Zapisnik zbora članov Slovenskega združenja quarter konja
Radomlje, 16. 2. 2019, ob 18.00 uri
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Točka 1. dnevnega reda
Predsednik je nato otvoril zbor in pozdravil navzoče člane, simpatizerje in goste.
Prisotnih je bilo 61 članov od skupno 114 članov z veljavno članarino in volilno pravico, to je 53,5%. Z
uradnim delom smo pričeli po preteku pol ure od napovedanega začetka.
Točka 2. dnevnega reda
Izvolitev organov zbora članov
a. Delovni predsednik: Zdenko Zobavnik
b. Zapisnikar in dva overovatelja zapisnika:
Zapisnikar Katja Zrimšek, overovatelja Andrej Zrimšek in Eva Prašnikar
c. Verifikacijska komisija: Godec Tone, Volk Tomaž, Boštjan Urbančič, Tamara Drobež
Člani potrdijo delovno predsedstvo soglasno.

Točka 3. dnevnega reda
Poročila o delovanju združenja v letu 2018
a. Poročilo predsednika
V letu 2018 sem kot običajno skrbel za izvedbo programov, ki so bili načrtovani za tekoče leto. Po
svojih najboljših močeh sem sodeloval z vsemi strokovnimi sveti, prav tako z demo ekipo. Ob tej
priložnosti moram vse pohvaliti za opravljeno delo, ki je na neki točki postalo že rutina. Seveda je še
prostor za izboljšave, česar se vsi zavedamo, zato se bomo še naprej trudili.
V letu 2018 sem skliceval in vodil sestanke upravnega odbora, kjer smo pripravljali podlage za
izvedbo programov, reševali tekoče zadeve, poseben poudarek je bil na področju reje. Kot vsako leto
sem se trudil najti skupni jezik s Konjeniško zvezo, ker si želimo dokončati projekt izobraževanja a
nam, kot že tolikokrat do sedaj, ni uspelo. Upam, da se bo spremenilo po volitvah v KZS, ki so to leto.
Po končani prvi tekmi v Kočevski reki sem se na pobudo g. Hrženjaka udeležil sestanka z vodstvom
SIRHE, ki žal ni obrodil sadov. Tu bi morda izpostavil korekten odnos ga. predsednice Nataše Sitar, s
katero sva še preko celega let iskala rešitve za izboljšanje odnosov na relaciji SIQHA – SIRHA.
Z ga. Natašo Sitar in njenim družinskim podjetjem Happy Horse sem se uspel dogovoriti za popust
pri nakupu konjske opreme za vse člane SIQHA.
Veliko truda je bilo vloženega tudi v projekt Wild West na Zbiljskem jezeru v mesecu juniju.
Za obojestransko sodelovanje sem se dogovoril tudi z podjetjem Moliere, ki je dobavitelj prehrane za
vestern konje (več v predstavitvi).
Udeležil sem se nekaj sestankov s predsednikom Slovenske konjeniške akademije g. Robijem Skaza,
ki je edini sogovornik na KZS, ki ima posluh za nas.
Udeležil sem se skupščine KZS, kjer sem predstavil problematiko in dobil zagotovilo, da se bo to v
tem letu uredilo. A tudi iz te moke ni bilo kruha.
Obiskal sem vse prireditve in dogodke SIQHA, ki so bili vrhunsko organizirani. Posebej bi izpostavil
rejsko razstavo in dvodnevno tekmo na Prestranku.
Za konec bi se vsem članom zahvalil za pomoč pri izvedbi programa v letu 2018 in želim, da tako
nadaljujemo tudi v letu 2019.

b. Finančno poročilo
Poročilo je pripravljeno na podlagi prejetih sredstev ter plačanih računov in pripravljeno v skladu z
vsebino Statuta združenja.
stanje 1.1.2018 v društvenem skladu

donacija AQHA
donacija člani
članarine SIQHA
prispevki članov štartnine tekme
prispevki članov rejska
prispevki članov delavnice

gotovina v blagajni
transakcijski račun EUR
transakcijski račun USD

46,18€
1.539,20€
7.794,27€

PRIHODKI
ODHODKI
1.402,13
280,00
3.070,00
1.455,00
1.061,00
4.215,00

drugi prihodki, promocija in ozvočenje..itd
prispevek AQHA Educ.Marketplace*
prispevki AQHA porabljeni v USA**

200,00
4.366,81
4.267,74
20.317,68

nadomestila banka
poštnine, takse, pis.mat.
članarine drugim org
zbor članov, pogostitve
konvencija AQHA
FEQHA sestanek
rejska razstava
tekmovanja
Izobraževanja SIQHA
Izobr. AQHA Educ. Marketplace
spletna stran
promocijski materiali
davek od dohodka profitne dejavnosti
tehnična oprema, osnovna sredstva
pokali in nagrade

-194,06
-553,21
-280,00
-1.522,21
-488,00
-481,64
-3.704,17
-2.340,55
-2.490,23
-5.906,55
-24,40
-1.208,65
-9,05
-549,00
-1.708,51
-21.460,24
-1.142,55

poslovni izid 2018

stanje na dan 31.12.2018

gotovina v blagajni
TRR EUR
TRR USD

2.623,32
2.856,83
1.593,87

c. Poročilo nadzornega odbora
Člana nadzornega odbora so pregledali vso finančno dokumentacijo in finančno poročilo za leto 2018.
Pri pregledu finančnega poslovanja združenja ni bilo ugotovljenih nepravilnosti. Finančno stanje je
razvidno iz samega poročila.
d. Poročilo disciplinske komisije
V letu 2018 disciplinska komisija ni obravnavala nobene prijave kršenja pravil, ki bi zahtevala uvedbo
disciplinskega postopka.
e. Poročilo direktorja za mednarodne zadeve
Do oktobra 2018 je funkcijo direktorja za mednarodne zadeve opravljala Alenka Volk.
1. Izvajanje tekočih aktivnosti vezanih na obveznosti do AQHA
Kot mednarodni direktor sem v letu 2018 pripravila naslednje dokumente oziroma poročila:
-

Prevod zapisnika Zbora članov 2018 in pošiljanje na AQHA (obvezno v dveh mesecih od
zbora).

-

Business Plan 2018-2019 (potrebno oddati vsako leto do 1.7.), za AQHA je poslovno leto od

1.10. do 30.9.
-

Business Plan Reimbursement (potrebno oddati vsako leto do 15.9. dokazila o porabi

sredstev).
-

Oddaja prijave za sofinanciranje izobraževalnega dogodka v okviru programa International

Education Marketplace Grant (vloga je bila odobrena novembra 2018).
-

Affiliate Agreement 2018, pregled pogodbe z AQHA in posredovanje predsedniku v podpis.

2. Udeležba na mednarodnih dogodkih
Udeležila sem se dogodka European Summit, ki je potekal v Zürichu od 2. do 4. februarja letos.
Prisoten je bil, poleg Anne Morrison in Sierre Kane, ki sta na AQHA zaposleni, tudi predsednik
AQHA Ralph Seekins z ženo.
Vsebina dogodka:
-

-

Kdo je kdo v mednarodni pisarni v Amarillu:
•

Anna Morrison: vodja pisarne

•

Sierra Kane: prva v komunikaciji za podružnice, finance, izobraževanje

•

Cassie Morrison: registracije in kakršnekoli težave, vprašanja v zvezi s tem

•

Lacy Stahl: Anina tajnica, newsletter, organizacija konvencije

Novosti na področju registracij v povezavi z novo spletno stranjo, ki naj bi zaživela 1.7.2018

(udeleženci konvencije jo bodo predhodno testirali z vidika uporabnikov).
-

V sodelovanju z FEQHA se pogovarjajo o laboratoriju za DNA teste v Evropi (LABOKLIN).

Načeloma ni težava, da v EU nebi znali narediti DNA testa, težava je kako v Ameriki zagotavljati
na enem mestu celotno genetsko bazo populacije Quarter konj.
-

Na zadnji konvenciji lani v San Antoniu so bile ustanovljene 4 delovne skupine in Anna je

predstavila rezultate njihovega dela.
-

Sledila je predstavitev Sierre Kane glede financiranja podružnic in obveznosti za poročanje.

-

Po Sierrini predstavitvi smo se razdelili v skupine z nalogo, da opredelimo kateri so največji

izzivi s katerimi se podružnice srečujejo in predlagamo rešitve.
Rezultati so bili sledeči:
•

Upadanje članstva: predlog je, da AQHA podružnicam mesečno dostavlja podatke o novih
članih, da jih le-te lahko kontaktirajo. Na prijavnico bo AQHA dodala stavek, da se član
strinja, da ga podružnice kontaktirajo.

•

Povečati bazo potencialnih kupcev quarter konj: povečati bazo western jahačev, ki bodo v
prihodnje verjetno kupili svojega quarter konja. Pri aktivnostih večji poudarek na
rekreativnih jahačih, saj 80% lastnikov quarter konj ni tekmovalcev ampak imajo konja za
lastno veselje. Opozorilo, da smo primarno rejska organizacija in da se na FEQHA
sestankih običajno govori samo o tekmovanjih (izpostavili predvsem Avstrijska in
Švicarska QHA).

Sklep: Doseči je potrebno ljudi, ki jih zanima jahanje ne pa tekmovanje, s tem se doseže dodana
vrednost zakaj biti član AQHA in podružnice, temu cilju morajo podružnici nameniti več sredstev
v okviru finančnih načrtov.
Poleg zgoraj zapisanega je bilo s strani predsednice Italijanske QHA predlagano, da s SIQHA in
Avstrijsko QHA skupaj organiziramo npr. tri tekmovanja (v vsaki državi eno), ki bi štela za
nekakšen International Cup. Zainteresiran je bil tudi avstrijski predsednik, ki predlaga, da bi se na
to temo dobili na sestanku. S tem bi bila tekmovanja za naše člane bolj zanimiva, pa še prvo
mednarodno izkušnjo bi dobili na bolj enostavnem nivoju. Za zmanjšanje stroškov bi izbrali
lokacije, ki so med seboj čim bližje.
Ob koncu Summita je bil organiziran še sestanek FEQHA, kjer je bila v ospredju informacija, da je
AQHA sedaj potrjena rejska organizacija tudi za EU in da bo quarter konj dodan na seznam
Evropske komisije za pasme v EU. Predsednik FEQHA je predstavil aktivnosti v zvezi z
vzpostavitvijo DNA testiranja v EU (dogovoriti se morajo protokoli, da bi šli vzorci fizično v ZDA
z namenom ohranjanja celovite genske baze populacije). Ker je pravilnik o delovanju FEQHA
zastarel je bila ustanovljena skupina, ki ga bo prenovila do naslednjega sestanka v Kreuthu.
Podano je bilo finančno poročilo za 2017, ki pa ga nadzornik ni potrdil, ker ni bilo primerno
predstavljeno in je prepozno dobil račune v pregled. Podano je bilo tudi poročilo DQHA o
finančnem rezultatu European Championshipa v Kreuthu, ki so pozitivni. Naslednje leto bo
gostiteljica Mladinskega evropskega prvenstva Nizozemska.
3. Sodelovanje pri drugih aktivnostih SIQHA
•

Pomoč pri izvedbi izobraževanja v okviru programa International Educational Marketplace.

•

Sodelovanje pri pripravi Rejskega programa za konje pasme Appaloosa, popravki in
dopolnitve v povezavi z zahtevami Sveta za živinorejo pri MKGP.

•

Pregled vsebin za potrebe prenove spletne strani.

Z oktobrom 2018 je delo Mednarodnega direktorja prevzel Andrej Zrimšek.
Aktivnosti od oktobra naprej (Andrej Zrimšek):
-

Priprava letnega poročila

-

Usklajevanje z AQHA glede pridobitve podatkov o novo registriranih žrebetih/zakon GDPR.

-

Začetek organizacije Educational Marketplace klinike

f. Poročila strokovnih svetov
1. Poročilo strokovnega sveta za rejo
Strokovni svet za rejo se je dne 14. februarja udeležil licenciranja žrebcev, ki je potekalo na Kliniki za
reprodukcijo in velike živali – Veterinarske fakultete v Ljubljani. Tega dne je bil na licenciranje pripeljan
le en žrebec, pasme Ameriški paint konj. V plemenilni sezoni 2018 je tako imelo uradno licenco in s tem
pravico za komercialni pripust 13 žrebcev, od tega je bilo 10 žrebcev pasme Ameriški quarter konj, 2
žrebca Ameriški paint konj ter en žrebec pasme Appaloosa.
Z inštitutom smo aktivno sodelovali skozi vse leto. Kot že omenjeno je bilo februarja v Ljubljani
organizirano licenciranje žrebcev, od julija dalje pa se je izvajalo čipiranje žrebet na preglednih mestih
po vsej Sloveniji. V sodlovanju s Karolino Jamnik Cerk z Veterinarske fakultete, smo pripravljali
dokumentacijo za rejska programa za pasmi Ameriški paint konj in Appaloosa. Oba rejska programa
je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v mesecu aprilu tudi potrdilo in s tem dalo zeleno
luč za njuno izvajanje. S 1. Novembrom 2018 je stopila v veljavo Uredba o izvajanju uredbe (EU) o reji
živali, zato smo pričeli z usklajevanjem in prilagajanjem rejskih programov na novo zakonodajo.
20. in 21. Oktobra smo organizirali rejsko razstavo pod imenom Dan Ameriškega quarter konja, ki je
potekala na gradu Prestranek in je bila osma po vrsti. Na ocenjevanje je bilo prijavljenih 28 konj, od
tega 19 pasme Ameriški quarter konj, 5 predstavnikov pasme Ameriški paint konj, 2 konja pasme
Appaloosa, dve predstavnici pa sta imeli dvojno registracijo (AQHA/APHA).Kot zanimivost je
podatek, da je bila povprečna ocena konja 79,17% kar je za 1,27% višja kot v letu 2017. Konje je ocenjeval
nemški sodnik Markus Rensing, ki je pripravil tudi predavanje z naslovom "Gensko prenosljive
bolezni". Ga. Karolina Jamnik Cerk pa je pripravila predavanje "Rodovniška knjiga v Sloveniji" . S strani
inštituta je bilo v obeh dneh na samem dogodku čipiranih več žrebet.
Ob koncu leta smo v sodelovanju z inštitutom pričeli z pripravo osnutka za izdelavo rodovniških knjig.
2. Poročilo strokovnega sveta za šport
SIQHA je v letu 2018 soorganizirala šest tekem za točke državnega prvenstva. Člani odbora za šport so
bili po predhodnem medsebojnem dogovoru prisotni na vsaki tekmi kot delegati. Pred vsako tekmo so
stopili v kontakt z organizatorjem in na sami tekmi nudili pomoč pri organizaciji, 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 reševali v skladu z veljavnim pravilnikom in s sodnikom.
Vsem organizatorjem so omogočili reklamni prostor na SIQHA panoju ter zagotovili rozete za
tekmovalce uvrščene na prva tri mesta za vsako kategorijo posamezne discipline za tekmovanje DP
SIQHA. SIQHA je v letošnji sezoni kupila 45 novih kavalet, na voljo sta bila vedno tudi most in vrata.
Zahvaljujemo se našim članicam, ki so nam na samem tekmovanju pomagale pri prijavi, izpisu štartnih
list in vnosu rezultatov: Tamari Drobež, Katji Zrimšek in Jani Flajs, da so tekme potekale brez večjih
zapletov.

Na vseh šestih tekmah je bilo 315 štartov, od tega 267 štartov za točke državnega prvenstva. Opravili
smo 6 preizkusov znanja za nove tekmovalce.
Tekmovalne prireditve v letu 2018:
Kraj tekmovanja

datum

Število

Število

štartov

štartov

za

pokal

točke

organizatorja

za

DP
Ranch Marina

19.5.2018

66

11

Golden Ranch

19.8.2018

33

3

Ranch Bloke

16.9.2018

42

5

Ranch Prebil

23.9.2018

39

8

Grad Prestranek

3.11.2018

43

10

Grad Prestranek

4.11.2018

44

11

SKUPAJ: 315 štartov

267

48

Tudi v tekmovalni sezoni 2018 so bili podeljeni pokali in praktične nagrade s strani organizatorjev. S
temi nagradami dobijo tekmovalci še dodatni zagon.
Prav tako naprošam organizatorje in člane za prihajajočo sezono, da se potrudijo in pripravijo praktične
nagrade ali pokale, ki še dodatno motivirajo in razveselijo tekmovalce.
Ob tem bi se radi zahvalili vsem organizatorjem tekem, ki so organizirali tekmovanje za točke DP
SIQHA. Brez njihove pripravljenosti in odličnih tekmovalnih pogojev ne bi mogli izpeljati omenjenih
tekem. Zahvala pa tudi vsem, ki so bili pripravljeni priskočiti na pomoč pri pripravi maneže in
postavitvi prog, predvsem kategorije trail.
3. Poročilo strokovnega sveta za izobraževanje in delo z mladino
V letu 2018 smo sledili planu izobraževanja in se trudili organizirati načrtovana izobraževanja. Naš cilj
je bil podati čim več znanja in izkušenj našim članom in ostali širši javnosti, s področja konjereje,
treninga konj in tekmovanj.
Skozi vse leto smo se trudili in si prizadevali, da bi članom in simpatizerjem nudili le najboljše s
področja vesterna. Tako so potekala izobraževanja z različnimi tematikami, od osnovnega dela s konji
pa vse do tekmovalnih disciplin. Svoje znanje so z nami delili tako domači, kot tudi tuji izvajalci.
Priredili smo naslednje delavnice:
•

Osnovno delo s konjem

•

Educational Marketplace Clinic pod vodstvom AQHA profesionalnih horsemanov

•

Razgliščevanje

•

Izobraževanje v okviru rejske razstave

Izobraževanja Kaj sodnik išče in pričakuje, Showmanship in halter delavnica ter slovenski
horsemanship camp so bila odpovedana, oz. prestavljena v naslednje leto.
4. Poročilo strokovnega sveta za promocijo
V letu 2018 je Lana Kanalec odšla na porodniški dopust in podala odstopno izjavo kot predsednica
strokovnega sveta za promocijo. Tudi ostale članice so bile manj aktivne, zato da na področju
promocije iščemo nove sodelavce. V strokovnem svetu so v letu 2018 pripravljali vsebine za novo
spletno stran, skrbeli za objave na internetni strani, facebooku in komuniciranje preko »Mailchimpa«.
5. Poročilo odbora DEMO ekipe
Člani ekipe, ki se je v letu 2018 organizirala v DEMO team, so predstavljali western jahanje na večih
konjeniških prireditvah v Sloveniji. Poskrbeli so za enoten izgled ekipe. Na dogodkih so predstavili
ameriške pasme konj v najboljši luči, predstavili so opremo, discipline ter vedno na koncu prireditve
zainteresiranim omogočili preizkušnjo ameriških pasem konj.
Točka 4. dnevnega reda
Razprava po poročilih
K razpravi se ni prijavil noben član.
Točka 5. dnevnega reda
Potrditev letnega poročila o poslovanju združenja za leto 2018
Člani potrdijo poročila soglasno, nihče ni proti, nihče se ne vzdrži.

Točka 6. dnevnega reda
Razrešitev in imenovanje novega člana upravnega odbora
Predsednik se je dolgoletnemu članu Branetu Ložarju iskreno zahvalil za sodelovanje. Njegovo mesto
je v UO zasedel Andrej Zrimšek kot direktor za mednarodne zadeve, ki mora biti po pravilih AQHA
član upravnega odbora.

Točka 7. dnevnega reda

Program dela in finančni plan za leto 2019
V letošnjem letu vstopamo v tretje leto našega mandata.
SIQHA je v prvi vrsti rejska organizacija, zato najprej nekaj planov na področju reje. Naša ekipa SS za
rejo bo aktivno sodelovala s Kliniko za zdravstveno varstvo in rejo konj. Prva skupna naloga je
uskladitev rejskega programa za pasmo QH z novo zakonodajo, ki je stopila v veljavo v letu 2018.
Sledilo pa bo aktivno sodelovanje za vzpostavitev rodovnih knjig za vse tri pasme. Trudili se bomo v
največji meri izobraževati lastnike konj o pomembnosti prave izbire kvalitetnih žrebcev in kobil za
razplod. V sodelovanju z njimi bo izvedeno tudi spomladansko licenciranje plemenskih žrebcev,
preko sezone pa se bo izvajalo čipiranje žrebet.
Od leta 2011 enkrat letno v okviru dneva ameriškega quarter konja izvedemo rejsko ocenjevanje konj
ameriških pasem z mednarodno priznanim sodnikom. Poskrbeli bomo, da bodo rejsko razstavo, kot
naš osrednji letni dogodek Dan ameriškega quarter konja, spremljala tudi zanimiva izobraževanja s
področja reje in zakonodaje na rejskem področju. Najboljši po posameznih kategorijah bodo prejeli
nagrade na našem osrednjem letnem dogodku- občnem zboru članov.
V združenju se zavedamo, da je izobraževanje in delo z mladino ključno za našo uspešno prihodnost.
Svoje znanje bodo z nami tudi letos delili tako domači, kot tuji izvajalci. Lani smo prvič dobili
možnost nove oblike sofinanciranja izobraževanj iz matične organizacije AQHA, ki smo ga izkoristili.
Tudi letos nam je bila ta možnost ponujena in predvidoma od 12.-14.7.2019 bomo organizirali
Educational Marketplace delavnico pod vodstvom AQHA profesionalnih trenerjev. Naš klasičen
Horsemanship Camp pa bodo v marcu izvedli naši člani od 15.3—17.3.2019..
Cilj uspešne reje in intenzivnega izobraževanja so seveda uspešni tekmovalci po posameznih western
disciplinah. Po preseženem povprečju štartov lani, letos nadaljujemo z enako intenziteto. Ohranili
bomo dvodnevno tekmo SIQHA , ki je postala tradicionalna za zaključek tekmovalne sezone z
razširjenim programom.
V lanskem letu se je formirala tudi DEMO ekipa z namenom še bolj organizirano in nazorneje
predstavljati western jahanje in discipline. Svojo prisotnost nameravajo še krepiti in širiti, saj jih vabijo
tudi na Hrvaško in v Italijo. Kar se tiče slovenskih predstavitev nameravajo tudi letos na obisk k
Bosiu -Lopata (Celje), Wild West Festival v Zbilje, grad Rakičan, prireditev v Velenju in pa
predstavitve na naših tekmah , delavnicah…
V kratkem bomo zaključili pripravo nove internetne strani, ki se je ob obilici dela malo zavlekla.
Internetna stran je postala orodje za redno komuniciranje s člani, komunikacijo uspešno
dopolnjujemo z mailingi in pa aktivno Facebook stranjo. Ohranili in izboljšali bomo svojo
komunikacijo z našimi člani in sledilci prek vseh kanalov ter poskrbeli za dodatne izobraževalne

vsebine na spletni strani. Okrepili bomo področje sponzorstva in sodelovanja z obstoječimi
podporniki, kar bo na novi internetni strani lažje. Stremeli bomo k čim večji pojavnosti Siqha na
ostalih konjeniški dogodkih in s tem skrbeli za večjo prepoznavnost pasem.
Udeležili se bomo letne konvencije AQHA, ki bo letos od 8. do 11. marca v Fort Worthu. O novostih
bomo obvestili člane preko spletne strani.
Pod budnim očesom nadzornikov bomo skrbeli, da bo finančno poslovanje združenja pregledno in
učinkovito.
Na vseh področjih bomo veseli vseh članov, ki bi se nam aktivno pridružili na različnih področjih. Vsi
delo opravljamo v prostem času in ni vedno enostavno najti časa za vse ideje in vso količino dela, ki
smo si ga zadali.
Naša glavna naloga še naprej bo razvoj western področja v Sloveniji!
predlog finančne konstrukcije 2019
PLAN 2019
donacija AQHA
članarine SIQHA
prispevki članov HC in tekme
prispevki članov rejska
prispevki delavnice
drugi prihodki, promocija in
ozvočenje..itd
nadomestila banka
poštnine, takse, pis.mat.
članarine drugim org
zbor članov, pogostitve
izobraževanja članov
AQHA konvencija
nagrade tekmovalcem
rejska razstava
AQHA educ.Marketplace in tekme
delavnice
spletna stran
promocija, promocijski materiali

PRIHODKI ODHODKI
5.500,00
3.500,00
6.000,00
1.000,00
3.000,00
700,00
19.700,00
-200
-500
-430
-1000
-2.000,00
1.700,00
-2.500,00
-2.000,00
-7.000,00
-3.000,00
-1.400,00
-1.000,00
-19.330,00

Točka 8. dnevnega reda
Potrditev progama dela in finančnega plana za leto 2019
Člani soglasno potrdijo program dela in finančni plan za leto 2019.
Predsednik da besedo gostom.
Karolina Jamnik Cerk, dr.vet med. iz Klinike za reprodukcijo in velike živali se je zahvalila rejcem
za sodelovanje, saj smo v preteklem letu registrirali kar 41 žrebet in pregledali 40 kobil po terenu,
registriranih pa je bilo tudi 10 starejših konj. V preteklem letu smo v sodelovanju uspeli pridobiti
potrjena rejska programa za painte in apaloosse, z novo zakonodajo, ki je stopila v veljavo s 1.11.18 pa
bomo morali vse tri rejske programe še uskladiti. Karolina je prosila tudi za sodelovanje glede
poročanja o planiranih žrebetih za tekoče leto, saj jih bo poskušala v največji meri pregledati in
registrirati po terenu sama.
Opozorila nas je, da moramo biti izjemno pazljivi pri uvozu konj, saj je potrebno pri uvozu pridobiti
tudi zootehniški dokument, ki je zahtevan z novo zakonodajo.
Karolina je ob svojem izobraževanju za rejskega sodnika morala obiskati nekaj rejskih ocenjevanj po
tujini in je ob tem izjemno pohvalila organizacijo in nivo naše rejske razstave. Prav tako v zadnjem času
zelo dobro sodelujemo pri pripravi rodovne knjige. Pri tem opozarja, da je zelo pomemben odziv na
preverjanje podatkov o staležu konj, ki ga letno dobivamo v pregled vsi lastniki.
Karolina se je na našo pobudo tudi pridružila strokovnemu svetu za rejo in dobila častno članarino za
čas mandata trenutne ekipe.
Predstavnica podjetja Moliere, ki uvaža hrano Hoveler je bila v preteklem letu nekajkrat sponzor na
SIQHA dogodkih in je predstavila aktivnosti podjetja ter njihovo raznoliko izbiro hrane.
Dunja Požaršek je nastopila kot predstavnica Združenja rejcev pasme haflinger in pozvala k
spremljanju njihovih dogodkov in sodelovanju obeh združenj.

Točka 9. dnevnega reda
Članstvo in članarina 2019
• pristopnina

20,00€

•

redna letna članarina:

40,00€

•

nadaljna družinska članarina

10,00€

•

tekmovalna (mladina do 16. leta):

20,00€

Člani soglasno potrdijo predlog.
Točka 10. dnevnega reda
Razno
Pod točko razno je predsednik poudaril pomembnost sodelovanja med združenji in sodelovanje z
drugimi organizacijami ter aktivno članstvo.

