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Toika 1. dnevnega reda

SIQFIA pranttjeletos 20 obletnico delovanja. 5e pred uradno otvoritvijo zboradlanov je zatoLana
Kanalec predstavila na kratko zgodovino SIQHA in pomebne dlane tz zgodovine. Predsednik je nato
otvoril zbor in pozdravil navzoEe dlane, simpatizerje in goste.

Prisotrih je bilo 58 dlanov od skupno 129 ilanov z veljarrno Elanarino in volilno pravico, to je 45%. Z
uradnim delom smo prideli po preteku pol ure od napovedanega zatetka.

foika 2. dnermega reda

Izvolitev organov zbotaElanov
a. Delovni predsednik: Zdenko Zobavnk
b. Zapisn:kar in dva overovateljazapisnika:

Zapisnlkar Kalja Zrimilek, overovatelja Andrej Zrimiek in Janez Kastelic
c. Verifikacijska komisija: Godec Tone in Volk TomaZ

Ctani potrdijo delorrno predsedstvo soglasno 258 glasoviza.



Toika 3. dnevnega reda

Porotila o delovanj a zdntLenja v letu 2OL7

a. Porotilopredsednika

11.2.2017 sem bil ponovno izvoljen za predsednika SIQHA. Kot sem obljubil v programu za naslednja
Stiri leta, sem se seveda glede na obseg nalog nemudoma lotil dela. Prva naloga je bila bolje organizirati
strokovne svete in jim predstaviti mojo vizijo. Sestanki s strokormimi sveti so potekali v dasu med 19.
in23.2.2017 . Na teh sestankih smo uskladili programe za sez;orlo 2017 . Strokovni sveti bodo naslednja
Stiri leta delovali popolnoma avtonomno in o delu porodali upravnemu odboru in predsedniku z
namenom, da se zmanj5a Stevilo sestankov upravnega odbora in poveda udinkovitost.
Prvi sestanek upravnega odboraje bila sklican 23.2.2017 lnnanjem smo dolodili smernice zanaslednja
Stiri leta. Velik del programa iz leta 2016 je bil odlidno izpeljar, zato smo dolodene stvari samo
nadgradili, izvedli pa smo tudi nekaj novosti. Predvsem smo vse odpadle tekme, ki jih prijavljeni
orgatizatoqi niso mogli izpeljati, :u,peljali v okviru SIQHA. Ta odloditev se je izkazala kot odlidna
re5itev in je bila zelo lepo sprejeta tudi med tekmovalci.
V letu 2017 sem veliko dasa namenil za sodelovanje pri delu in izvedbi programov vseh strokovnih
svetov. Na pobudo g. BoStjana Tacola in g. Davida Prestorja sem se udeleZil sestanka za sodelovanje
na prireditvi wild west fest, kjer smo se dogovorili za vse podrobnosti , Za dokondno izvedbo dogodka
pa sem pooblastil g. Godec Toneta, ki je s svojo ekipo nalogo odlidno izpeljal in zelo lepo predstavil
SIQHA in ameri5ke pasme konj.
Maja sem imel kar dva sestanka s predsednikom Konjeni5ke zveze Slovenije, ker sem si Zelel, da bi nas
KZS obravnavala kot enakopravne dlane, saj so nas hote ali nehote izkljudili iz strokor.ne ga sveta za
western in reining. Zelel sem zagotovilo, da bodo na5i tekmovalci, klubi in konji enakowedno nagrajeni
kot ostali dlani KZS. A kljub zagotovilu predsednikaKZS do realizacije tega ni priilo. Veliko je bilo
tudi pregovarjanja okoli izdaje licence za in5truktorja, ki smo jih po zaslugi intervencije novega
predsednika Konjeni5ke akademije g. Robija Skaze kondno pridobili. To se mi zdi da je tudi eden od
najvedjih doseZkov v preteklem letu.
22.5.2017 sem se udeleZil skup5dine KZS.
Skozi celo leto sem skliceval in vodil sestanke Uprarmega odbora. IJdeleZil sem se vseh tekmovanj, ki
so bila organiztrana v letu 2017. Bil sem prisoten tudi na rejski razstavi, kije osrednji dogodek na5ega
zdnfiet1a. Pomagal sem pri organizaciji dogodkov, ki so jih organizirali posamezni strokovni sveti.
Oryantziral sem sestanek s tekmovalci in orgarizatoqi tekmovanj in prisluhnil njihovim Leljarn in
predlogom za sezono 2017 .

Aktivno sem sodeloval pri izvedbi klinike zapipravo konjev na rejsko razstavo v Kamniku.
Skozi celo leto sem imel veliko stikov s dlani zdruLenl4 ki so imeli razlilne probleme, Lelje itd. Moja
Leljaie, da bi se zdruZenje Sirilo in bilo 5e bolj prepoznavno po vsej Sloveniji zato sem v sodelovanju z
dlanico Ines Frantelj in Konjeni5kim klubom Rakidan orgarizirali predstavitev western jaharlain seveda
SIQHA na gradu Rakidan v Murski Soboti. Kar se je, glede na obisk prireditve inzanimanje prisotrih,
izkazalo zazelo uspesen dogodek.

Vi5ek letapa je bila izpeljava prve dvodnerzne tekme na gradu Prestranek,katere se je udeleZilo res
veliko Stevilo tekmovalcev, ki so opravili prek 120 Startov. Izvedli smo tudi predstavitveno tekmo v
prostem jahanju, ki smo jo zapwi(, malo prilagodili na5im tekmovalcem. arganizatorji in gledalci smo
bili zelo navdu5eni nad tekmovalci, ki so pripravlliizvime todke.
Pri organizaciji dvodnerrne tekme smo se 5e posebej potrudili in postavili visoke standarde za tekme, ki
prihajajo. Poskrbeli smo tudi zabogat nabor nagrad inzato bi se v tej priloZnosti 5e enkrat lepo zahvalil



vsem sponzorjem, saj je bilo nagrad res veliko, tako da smo nagradili vse zmagovalce. Podelili pa smo
tudi nagrado za gledalce, ki so se v velikem Stevilu udeleZili prereditve.
Ob koncu porodila bi se zahvalil vsem dlanicam in dlanom zdrtrtenja, dlanom odborov in strokovnih
svetov ter dlanom upravnega odbora za vso podporo in pomod pri izvedbi programov za leto 2017.
Posebno zahvalo namenjam ga.Katji Zrim5ek, za njen res profesionalen in odgovoren pristop pri
opravljanju nalog v zdr:ulenju..

b. Finanino poroiilo

Porodilo je pripravljeno na podlagi prejetih sredstev ter pladanih radunov in pripravljeno v skladu z vsebino
Statuta zdrtLenja.

stanje 1.1.2017 v drubtvenem skladu gotovina v blagajni 322[re,
transakcijski raiun EUR 4.929,85€,
transakcijski raiun USD 4.016,84€,

PRIHODKI ODHODKI

donaciia AOHA 3.t59.70
donaciia dlani 225.00

dlanarine SIOTIA 3.220,00
prispevki dlanov HC in tekem 7.100,00

orisoevki dlanov reiska 860,00

orisoevki delavnice 2.180.00

drusi orihodki. oromociia in ozvodenie..itd 120.00

16.864-70

nadomestila banka -263_7s

oo5tnine^ takse- ois.mat. -522-23

dlanarine drusim ors -280,00

zbor dlanov. posostitve -683.r9

konvenciiaAOllA -600.16

reiska razstaya -t.277.29

Horsemanshio camo in tekme -s.s83.83

delavnice -3.929-t3

soletna stran -74.80

nromociiski materiali -3.058.48

davek od dohodka profitne deiavnosti -42,48

tehnidna oDrema. osnovna sredstva -188,64

ookali in naprade -900,61

-t7.404,59

noslovni izid2OlT -539.88

stanie na dan 31.12.2017 sotovina 46.18

TRR EUR 1.s3920

TRR USD 7.794.27



c. Poroiilo nadzornega odbora

elana nadzornega odbora so pregledali vso finandno dokumentacijo in finandno porodil o zaleto 2017 .

Pri pregledu finand:nega poslovanja zdrrtLenlani bilo ugotovljenih nepravilnosti. Finandno stanje je

razvidno rz sarnega porodila.

d. Porotilo disciplinske komisije

V letu 2017 disclplhska komisija ni obrar,rravala nobene prijave kr5enja pravi| ki bi zahtevala uvedbo
disciplinskega postopka.

e. Poroiila strokovnih svetov

1. Poroiilo strokormega sveta za Sport

SIQHA je v letu 2017 soorgeurizirala pet tekem za totke drZarmega prvenstva. ituni odbora za Sport so

bili po predhodnem medsebojnem dogovoru prisotrri na vsaki tekmi kot delegati. Pred vsako tekmo so

stopili v kontakt z orgarizatorjem in na sami tekmi nudili pomot pi organtzaciji pripravi posameznih
disciplin, postavitvi prog in bili v kontaktu s sodnikom v kolikor je bilo to potrebno. V primeru
nejasnosti pravil ali izvedbi -vzorca, so le te relevali v skladu z veljarmim praviJnikom in s sodnikom.
Vsem organizatorjem so omogoiili reklamni prostor na SIQHA panoju, ter zagotovi\ rozete za

tekmovalce, uvr5iene na prva tri mesta za vsako kategorijo posamezne discipline za tekmovanje DP
SIQHA. Tudi v tem letu so imeli organ)zatorji moZnost izposoje ozvodenja ki je v lasn zdr.fienla
SIQHA. Radunalniiki program, katerega uporabljamo Ze tretje leto, se je tudi letos zelo dobro obnesef
saj so bile prijave znane Le pred tekmo. To je bilo v veliko pomoE tudi na sirmem kraju prirediwe pri
pripravi startrih list in objavi rezultatov tekem. Zahvalfijemo se dlanicam, ki so na sarnem tekmovanju
pomagale pri upisu Startnih list in vrrosu rezultatov: Jani Flajs, Katll Zrrn5ek in Tamari DrobeZ ter
vsem ostalim, ki so pristopili na pomod pri posameznih tekmah. Na vseh petih tekmah za drZarrno
prvenstvo leta2017 jebilo skupaj 260 Startov. Kar pomeni 60 Startov ved kot v preteklem letu. Opravili
smo 10 preizkusov znanja za nove tekmovalce.
Ifavo o statusu Amateur je podpisalo 5 tekmovalcev.

Tekmovalne prireditve v letu 2017 :

Grad Prestranek,25.6.2017 - 42 Startov
Golden Ranch, 13.8.2017 - 40 Startov
Rand Prebil,9.9.2017 - 46 Startov
Grad Prestranek, 4. in 5. 11.2017 - L32 Startov

V letu 2017 so poleg Le do sedaj znane kategorije Novice Reining uvedla 5e kategorija Novice v
disciplinah Traif Horsemanship, Ranch Riding. To se je tzkazalo za zelo dobro, saj so lahko Startali vsi
tekmovalci, ki jahajo dvorodno konje, starej5e od 6let.
V letu 2018 so bo zgoruj omenjena kategorija Novice preimenovala v Rookie. Torej Trail Rookie,
Horsemanship Rookie, Randl Riding Rookie in Reining Rookie.

Kot zanimivost/popestritev samega tekmovanja, so na zadnji tekmi na Gradu Prestranek 4.11,.2017

tekmovalci prosto odjahali freestyling westem riding. Prosto disciplino je odjahalo 9 udeleZencev.
Freestyling je bil med tekmovalci pozitirrno sprejet v Zelji, da se ponovi tudi v naslednjem letu.



Tudi v letu 2017 so bile podeljene praktidne nagrade in pokali s strani na5ih dlanov, organizatorjev insponzorjev za pw a mesta.

Prav posebej bi se radizahvalili vsem organizatorjem tekem, ki so organizirali tekmovanje za todke DpSIQI{A' Brez njihove pripravljenosti in odlidnih te ovalnih pogolev ne bi mogl i izpeljanomenjenih
tekem.

strokovni svet za rejo se je spomladi udeleZil licenciranja zrebcevna institutu v Ljubljani. vendar vpreteklem letu ni bil na licenciranje v Ljubljano p,peljan noben Lrebec.
z in(t]utom smo sodelovali pri vseh aktivnostih. Spomladi je bilo v Ljubljani organizirano
licenciranie Ltebcev, iez poletje se je izvajalo dipiranje na pregledr-,it ..,"rtin. eez celo leto smo tudisodelovali pri izdelavi rejskih programov.
21' 1n22' oktobrasmo organizirali rejsko prireditev, kjer je bilo prijavljenih 20 konj pasme Ameri5ki
quarter konj, 3 konj pasme paint horse in 4 konja pasme 

-

Markus Rensig, ki je pripravil tudi predavanje ;'Vpli., 
sis

konj" in Kako "Kako izbrattpravo kombinacij oilrlbcatn
a rejce in rubrike v novem IDju" . S strani inltifuta
d Zrebet.

amaza pasmi Appaloosa in painthorse, kipa sta

v letu 2017 smo sledili planu tzobralevania in se trudili organizirati po eno delarmico meseino. NaB ciljje bil podati iim ved znanja in izku5enj naBim ilanom in ostali slrii yavnosti, s podrodja konjereje
treninga konj in tekmovanj.
skozi vse leto smo se trudili in si prizadevali, da bi dlanom in simpatizerjem nudili le najboljSe spodroija vesterna' Tako so meseEno potekale delavnice z razhinimitematikami, od osnorrnega dela skonji pa vse do tekmovalnih disciplin. priredili smo naslednje delarrnice:

g (&dnevna delarrnica s Karin prevedel, Italija)Horsemanship Camp
Priprava konja pred tekmo in popravki po tekmi
Kako pripraviti konja na rejsko razstavo?

svoje znartie so z nami delili tako domadi, kot tudi taiiizvaialci. Aktirzno smo tudi sodelovali pri izvedbi
Horsemanship Campa na gradu Prestranek. v mesecu oitob* in novembru sta bili v nadrfu Ee dve
delar,rLici, zakaterismo se odlodiri, da jih zarudizeprejslabega obiska odpovemo.
v letu 2o17 srno v sloveniji dobili tudi prva in5tmktorja western jahanja. Naziv sta uradno pridobila
Jure Ponikvar in Aljai Urbiha.

v letu 2017 srno 5e naprej spremljali lodeno prihodke in odhodke na podrodju izobr aievanja znamenom, da se preseZki dohodka iz uspeSnih delavnic investirajo naprej vlobraievalne dogodte, ti



so zarilrni, vendar komercialnotefie finanino pokriti. ZaenT<rat nam to odlitro usPeva in financno

stanje v odboru zaizobraLevanje je plus 560,4L€.

4. Poroiilo strokovnega sveta za Pror+ociio

V letosnjem letu smo se predstavili 5ir5i javnosti na Stirih konjeni5kih dogodkih, kjer smo predstavljali

naie zdruienje, pasme, ki jih zastopamo, vestern jahanje in nadin dela s konji:

Zdrav'1e na konju v Ce1ju - 3. septembra
Galopske dirke v ObreLu - 19. avgusta
Wild West Fest v Ljubljani - 1. september
Raziskoval:ro IzobraZevalno Sredi5de Dvorec Rakidan - 8. oktober

Redno smo vas obve5tali o vseh dogodkih, v povpredju smo vam poslali 2rtarlana mesec, pridobili
smo ved kot 200 novih sledilcev na na5i FB strani, redno pisali dlanke za rubriko Vestern v Reviji o

konjih, dokumentirali nade dogodke in aZurirali vsebine na spletri strani. V leto5njem letu je sama

prenova splehre strani zaZivelain je v teku, prinesla nam bo vecjo preglednost vsebiru bo uporabniku
bolj pijazna, omogodala bo elektronsko prijavo na vse dogodke in drugo.

5. PoroEilo direktorja za mednarodne zadeve

1. Izvajartje tekodih aktivnosti vezanih na obveznosti do AQHA
Kot mednarodni direktor sem v letu 2017 pripravila naslednje dokumente oziroma porodila:

- Prevod zapisnika Zboradlanov 2A17 tnpo5iljanje na AQHA (obvezno v dveh mesecih od

zbora)
- Business Plan 2017-2018 (potrebno oddati vsako leto do 1..7.), za AQHA je poslormo leto od

1.10. do 30.9.
Business Plan Reimbursement (potrebno oddati vsako leto do 15.9 dokazila o porabi
sredstev)
SIQHA end year report 2017 (kondno porotilo)
Oddaja prijave za sofinanciranje tzobraZevalnega dogodka v okviru prograrna
International Education Marketplace Grant (s celega sveta je na AQHA do konca februarja

2018 priSlo 10 vlog, med njimi tudi na5a, bila je odobrena)
Affiliate Agreemnet 2Ol7,pregled pogodbe z AQHA in posredovanje predsedniku v
podpis
Affiliate Aplication for Horsemanship Camp 2017

Sodelovanje z dvemaodboroma (Task Force), ki sta bila na Konvenciji AQHA formfuana z

namenom prevetritve izobrai,evarrja in relacij med AQHA in podruZnicami po celem

svefu.

2. lJdeleLbana mednarodnih dogodkih
Konvencija AQHA, San Antonio,Texas,TT. do20.3.2017 (SIQHA se mora kotpodruZnica AQHA
udeleZiti Konvencije v ZDAnajmanj vsako drugo leto, sicer tzgabi sofinanicranje). Konvencliattaia|
dr:f in se je lahko rdeleLijo vsi dlani.
Prvi dan Konvencije sem se udeleLnaposveta o prihodnjih nalogah AQHA, kjer so bile izpostavljene

tri teme:
a) Mladi: ehnswo AQHA je v preteklih letih upadlo za227o, velik potencialzaponovno okrepitev

orgatizacTje vidijo v tem, da se pritegne mlade. Naredili so obseZno raziskavo, s katero so ugotavljali
kajmlade zaniffr-in glede na to zastavili promocijske aktimosti.



Priprava Rejskega P_rograma zakanjepasme Appaloosa v sodelovanju s Kliniko za
reprodukcijo in vetike Zivalr ter Ministrstvom za kmetijstv o, gozdaritvo in prehrano.
Vzpostavitev izobtrtevarriazawestem jahanje: po odo-britvi programov za^western
in5truktorje in westem asistente ter izvedenih aktivnostih zaizbir in usposabtjanje prvih
In5truktorjev western jahanja v letu 2076, semv letu 2017 delalana dokondnem
pfiznavarriu pridobljenih znarrj s strani Slovenske konjeniSke akademije pri Konjeniiki
zvezi Slovenije.

Todka 4. dnevnega reda

Razprava po poroiilih

Krazptavi se ni prijavil noben dlan. Predsednik je povabil ob tej priliki k besedi prisob:re goste. Biv5ega
predsednika drzavnega sveta in na5ega dlana gospoda Mitja Bervatla, gospo Niko Bosio iz
KonjeniSkega centra Celje in direktorja Gradu Prestranek, gospoda ]osipa Vidica. Vsi so poudarili, da
z navdusenjem spremljajo delo zdruienja, so zadovoljni s sodelovanjem in se ga veselijo zanaprg.

Toika 5. dnevnega reda

Potrditev letnega poroiila o poslovan juzdrai,enjazaleto 2o]i7

euni potrdijo porodila soglasno z 5g glasov, nihde ni proti, nihde se ne vzdrzi.

Toika 6. dnevnega reda

Program dela in finanini planzaleto 201g

V leto5njem letu vstoparrro v drugo leto na5ega mandata.

kaj planov na
tveno varstvo
konj in Appal

i leto5njega leta. Sledilo pa h aktirrno sodelovanje za
vzpostavitev rodovnih loiig 

,zavse 
tri Pasme. Trudili s" bottro v nalveqi meri izobraZevati 1astrrike

konj o pomembnosti prave izbirekvalitetnih Lrebcev in kobil zaruzprid,.

od leta 2011 enkrat letro v okviru dneva amerGkega quarter konja izvedemo rejsko ocenjevanje konj
ameriskih Pasem z mednarodno priznanim sodoikom. V pretekliir dveh letih smo uvedli na razstavi

edalce in to ohranjamo naprej. Seveda bomo
letni dogodek Dan amerGkega quarter konja,
eje in zakonodaje na rejskem podrodju. Najbolj5i
na5em osrednjem letrem dogodku_ obdnem

Y zdruLe$u se zavedamo, da je tzobraLevar\e in delo z mladino kljudno zanafuouspesno prihodnost.
Svoje znaniebodo z nami tuid letos delili tako dorru di, kot tcrjiizvijalcr. Letos bo sprememba na
podrodju hors ponuja novo oblikosofinancir anjarzobrrt.evanj v svojihpodruZnicah- elavnico po vodstvom AQFIA profesionalnih trlne4ev. v
letosnjem letu univerze, temved so nam na voljo dali sredstv a zanajern



b) Prenova spletne strani AQHA: Sedanja stran je nepregledna, uporabnik se teZko znajde. Najprej so
naredili spletno anketo in ugotavljali kdo so uporabniki, kaj iSdejo, kdaj,... Poudarek bo na
enostavnosti uporabe in presonalizaciji, sku5ali bodo dim ved obrazcev in podatkov narediti on-Iine.

c) eipiranie konj: V Ameriki 5e vedno uporabljajo druge nadine oznadevanja konj in jim dipiranje ni v
interesu. Veliko je bilo govora o tem kaj dipiranje pomeni v praksi in kolik5en stro5ek bi proces
predstavlja zarcjce oz. lastrike. 5e vedno so zgoljv fazipogovora in dipiranja uradno kot kaZe 5e

nekaj dasa ne bo.

Drugi dan konvencije je bil osrednji dogodek v dopoldanskem dasu zbor dlanstva. Prisotrih skoraj
1000 ljudi iz 23 dtZav. Dva slawrostna govorca in nagovor predsednice o quarter konju in njegovega
pomena v naj5ir5em smislu. V popoldanskem delu so z delom prideli ruzhtni odbori. Sama sem
prisostvovala pri delu odbora za mednarodne zadeve.

Pomembnejbe vsebine:
- Mednarodni oddelek je po dalj5em obdobju dobil direktorico Aruro Morrison. Predstavila je

svoje delo v prvih nekaj mesecih in predstavniki ostalih z&ai.enj izven ZDA sob:dt
navdu5eni, od nje veliko pridakujejo, saj do sedaj za z&ui:enlapo svetu ni bilo dovolj posluha.

- Registracija: kopija certifikata bo poslana po mejlu takoj ko bo izdarta, nato 5e po po5ti.
- Trenutno imajo 750 nere5enih vlog, ki so na dakalrri listi zaradi malenkosti. Sistem je sedaj

trikrat zaporedorta generiral obvestilo in de se ni nihde odzvalje vtoga brla zavrZena. Sedaj bo
Cassie vse te vloge osebno obdelala in komunicitala z lastniki po facebooku, skypu, telefonu...

- Preudujejo moZnost, da bi lahko zdruZenje urejalo registracije zasv$e dlane (s pooblastilom ali
kaj podobnega).

- Poslana elektronska poSta velikokrat ne doseZe naslovnika. Ta problem bodo sku5ali nasloviti
ludiz novo splehro stranjo in podporo v ozadju le-te.

- Predvidoma 1x mesedno bo zatzhajalnewsletter posebej zarnedrtarodne zadeve, s prispevki
vseh drZav.

- Nova spletra stranbo prilagojena po posameznihdrl.avah.
- Predvidena so posebna dodatra sredstva zaizobraievanje.
- Letos bo 13 horsemanship ca:rrpov, zaradizmanjSanja stro5kov ne bo priprarrnice.
- Pripravljajo on-line tekmovanje za mlade (vsebina 5e ni znana).

Na Anino predstavitev nadrtov so imeli predstarrnikimzlitn:h drZav Be predloge, zato stabla
formirana dva delo',rna odbora, ki bosta podala predloge glede osvelTtueizobraL,evaniainizvedbe
HC kampov ter glede vloge zdrrLeniv drZavahizvenZDAter optimizacije sodelovanja z matidnim
zdtuLenlen.

UdeleZila sem se hrdi neformalnega sestanka FEQHA na terno rejskih programov. EU zakonodaja
namred zapriznavanje pasme zahtevapotrjen rejski program in rejsko organtzacijo. AQHA bo
pridobila status rejske organizacije tudi zaEIJ kar spremenjen zakon omogoda. S tem bodo profitirale
drLave, ki rejskega programa 5e nimajo.
Zadnji dan Konvencije sem se udeleZila skupnega sestanka vseh prisotrih, spet veliko 5tevilo
udeleZencev, tokrat iz32-nh drLav. V dopoldnevu so odbori, ki so zasedali od sobote popoldan do
nedelje popoldan, predstaviJi sklepe, prisotrri pa so glasovali in v glavnem podprli vse predloge, ki jih
bo v kondni fazi sprejel uli pu tudi ne upra'rni odbor. V popoldanskem delu je bilo zasedanje
novoizvoljenega upravnega odbora in novega predsednika.

3. Sodelovanje pri drugih aktivnostih SIQHA
- Horsemanship Camp
- Rejska razstava



predlog finanine konstrukciie 20L8

Toika 7. dnevnega reda

Potrditev progama dela in finaninega plana zaleto 2O1.8

ehni soglasno potrdijo program dela in finandni plarrzaleto 2018.

Totka 8. dnevnega reda

ehnstvo in flanarina 20L8
o pristopnina 20,00€

. redna letra dlanarina: 40,0re

o nadaljna druZinska ilanarina 10,00€

o tekmovahra (mladina do 1-6.leta): 20,0re.

eiur,i soglasno potrdijo predlog.

Toika 9. dnevnega reda

Razno
Pod totko raztao se ne prijavik razpravi noben dlan.

PLAN 2018 PRIHODKI ODHODKI
donaciia AOHA 5.500,00

tlanarine SIQHA 3.500,00

prispevki tlanov HC in tekme 6.00000
prispevki tlanov reiska 1.000,00
prisoevki delavnice 3.000,00

drusi prihodki, prom. in ozvoienie... 700,00

19.700,00

nadomestila banka -200

po5tnine, takse, pis.mat. -500

ilanarine drueim ore -430

zbor ilanov pogostitve -1000

izobrai,evania Ilanov -2.000,00

feqha MEETING 500,00

naerade tekmovalcem -2.500,00

reiska razstava -2.000,00

HC camp in tekme -5.000,00

delavnice -3.000,00

spletna stran -1.400,00

promociia, promociiski materiali -1.000,00

-L9.530,00



trenerjev iz Amerike in to moZnost bomo izkoristili. NaE klasiden Horsemanship Camp pa bodo
tokrat izvedli na5i dlani. Ved o obeh nam bo povedala 5e Eva Pra5nikar.

V lanskemletu je Slovenska konjeni5ka akademija, ki deluje v okviru Konjeni5ke zveze,potrdila
usposobljenost za prva dva in5truktorja western jaharrjav Sloveniji. S pridobitvijo kadra ki bo lahko
rzvajaltedaje za westem jahade, bomo letos nadaljevahz uredifuijo formalnih pogojev za pridobitev
naziva Westem jahad 1 in Westem jaha( 2 tn izvedbo tedajev. Projekt vodi Alenka Volk.
CiIj uspe5ne reje in intenzirrnegaizobrrtevanja so seveda uspedni tekmovalci po posalnezrrih western
disciplinah. Po preseZenem povpredju Startov lani, letos nadaljujemo z enako intenziteto. Ohranili
bomo dvodne'r,zno tekmo SIQHA , ki bo postala tradicional:ra za zaklfittek tekmovalne sezone z
razSirjenim programom. V okviru adaptacije intemetne strani bodo letos nadgrajene tudi elektronske
prijave na tekme in dogodke. (Ved o novi spletrri strani bo povedala Lana). Z namenom dim vedje
podpore in pomoti tekmovalcem, bomo na podrodjttizobtaievanja v letoSnjem letu dali v
porrladanski mesecih na delarmicah poudarek pripravam na tekmo in delu s konjem na podrodju
korekcijpo tekmi.
In na koncu, vendar zeTo pomembno- aktitmostr odbora za promocijo. Najvegi zalogaj vleto*njem
letu bo vzpostavitev nove intemetre strani...[rternetra stran je postala orodje za redno
komuniciranje s dlani, komunikacijo uspe5no dopotrjujemo z mailingi in pa aktivno Facebook stranjo.
Ohranili in izbolj5ali bomo svojo komunikacijo z na5imi dlani in sledilci prek vseh kanalov ter
poskrbeli za dodafr:re izobraZevalne vsebine na spletrri strani. OkrepiJi bomo podrotje sponzorstva in
sodelovanja z obstojedimi podporniki, kar bo na novi internetrri strani lazje. Stremeli bomo k dim vedji
pojalrnosti Siqha na ostalih konjeni5ki dogodkih in s tem skrbeli zave\oprepozruvnost pasem.

V leto5njem letu, bomo organizrrali izlet v tujino za tlane, ki bo hkrati tudi izobraZevatre rurave -
glede na razvitost westema v sosednjih drlavah se zavedamo, daje sodelovanje pomembno in da se
lahko tudi marsidesa naudimo.

Pod budnim odesom nadzornikov bomo skrbeli, da bo finandno poslovanje zdruL,enja pregledno in
udinkovito.

Na vseh podrocjih bomo veseli vseh dlanov, ki bi se rvrn aktivno pri&uiihna razlidnih podrocjih. Vsi
delo opravljamo v prostem dasu in ni vedno enostavno najti dasa zavse ideje in vso kolidino dela, ki
smo si ga zadali.

NaSa glavna naloga 5e naprej bo razvoj westem podro{a v Sloveniji!



Zapisnik pripravila: Katja ZrimSek

Overovatelja zapisnika :

AndrejZrimiek

ianez Kastelic

Zdenko Zobavnik


