
 
 

 
 

Zapisnik zbora članov Slovenskega združenja quarter konja  

Radomlje, 22. 2. 2020, ob 18.00 uri 

 

Dnevni red: 

 

1. Otvoritev in pozdrav 

2. Izvolitev organov zbora članov 

o delovnega predsedstva 

o zapisnikarja in dveh overovateljev zapisnika 

o verifikacijske komisije 

3. Poročila o delovanju združenja v letu 2019 

o poročilo predsednika 

o blagajniško poročilo 

o poročilo nadzornega odbora 

o poročilo disciplinske komisije 

o poročila strokovnih svetov-  reja, šport, izobraževanje, mednarodni direktor 

4. Razprava po poročilih 

5. Potrditev letnega poročila o poslovanju društva za leto 2019 

6. Program dela in finančni plan za leto 2020 

7. Razprava na program dela in finančni načrt za leto 2020 

8. Potrditev programa dela in finančnega plana za leto 2020 

9. Članstvo in članarina 2020 

10.  Sprememba naslova Združenja SIQHA 

11. Razno 

 
 

Točka 1. dnevnega reda 

 

Predsednik je otvoril zbor in pozdravil navzoče člane, simpatizerje in goste.  

Prisotnih je bilo  56 članov od skupno 102 članov z veljavno članarino in volilno pravico, to je 55%.  

 

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 Aljaž Jovan 

c. Verifikacijska komisija: Godec Tone, Boštjan Urbančič, Tadej Klaužar 

Člani potrdijo delovno predsedstvo soglasno. 



Točka 3. dnevnega reda 

 

Poročila o delovanju združenja v letu 2019 

 

a. Poročilo predsednika 

Spoštovani, 11.2.2020 se je izteklo tretje leto mojega drugega štiriletnega mandata. Leto 2019 je minilo 

relativno tekoče saj smo uspeli realizirati celoten program brez večjih težav. Vesel in ponosen sem, 

ker imam ob sebi odlično ekipo članov, tako v upravnem odboru združenja, kot v strokovnih svetih.  

Nad nami vrši nadzor nadzorni svet, katerega člani so vabljeni na vse seje UO, tako da se za vse 

dogodke, transakcije, nakupe, itd,  dogovarjamo skupaj in tudi zaradi tega ocenjujem sodelovanje kot 

zelo korektno. Vsi se zavedamo, da je funkcija predsednika izredno odgovorno delo, ki zahteva 

veliko izkušenj, časa, preudarnosti, tehtnih odločitev in to v združenju, ker je veliko različnih 

interesov, različnih pogledov na iste stvari ter ogromno želja, ni vedno lahko. V minulih sedmih letih 

sem se res trudil, da bi bil karseda objektiven in odgovoren predsednik. Moje vodilo je vedno bilo, da 

so težave in želje izziv in ne osnova za prepire in nesoglasja. Sem oseba, ki daje prednost osebnemu 

stiku in komunikaciji, zato sem si ob vseh težavah znal vzeti čas in težave reševal osebno. Leto 2019 je 

na moje veliko veselje minilo brez večjih zapletov,  za kar se moram zahvaliti vsem članom SIQHA, 

ker smo več kot očitno uspeli najti prave poti do ciljev, ki so nam skupni. 

Moje poročilo letos ne vsebuje natančnih poročil o opravljenih nalogah, ker bodo poročila podali 

predstavniki strokovnih svetov in bi se poročila podvajala. Kot vsa leta do sedaj sem tudi letos skrbel 

za koordinacijo med strokovnimi sveti, vodil seje UO, vzdrževal dobre odnose s poslovnimi partnerji 

in organizatorji tekem. Veliko je bilo tudi aktivnosti s pripravo pogojev za udeležbo mladinske 

reprezentance na svetovnem prvenstvu leta 2020. Seznanil bi vas, da sem se kot novo izvoljeni 

predsednik strokovnega sveta za reining   pri KZS,  celo leto skupaj s člani SSR prizadeval za 

pripravo pogojev, da bi lahko po  letnih olimpijskih igrah 2020 oddali kandidaturo za registracijo 

discipline reining , kar nam bi prineslo enakovredno obravnavo na državnem nivoju. Pripravili smo  

nov tekmovalni pravilnik izpeljali tri pokalne tekme pod okriljem KZS. Trudimo se tudi uskladiti 

tekmovalni pravilnik  med KZS in SIQHA. Decembra smo omogočili članom SIQHA udeležbo na 

treningu za trenerje pod pokroviteljstvom FEI-a. Ponovno smo pričeli s pogovori za realizacijo 

programa western jahač 1 in 2, ter o možnosti izobrazbe še treh inštruktorjev. 
 

 

b. Finančno poročilo 

Poročilo je pripravljeno na podlagi prejetih sredstev ter plačanih računov in pripravljeno v skladu z 

vsebino Statuta združenja. 

 

stanje 1.1.2019 v društvenem skladu  gotovina v blagajni    2.623,32€ 

transakcijski račun EUR  2.856,83€ 

transakcijski račun USD  1.593,87$ 

predplačniška kartica EUR 47,08€ 

 

  PRIHODKI ODHODKI   

donacija AQHA 4.560,30   
donacija člani 100,00   
članarine SIQHA 2.780,00   
prispevki članov štartnine tekme 1.760,00   



prispevki članov rejska 1.109,25   
prispevki članov delavnice SIQHA 1.360,00   
prispevki članov delavnice AQHA 2.280,00   
prispevki za AQHA youth 14.000,00   
drugi prihodki, promocija in ozvočenje..itd 1.254,78   
prispevek AQHA Educational Marketplace* 4.764,16   
prispevki AQHA porabljeni v Ameriki** 2.804,23   

*** 36.772,72   
***Od tega rezervacija 11.000,00 za svetovno prvenstvo AQHYA 

    

nadomestila banka  -202,87  
poštnine, takse, pis.mat.  -660,62  
članarine drugim org  -450,00  
zbor članov, pogostitve  -870,88  
konvencija AQHA  -920,23  
FEQHA sestanek  0,00  
rejska razstava  -1.884,26  
tekmovanja   -1.431,96  
Izobraževanja SIQHA  -1.622,10  
Izobraževanja AQHA Educational Marketplace  -7.049,49  
spletna stran  -76,86  
promocijski materiali  -1.249,24  
davek od dohodka profitne dejavnosti  0,00  
tehnična oprema, osnovna sredstva  0,00  
pokali in nagrade  -817,06  
prispevki AQHA porabljeni v Ameriki**  -2.804,23  

  -20.039,80  
* Educational Marketplace (EM) AQHA 

**razlika EM AQHA, Markus Rensing rejska, kipci, buckli 

    

    

poslovni izid 2019 *  16.732,92  

*rezervacija za AQHYA svetovno prvenstvo  -11.000,00  

brez rezervacije  5.732,92  

    

stanje na dan 31.12.2019 Gotovina €   662,52 

 TRR €  13.590,08 

 TRR USD   6.717,10 

 VISA pred.€  107,16 

 
 

c. Poročilo nadzornega odbora 

Člani nadzornega odbora so pregledali vso finančno dokumentacijo in finančno poročilo za leto 2019. 

Pri pregledu finančnega poslovanja združenja ni bilo ugotovljenih nepravilnosti. Finančno stanje je 

razvidno iz samega poročila. Pohvalili so urejenost dokumentacije. 



 

d. Poročilo disciplinske komisije 

V letu 2019 disciplinska komisija ni obravnavala nobene prijave kršenja pravil, ki bi zahtevala uvedbo 

disciplinskega postopka.  

 

e. Poročila strokovnih svetov in direktorja za mednarodne zadeve 

 

- Poročilo strokovnega sveta za rejo 

Strokovni svet za rejo se je spomladi dvakrat udeležil licenciranja žrebcev, ki je potekalo na Kliniki za 

reprodukcijo in velike živali – Veterinarske fakultete v Ljubljani. Na spomladansko licenciranje je bilo 

pripeljanih osem žrebcev, od tega jih je bilo šest pasme ameriški quarter konj, preostala dva pa pasme 

appaloosa. S tem bi se lahko število licenciranih plemenjakov v Sloveniji močno povečalo a večina od 

lastnikov ni izpolnila vseh zahtev, katere predpisuje rejski program za izdajo licence. 

Z oddelkom za selekcijo konj 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 sodelovanju s Karolino Jamnik Cerk z Veterinarske fakultete, 

smo pripravljali dokumentacijo za rejske programe ameriški quarter konj, ameriški paint konj in 

appaloosa konj. Vse rejske programe je namreč potrebno prilagoditi in uskladiti z novo Uredbo o 

izvajanju uredbe (EU) o reji živali, katera zajema tudi zakonodajo v konjereji.  

Tekom leta se je SIQHA aktivno pridružila Slovenskim priznanim rejskim organizacijam v konjereji 

pri pogajanjih z MKGP in ostalimi državnimi inštitucijami. Namen pogajanj je izboljšanje trenutnega 

stanja in ustvarjanje okolja, ki omogoča razvoj konjereje na način, kot ga poznajo evropske konjerejsko 

razvite države. 

19. in 20. Oktobra smo organizirali rejsko razstavo pod imenom Dan Ameriškega quarter konja, ki je 

potekala na gradu Prestranek in je bila deveta po vrsti. Na ocenjevanje je bilo prijavljenih 29 konj, od 

tega 21 pasme Ameriški quarter konj, 6 predstavnikov pasme Ameriški paint konj, dva predstavnika 

pa sta imela dvojno registracijo (AQHA/APHA). Oceno je prejelo 24 konj, njihova povprečna ocena pa 

je znašala 78,48% kar je za 0,69% nižja kot v letu 2018. Najvišjo oceno 83,84% je prejela žrebica letnik 

2018. Konje sta ocenjevala nemška sodnika g.Markus Rensing in Michael Middel. g. Markus je 

pripravil tudi predavanje z naslovom »Linearno ocenjevanje konj in parametri«. Članica SiQHA 

Tamara Drobež pa je pripravila predstavitev diplomske naloge na temo »Vzpostavitve rodovniške 

knjige AQH v Sloveniji«. S strani oddelka za selekcijo konj je bilo prvi dan na samem dogodku 

čipiranih več žrebet v drugem dnevu pa smo skupaj opravili licenciranje treh žrebcev pasme 

Ameriški quarter konj. 
 

- Poročilo strokovnega sveta za šport 

SIQHA je v letu 2019 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 omogočila organizatorjem izposojo 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, da so tekme 

potekale brez večjih zapletov. Opravljenih je bilo 12 preizkusov znanja za nove tekmovalce. Na vseh 

šestih tekmah je bilo 304 štartov, od tega 213 za točke državnega prvenstva in 91 za pokal 

organizatorja.  

V letošnjem letu so se tekmovalci s plačano članarino pri Konjeniški zvezi Slovenije (KZS) prvič 

potegovali za točke KZS v disciplinah Reining youth, Reining amateur/Non Pro in Reining Open. 

Tekme za točke KZS so bile izpeljane na treh tekmah: Ranch Marini, 18.5.2019 in na zadnji dvodnevni 

tekmi na Gradu Prestranek, 2. in 3. 11.2019. Prva tekma na Ranch Marini je bila  izpeljana skupaj z 

Slovensko združenje reining konja (SIRHA). Te tekme se je udeležilo sedem predstavnikov iz 

združenja SIRHA.  

 

Tekmovalne prireditve  in število štartov v letu 2019: 

 

Kraj tekmovanja Datum  Število štartov 

Ranch Marina  18.5.2019 48 

Golden Ranch  11.8.2019 41 

Ranch Prebil  7.9.2019 47 

Ranch Bloke  15.9.2019 60 

Grad Prestranek 2.11.2019 52 

Grad Prestranek 3.11.2019 56 

SKUPAJ:    304 

 

 

Tudi v tekmovalni sezoni 2019 so bili podeljene rozete in praktične nagrade s strani Siqha in 

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 traila. 

 

- Poročilo strokovnega sveta za izobraževanje 

V letu 2019 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. Svoje znanje so z nami delili tako domači, kot tudi tuji izvajalci.  Priredili smo 

naslednje delavnice: 

 

• Prvi slovenski horsemanship kamp; 

• Educational Marketplace Clinic pod vodstvom  AQHA profesionalnih horsemanov; 

• Izobraževanje v okviru rejske razstave 



• Pričeli smo z usmerjenimi treningi udeležencev svetovnega mladinskega prvenstva AQHA 2020 

 

- Poročilo mednarodnega direktorja 

1. Izvajanje tekočih aktivnosti vezanih na obveznosti do AQHA 
Kot mednarodni direktor sem v letu 2019 opravil naslednje obveznosti do AQHA: 
- Pošiljanje zapisnika zbora članov 2019 
- Priprava Business plana za poslovno leto 2019/2020 
- Poročilo o porabi sredstev z dokazili 
- Oddaja prijave za sofinanciranje izobraževalnega dogodka v okviru programa International 
Education Marketplace Grant (še čakamo na odobritev). 
- Obnovitev pogodbe »Affiliate Agreement« v sodelovanju s predsednikom 
- Priprava letnega poročila 
 
V okviru mednarodnega odbora sem sodeloval pri oblikovanju in potrjevanju predloga o spremembi 
glasovalnih pravic mednarodnih članov AQHA na konvencijah v prihodnje. Predlog je, da bi se več 
manjših podružnic povezalo in skupaj bi imeli en glas na konvenciji. Če bo to letos na konvenciji 
sprejeto, bo to uporabljeno za konvencijo 2021. 
 
2. AQHA konvencija 2019 
Udeležil sem se konvencije AQHA v marcu 2019, kjer sem sodeloval v mednarodnem odboru. 
Nekaj glavnih poudarkov konvencije: 
- Prenova AQHA platforme, spletne strani in načina komunikacije članov z AQHA-jem. 7. 
marca je AQHA lansiral novo platformo, na konvenciji so govorili o določenih težavah, a se te do 
danes še niso razčistile.  
- Problemi v komunikaciji z AQHA. Naredili so test dostavljanja pošte, pa menda v 75% ni 
prišla na cilj. S tem imajo težave še danes. Uvedli so več elektronskega komuniciranja, izmenjavo 
dokumentov preko Dropboxa, itd.  
- Sprejete sta bili dve novi podružnici (Španija in Slovaška), Ekvador pa je bil zavrnjen (zaradi 
premalo članov) 
- Sprejelo se je nekaj sprememb pravil, ki so potem šla naprej v glasovanje direktorjev 
- Prišlo je do spremembe pri financiranju podružnic. Za SIQHA to posledično pomeni, da 
namesto prejšnjih $6500 dobimo samo $5000. Ostaja pa možnost Educational Marketplace klinike, ki 
smo jo izvedli v letih 2018 in 2019 – žal pa so stroški te klinike večji od prispevka AQHA. 
Na konvenciji smo se začeli pogovarjati tudi o udeležbi na svetovnem mladinskem prvenstvu.  
 
3. Evropsko srečanje podružnic, februar 2020 
V začetku februarja sem se udeležil tudi evropskega vrha podružnic AQHA. Nekaj glavnih tem 
sestanka: 
- Quality Samples Program je na voljo vsem in do sedaj so ga odobrili trem državam. Kot 
primer lahko predstavimo Češko, kjer so odobrili približno $60.000 sredstev (to je ameriški državni 
program, AQHA samo pomaga izvesti), v okviru tega se podružnica lahko odloči, katero seme želi za 
ta denar dobiti. Program pokriva stroške nakupa in prevoza do države, od tam naprej pa je vse na 
strani podružnice. Postaviti je potrebno primerne kriterije znotraj podružnice in paziti na dodatne 
stroške ob uvozu, ki jih načeloma krijejo prejemniki semena. 
- Problemi z AQHA na splošno. Imeli smo pogovor z Member experience oddelkom (v živo). 
Zavedajo se, da imajo probleme oni sami, z organizacijo, želijo stvari izboljšati in žal vsi občutimo te 
težave v vseh državah izven ZDA. 
- Konflikt med AQHA in DQHA. V Rimu so se dogovorili, da v naslednjih dveh tednih DQHA 
podpiše dve stvari: kategorizacija njihove rodovniške knjige iz izvorne v hčerinsko, ter podpis 



pogodbe o deljenju podatkov. Rok je bil do 14.2., vendar ker niso podpisali, so 15.2. izločili DQHA iz 
AQHA. Spor je predvsem zaradi statusa rodovniške knjige. Od 2018 naprej Evropa priznava izvorno 
rodovniško knjigo za pasmo tudi izve Evrope (kar pomeni tudi za AQH), do takrat je to za Evropo 
vodila DQHA. Gre za različno tolmačenje določenih pravnih vidikov zakonov. SIQHA je Evropskim 
podružnicam poslal svoje stališče: 
o Mi imamo rejski program in tudi rodovniško knjigo, ki ima status hčerinske rodovniške 
knjige. Želimo sodelovati z AQHA po vseh pravilih podružnice, obenem pa želimo tudi ohraniti 
dobre stike z DQHA. Na ta spor gledamo kot spor med AQHA in DQHA, in pričakujemo da ga bodo 
rešili v najkrajšem možnem času.  
 
 4. Sodelovanje pri drugih aktivnostih SIQHA 
- Pomoč pri organizaciji in izvedbi izobraževanja v okviru programa International Education 
Marketplace.  
- Sodelovanje pri zagonu in urejanju objav na spletni strani. 
 

 

Točka 4. dnevnega reda 

 

Razprava po poročilih 

Gal Grahelj je opozoril na morebiten problem prodaje konj v Nemčijo glede na njihovo razhajanje z 

AQHA in posledično dodatne zahteve po dokumentaciji. Zadevo bomo reševali sproti in pomagali pri 

morebitnih zapletih. 
 

Točka 5. dnevnega reda 

 

Potrditev letnega poročila o poslovanju združenja za leto 2019 

Člani potrdijo poročila soglasno, nihče ni proti, nihče se ne vzdrži. 

 

Točka 6. dnevnega reda 

 

Program dela in finančni plan za leto 2020 

 

V letošnjem letu vstopamo v zadnje 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 rejskih programov 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 OSK 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. 



Aktivno se bomo udeleževali pri oblikovanju strategije razvoja konjereje, ki jo vodi Ministrstvo za 

kmetijstvo, gozdarstvo in  prehrano. 

 

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 že drugič dobili 

možnost nove oblike sofinanciranja izobraževanj iz matične organizacije AQHA, ki smo ga izkoristili. 

Tudi letos smo oddali vlogo za Educational Marketplace delavnico pod vodstvom AQHA 

profesionalnih trenerjev.  

Plan izobraževanj je sledeč: Naš klasičen Horsemanship Camp bodo v marcu izvedli naši člani od 

7.3—8.3.2020, prijave še sprejemamo. V aprilu bomo predvidoma izvedli izobraževanje/delavnico na 

temo kliničnih pregledov konj, prve pomoči in oskrbe ran. Educational Marketplace izobraževanje 

bomo splanirali z inštruktorji, ko dobimo potrditev, bi ga pa predvidoma izvedli v začetku poletja.  V 

oktobru bo v okviru rejske razstave organizirano več izobraževanj na rejsko tematiko.   

 

Cilj uspešne reje in intenzivnega izobraževanja so uspešni tekmovalci po posameznih western 

disciplinah. Tudi lani smo presegli število 300 štartov na 6 tekmah in letos nadaljujemo z enako 

intenziteto. Ohranili bomo dvodnevno tekmo SIQHA , ki je postala tradicionalna za zaključek 

tekmovalne sezone z razširjenim programom, obeta se nam pa tudi dodatna tekma v novi pokriti 

jahalnici na Ranču Prebil. 

Seveda pa lahko rečemo, da je višek na področje tekmovanj vsekakor svetovno mladinsko prvenstvo 

AQHA, kamor prvič v zgodovini SIQHA odhaja naša mladinska ekipa pod vodstvom Eve Prašnikar 

in Jureta Ponikvarja, trenirajo pa intenzivno že od lani z domačimi in tujimi trenerji.  

Ker so v glavnem vsi člani ekipe za svetovno prvenstvo tudi člani DEMO ekipe, ta ekipa do poletja ne 

planira aktivnosti, bodo pa zagotovo prisotni ob koncu poletja v konjeniškem centru Bosio Celje in na 

Wild West festivalu. Stremeli bomo k čim večji pojavnosti Siqha na ostalih konjeniški dogodkih in s 

tem skrbeli za večjo prepoznavnost pasem.  

 

Udeležili smo se že evropskega srečanja AQHA in sestanka FEQHA, ki je bilo v začetku februarja v 

Rimu,  predvidoma pase bomo udeležili še sestanka FEQHA, ki bo avgusta v Kreuthu. 

 

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 2020    
 

PLAN 2020 PRIHODKI ODHODKI 

donacija AQHA 4.500,00  

članarine SIQHA 3.500,00  

prispevki članov HC in tekme 6.000,00  

prispevki članov rejska 1.000,00  

prispevki delavnice 3.000,00  



drugi prihodki, promocija in ozvočenje..itd 2.000,00  

 20.000,00  

nadomestila banka  -200,00 

poštnine, takse, pis.mat.  -500,00 

članarine drugim org  -450,00 

zbor članov, pogostitve  -1.000,00 

izobraževanja članov  -2.000,00 

AQHA summit  500,00 

nagrade tekmovalcem  -2.500,00 

rejska razstava  -2.000,00 

AQHA educ. Marketplace in tekme -7.000,00 

delavnice  -3.000,00 

spletna stran  -1.400,00 

promocija, promocijski materiali -1.000,00 

prispevek za AQHYA svetovno prvenstvo -3.000,00 

  -23.550,00 

 
 

Točka 7. dnevnega reda 

Razprava na program dela in finančni načrt za leto 2020 

Nihče se ni prijavil razpravi. 
 

Točka 8. dnevnega reda 
 
Potrditev progama dela in finančnega plana za leto 2019 

Člani soglasno potrdijo program dela in finančni plan za leto 2019. 

 
Točka 9. dnevnega reda 

 
Članstvo in članarina 2020 ostaja enaka, kot prejšnja leta. 
 

• pristopnina     20,00€ 

• redna letna članarina:   40,00€ 

• nadaljnja družinska članarina  10,00€ 

• tekmovalna (mladina do 16. leta):  20,00€ 

Člani soglasno potrdijo predlog. 

 
 

Točka 10. dnevnega reda 

 

Sprememba naslova sedeža združenja 

 

Člani soglasno potrdijo predlog, da se zaradi enostavnejšega poslovanja sedež združenja spremeni iz 

trenutnega Spodnja Lipnica 36b, 4246 Kamna Gorica na naslov Trnovica 6, 1296 Šentvid pri Stični.  

 
 



Točka 11. dnevnega reda 

 

Razno 

 
Predsednik je pričel razpravo s povabilom k kandidaturam v naslednjem volilnem letu. Želja je, da bi 

se interes k sodelovanju v UO SIQHA in za mesto predsednika izrazil že čimprej in da bi v novo 

mandatno obdobje prišli na miren in urejen način, s sodelovanjem že v tem letu. 

Prav tako predsednik povabi člane, ki bi imeli na kakršenkoli način željo in možnost sodelovanja v 

strokovnih svetih, da se nam pridružijo. 

 

Janez Kastelic je povabil vse lastnike žrebcev, ki so bili spomladi na licenciranju, da dokončajo 

postopke in uradno licencirajo svoje žrebce. Žrebec je namreč licenciran, ko ima dokončane vse zahteve 

za licenciranje. Poleg pregleda konja na Kliniki za reprodukcijo in velike živali, mora namreč opraviti 

še vse zahtevane teste in pa pridobiti telesno oceno konja na rejski razstavi. Lastniki žrebca lahko 

objavljajo kot licenciranega šele takrat, ko ima to vpisano v identifikacijski dokument. 

Poudarjeno je bilo še to, da morajo biti pripustni listi oddajani redno, saj le to omogoča okvirno 

planiranje aktivnosti na Kliniki za reprodukcijo in velike živali. Prav tako pozivajo k spremljanju objav 

datumov in preglednih mest za žrebeta. Veliko kilometrov je narejenih brez potrebe, saj se pogosto 

zgodi, da se mora ekipa Klinike vračati po dveh tednih na isto mesto, kjer je bilo izvedeno organizirano 

čipiranje in pregled žrebet.  

Zaradi vzpostavitve rodovniške knjige ameriških pasem konj pozivajo v strokovnem svetu za rejo tudi 

lastnike, da v čim večji meri pripeljejo na ocenjevanje tudi plemenske kobile. 

  

Ga.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 58 žrebet po terenu, registriranih pa je 

bilo tudi 16 starejših konj. V letu 2019 je bilo tudi pripeljanih največ žrebcev na licenciranje doslej, le 

kar nekaj žrebcem še manjka dokončanje celotnega postopka licenciranja. Pregledanih je bilo tudi 35 

kobil pasme quarter in 5 paint za vpis v rodovniško knjigo.  

Karolina seje zahvalila tudi Tamari Drobež za sodelovanje pri pregledu podatkov za vzpostavljanje 

rodovniške knjige v okviru njene diplomske naloge.  

 

Kot gostja je bila k besedi povabljena tudi ga.Nika Miklič s Posestva Grad Prestranek. Pozdravila je 

člane in se zahvalila za uspešno sodelovanje ter izrazila navdušenje nad izjemno pozitivnim vzdušjem 

v združenju in na samem zboru, saj je po njenih besedah to preredka praksa v konjeniškem svetu.  

 

Člane in goste je pozdravil tudi g.Boštjan Tacol  kot predstavnik Wild Westa. Zahvalil se je za 

sodelovanje pri pripravi festivala, sploh g.Tonetu Godcu iz SIQHA, ter povabil na letošnjega, ki bo od 

7.-9.8.2020 v Zbiljah. 

 

Zapisnik pripravila: Katja Zrimšek      Zdenko Zobavnik 

          Predsednik SIQHA,l.r. 


