
 
 

 
 

Zapisnik zbora članov Slovenskega združenja quarter konja  

Radomlje, 4.9.2021, 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 2020 

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 2020 

6. Razrešitev predsednika, upravnega odbora, nadzornega odbora in desciplinske komisije 

7. Volitve in imenovane predsednika, članov upravnega odbora, članov nadzornega odbora in 

disciplinske komisije 

8. Program dela in finančni plan za leto 2021 

9. Potrditev programa dela in finančnega plana za leto 2021 

10. Članstvo in članarina 2021 

11. Razno 

 
 

Točka 1. dnevnega reda 

 

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

Prisotnih je bilo  45 članov od skupno 102 članov z veljavno članarino in volilno pravico, to je 44%. Z 

zborom smo pričeli ob 18.30, pol ure po predvidenem začetku. 

 

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 Tadej Klaužar 



c. Verifikacijska komisija: Godec Tone, Filipič Tone 

Člani potrdijo delovno predsedstvo soglasno. 

 

Točka 3. dnevnega reda 

 

Poročila o delovanju združenja v letu 2020 

 

a. Poročilo predsednika 

Leto 2020 je bilo leto v katerem smo si želeli poleg rednih programov realizirati izziv, ki je bil ne samo 

za vodstvo SIQHA, temveč tudi za tekmovalce nekaj povsem novega. Imeli smo izredno priložnost  

udeležiti se mladinskega svetovnega prvenstva, ki naj bi bilo tokrat v Evropi. Stekle so priprave, 

sestavili smo ekipo tekmovalcev, zbirali donacije in pridobili nekaj sponzorjev, uredili vse logistične 

zadeve in ko so stvari stekle, nas je presenetila epidemija Covid 19. 

Razglasitev epidemije je postavilo delovanje združenja v negotov položaj. Prisiljeni smo bili prestaviti 

pričetek tekmovalne sezone, ker smo skupaj z organizatorji tekem ocenili, da bi bilo tveganje za zdravje 

naših tekmovalcev preveliko.  Organizator svetovnega mladinskega prvenstva je odpovedal  

tekmovanje in tudi ta projekt ni doživel epiloga.   

V upanju, da se bodo razmere izboljšale, sem se kot vsako leto sestal z določenimi organizatorji 

tekmovanj oziroma ponudniki uslug , da pripravimo stroškovnike in termine za tekme v sezoni 2020. 

Z organizatorji dogodka Wild West smo pripravili načrt za izvedbo prireditve a žal je bilo 

epidemiološko stanje takšno, da so bila tako tekmovalna sezona, kot vsi ostali dogodki, odpovedani. 

V letu 2020 sem, v kolikor je bilo potrebno, nudil podporo strokovni svetom, nisem skliceval sestankov 

upravnega odbora, smo pa bili tako ali drugače v stiku. Želel bi izpostaviti strokovni svet za rejo, ki je 

kljub epidemiji celo leto skrbel za izvedbo svojih programov in bil pri svojem delu zelo uspešen. 

 

Ker svoj mandat končujem bi se ob tej priložnosti  želel zahvaliti vsem, ki ste sodelovali pri vodenju 

združenja, članom nadzornega organa in vsem članom za izkazano zaupanje v vseh osmih letih.   

 

b. Finančno poročilo 

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

vsebino Statuta združenja. 

 

stanje 1.1.2020 v društvenem skladu  gotovina v blagajni    662,52€ 

transakcijski račun EUR  13.590,08€ 

transakcijski račun USD  6.717,10$ 

predplačniška kartica EUR 107,16€ 

  PRIHODKI ODHODKI   

donacija AQHA 424,42   
donacija člani 100,00   
članarine SIQHA 2.830,00   
prispevki članov delavnice SIQHA 1.930,00   
prispevki za AQHA youth 3.854,15   
prispevki AQHA porabljeni v Ameriki 3.049,41   

nadomestilo VF ob izdanih Idjih 544,90   

sredstva, pridobljena na razpisu MK 4.336,22   



 17.069,10    
nadomestila banka  -199,49  
poštnine, takse, pis.mat.  -120,80  
članarine drugim org  -450,00  
zbor članov, pogostitve  -869,89  
konvencija AQHA  -456,98  
rejska razstava  -322,75  
tekmovanja   -240,40  
Izobraževanja SIQHA  -756,70  
spletna stran  -1.572,58  
promocijski materiali  -1.157,53  
tehnična oprema, osnovna sredstva  -1.626,69  
prispevki AQHA porabljeni v Ameriki  -3.049,41  

licence KZS  -275,00  

vračilo plač. prispevkov in donacij AQHYA  -15.646,68  

  -26.744,90  
poslovni izid 2020 *  -9.675,80  

stanje na dan 31.12.2020 Gotovina €   9,50 

 TRR €  10.304,87 

 TRR USD v €   424,52 

 VISA pred.€  82,86 

 

Kratka razlaga stroškov, prihodkov in poslovnega izida: 

• Poslovni izid je negativen zaradi vračila vplačanih prispevkov tekmovalcev in vplačanih zneskov 

donatorskih in sponzorskih sredstev, ki so bili v rezervaciji v preteklem letu za ta namen in je bil 

poslovni izid v preteklem letu +16.700,00€. 

• V letu 2020 smo delovali zelo omejeno, saj tekmovanj in rejske razstave zaradi Covid-19 situacije 

ni bilo možno izvesti. Nekaj stroškov na teh dveh postavkah je nastalo zaradi zmede pri 

delovanju novega najemnika na Gradu Prestranek. Določeni upravičeni stroški v letu 2019 niso 

bili zaračunani in smo to po prejemu računov poravnali v letu 2020. 

• Prijavili smo se na razpis Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za pridobitev 

nepovratnih sredstev, namenjenih za 3.ukrep, Pomoč delovanju nepridobitnih združenj na 

področju kmetijstva, gozdarstva in podeželja za leto 2020 ter prejeli nepovratna sredstva v znesku 

4.336,22€.  

• Kupili smo prikolico za namen hranjenja in transporta opreme za postavitev prog na tekmovanjih 

v znesku 1600€.  

• Zaključili smo glavnino spletne strani in plačali znesek izdelave 1572,58€. Dopolnjujemo še 

tekmovalni sistem.  

 
 

c. Poročilo nadzornega odbora 

Člani nadzornega odbora so pregledali vso finančno dokumentacijo in finančno poročilo za leto 2020. 

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

razvidno iz samega poročila.  

 



d. Poročilo disciplinske komisije 

V letu 2020 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 

V začetku februarja smo se odzvali povabilu KGZ in se udeležili sestanka priznani rejskih organizacij 

v živinoreji, na temo možnosti financiranja priznanih rejskih organizacij v živinoreji. Predstavitev je 

potekala s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Agencije za kmetijske trge in 

razvoj podeželja. Predstavljen je bil javni razpis za pomoč delovanju nepridobitnih združenj na 

področju kmetijstva, gozdarstva in podeželja. Da je bila udeležba sestanka smiselna, dokazuje 

uspešno oddana kandidatura na razpis in pridobljena sredstva iz državnega proračuna.   

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

reprodukcijo in velike živali – Veterinarske fakultete v Ljubljani. Ponovno smo se soočili z isto težavo, 

kot v preteklih letih saj 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.  

Tekom leta smo v sklopu vseh Slovenskih priznanih rejskih organizacij v konjereji aktivno sodelovali 

pri pogajanjih z predstavniki MKGP ter UVHVVR. Namen pogajanj je izboljšanje zakonodaje, ki 

omogoča razvoj konjereje na način, kot ga poznajo evropske konjerejsko razvite države. Žal pogajanja 

za konjerejce niso bila tako uspešna kot bi si želeli saj tudi po menjavi ministra smo naleteli na precej 

gluha ušesa. 

V oktobru smo načrtovali izvedbo Rejske razstave, ki pa je bila žal odpovedana zaradi pandemije. 

Z AQHA smo aktivno sodelovali skozi vse leto in pridobivali informacije o možnostih za sodelovanje 

v programu QSP. Konec oktobra smo dokončno uredili vso potrebno dokumentacijo in uspešno 

oddali vlogo.  

Tako v letu 2020 kot tudi v preteklih letih, smo bili člani SS za rejo na voljo in v pomoč rejcem pri 

urejanju dokumentacije ter odgovarjali na vsa vprašanja povezana z rejo. Zahvaljujemo se vam za 

izkazano zaupanje. 

 

Svoje poročilo je dodala tudi dr.Karolina Jamnik Cerk kot strokovni vodja: 

Redni letni pregledi rodovniških kobil in naraščaja ter žrebic za sprejem v rodovnik, ki jih opravljamo 

na skupnih preglednih mestih, so bili v letu 2020 opravljeni po ustaljenem vrstnem redu na 310 v 

naprej določenih preglednih mestih za vse pasme in 49 naknadno določenih preglednih mestih, v 

dogovoru z rejskimi združenji in posameznimi rejci. 

 

V letu 2020 se je registriralo 51 žrebet pasme ameriški quarter konj, 17 žrebet ameriški paint konj in 4 

žrebeta appaloosa pasme. Naknadno se je registriralo še 5 starejših konj. 

 

V letu 2020 se je za vpis v rodovniško knjigo pregledalo 26 kobil pasme ameriški quarter konj, 5 kobil 

pasme ameriški paint konj in 1 kobila appaloosa pasme. 

 



Iz leta v leto opažam porast v število žrebet omenjenih pasem in upamo, da tako ostane tudi v 

bodoče. Prav tako vedno več rejcev pripelje svoje živali na pregled in registracijo.  

Hvala vam za zaupanje. 
 

- Poročilo strokovnega sveta za šport 

Zaradi izrednih razmer v državi zaradi novega korona virusa COVID - 19 SIQHA v letu 2020 ni 

organizirala tekmovanj za državno prvenstvo. 

 

- Poročilo strokovnega sveta za izobraževanje 

V letu 2020 smo poskušali slediti planu izobraževanja in se trudili organizirati načrtovana 

izobraževanja, vendar smo morali delo prilagoditi pandemiji Covida-19. Kljub temu, nam je uspelo v 

mesecu marcu izpeljati slovenski horsemanship kamp, ki je bil polno zaseden. Z ekipo, ki bi se morala 

odpraviti na svetovno mladinsko prvenstvo smo izvedli nekaj pripravljalnih treningov, tako 

praktičnih kot teoretičnih, vendar so prvenstvo kasneje žal zaradi epidemije odpovedali.   

 

Če bo epidemiološka slika dopuščala, bomo v letu 2021 nadaljevati z izobraževalnim programom. 

Zaenkrat so predvidena naslednja izobraževanja:  

 

• Horsemanship camp pod vodstvom slovenskih trenerjev in jahačev (pomlad,jesen) 

• Educational Marketplace Clinic pod vodstvom  AQHA profesionalnih horsemanov (v mesecu 

juliju) 

• Izobraževanje v okviru rejske razstave 

 

- Poročilo mednarodnega direktorja 

1. Izvajanje tekočih aktivnosti vezanih na obveznosti do AQHA 
Kot mednarodni direktor sem v letu 2020 opravil naslednje obveznosti do AQHA: 
- Komunikacija z AQHA glede Covid situacije, sprememb pri financiranju (znižanje budgeta 
zaradi Covid-a) 
- Priprava Business plana za poslovno leto 2020/2021 
- Poročilo o porabi sredstev z dokazili 
- Obnovitev pogodbe »Affiliate Agreement« v sodelovanju s predsednikom 
- Priprava letnega poročila 
- Pomoč članom pri urejanju zadev v povezavi z AQHA 
- Z AQHA smo podpisali pogodbo o deljenju podatkov (Data Share Agreement), kar nam 
omogoča vpogled v podatke o vseh novo registriranih žrebetih iz Slovenije 
 
2. Mednarodno sodelovanje 
- Udeležil sem se sestanka FEQHA februarja 2020 v Rimu. 
- Z drugimi FEQHA članicami smo uskladili stališče glede statusa DQHA in njihovega konflikta 
z AQHA 
- Udeležil sem se on-line FEQHA sestanka v Novembru 2020 
- Sodelovanje z AQHA glede problema dodelitve posamezne države v AQHA regijo (problem 
je bila dodelitev Izraela v APAC regijo namesto v Evropo) 
  
3. Sodelovanje pri drugih aktivnostih SIQHA in AQHA 
- Sodelovanje pri objavah na spletni strani. 



- Priprava dokumentacije in usklajevanje z AQHA glede prijave v Quality Samples Program 
 

- Poročilo odbora za promocijo 

Aktivnosti na področju promocije je v letu 2020 prevzela Andreja Lenčič v sodelovanju s Katjo 
Zrimšek. Poskrbeli smo za informiranje članov po različnih elektronskih poteh, Facebook, obveščanje 
preko elektronske pošte in internetna stran. Delovanje bomo še naprej krepili.  

 

Točka 4. dnevnega reda 

 

Razprava po poročilih 

Razprave ni bilo. 
 

Točka 5. dnevnega reda 

 

Potrditev letnega poročila o poslovanju združenja za leto 2020 

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

 

Točka 6. dnevnega reda 

 

Razrešitev predsednika, upravnega odbora, nadzornega odbora in disciplinske komisije 

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

 

Točka 7. dnevnega reda 

 

Volitve in imenovane predsednika, članov upravnega odbora, članov nadzornega odbora in 

disciplinske komisije 

 

Delovni predsednik predstavi listo kandidatov za nove volitve za obdobje  

Kandidati so: 

Predsednik: Igor Rozman 

Podpredsednik: Andrej Zrimšek 

Člani UO: Katja Zrimšek, Jure Ponikvar, Tomaž Volk, Marjan Flajs, Jure Struna, Tadej Klaužar, Janez 

Kastelic 

Nadzorni svet: Toni Filipič, Tone Godec, Alan Leban 

Disciplinska komisija: Vine Kljun, Aljaž Jovan, Gregor Godec 

 

Pred začetkom volitev se predstavi kandidat za predsednika: 

OSEBNI POGLED NA RAZVOJNI PROGRAM SiQHA – Igor Rozman 

Spoštovana dosedanji predsednik, sekretarka združenja in člani UO, svetov in komisije združenja ter 

spoštovano članstvo. 

Kot kandidat za Predsednika SiQHA bi takoj v začetku poudaril, da me dosedanje delo in 

kontinuirano nadaljevanje zastavljenega v združenju navdihuje z optimizmom, ki me po svojih 

zmožnostih in s podporo novo/starega UO motivira za nadgraditev dela v združenju v smislu novih 

idej, novih pristopov in zavezništev, ki jih združenje, kot uradni predstavnik slovenskega Quarter 

konja, zagotovo potrebuje. 

V svoji kandidaturi smatram, da individualnost kot vrlina v tem primeru ne zadostuje za uspeh in se 

predvsem zavzemam za skupinsko delo, kakor tudi kandidaturo ostali članov v UO. 



V dosedanjem mandatu so svoje delo obstoječi UO, kakor tudi nadzorni svet in disciplinska komisija 

opravljali dobro, zato ne vidim potrebe po sestavljanju delavnih teles združenja povsem na novo. 

Vsekakor pa je za osvežitev delovanja potrebno člane, ki so bili morda manj aktivni, morda ne 

zmorejo več in nimajo motivacije ali pa kaj tretjega, in “se ne vidijo” več v odborih, nadomestiti z 

“novimi obrazi”. 

Še bolj pomembno pa je, da ti  t.i. “novi obrazi” prinesejo novo energijo in motivacijo, ki naj bi se 

odražala skozi sveže ideje in samo njihove poglede v okviru novoizvoljenega UO, strokovnih 

odborov in komisij, v katerih bodo, oziroma so, obstoječi člani že delovali.  Zato še enkrat predlagam 

nekakšno obliko skupne kandidature, čeprav je Statut združenja, kot oblike kandidiranja, ne pozna. 

In če se sedaj osredotočim na svojo programsko vizijo, potem je verjetno popolnoma jasno, da je 

predsednik, vsaj v mojem videnju, predvsem “politično - managerska funkcija” . 

Predstavljati združenje si osebno jemljem kot častno in nepridobitno družbeno aktivno funkcijo, 

vsekakor pa ne samo z isto mislečimi sodelavci… 

Različnost v razmišljanju in mnenjih je pot v napredek… 

Ta napredek se lahko ustvari le s povezovanjem, kar pa je najpomembnejša operativna funkcija 

predsednika znotraj združenja in ne samo v okviru dela z delavnimi telesi in UO-om,  še posebej 

pomembno je uslišati potrebe članstva, kolikor je možno, tudi vsakega posameznika.  

Predstavljati združenje v okolju in izboljšanje sodelovanja s sorodnimi združenji in organizacijami je 

cilj delovanja. Še posebno bi izpostavil nadgraditev oziroma obuditev sodelovanja s KZS in SiRHA 

Jasno je, da združenje za uspešno delovanje potrebuje tudi finančna sredstva, poleg t.i. stalnih 

vsakoletnih virov, kot so članarine, donacija AQHA, prihodki iz državnih razpisov za rejske 

organizacije, štartnine …itd. Na tem področju, ki pa je v domeni “ predsedniške funkcije “, je tudi 

pridobivanje finančnih sredstev s strani sponzorjev in pritegnitev pozornosti tako pravnih oseb 

(podjetja, ki imajo poslovni interes sodelovanja), kakor tudi možnosti zasebnih donatorjev… 

Glede na javno dostopne finančne izkaze združenja obstaja praznina in precejšnja možnost za trženje 

v sklopu marketinške aktivnosti in ne le zgoraj omenjenega segmenta promocije. 

Lahko vam zagotovim in se zavezujem pripeljati sponzorje poslovnih subjektov, ki imajo interes 

sodelovanja in potrebo po predstavitvi članstvu. Seveda pa je uspešnost tudi tega dela marketinške 

obligacije predhodno potrebno urediti.   

V obstoječem Statutu pogrešam osnovo za sodelovanje v t.i. “Sponzorskih paketih”, ki jih je potrebno 

predložiti v obravnavo, kakor tudi druge oblike reguliranega načina trženje v združenju v izogib 

lobiranjem in nejasnim pravilom, ki lahko nekoga favorizirajo, hkrati pa odženejo druge potencialne 

partnerje…itd. 

Zelo dobro se zavedam, da je SiQHA v svoji osnovi in poslanstvu najprej rejska organizacija. 

Promoviranje reje ni edina, zagotovo pa je ena od najpomembnejših nalog združenja. 

SiQHA je dolžna nuditi vsestransko pomoč svojim članom pri promociji reje. Povečanje 

prepoznavnost rejcev in njihovega dela je skupni cilj, ki vodi v uspešno trženje plemenjakov in za 

dosego le tega je zagotovo več poti. 

Meni osebno je priljubljena organizacija prireditev, kot so zagotovo rejske razstave, smatram pa, da je 

za še večjo prepoznavnost in popularnost med rejci, posebno med mladimi člani in v programu 

pridobivanja novih, redno prirejanje tekmovanj. 

SiQHA je v svoji zgodovini organizirala, ali pa sodelovala pri organizaciji kar nekaj zelo uspešnih 

tekem z velikim številom štartov, kar je bilo v zadovoljstvo tako prirediteljem, kot članom ter v korist 

združenja, hkrati pa je tudi doprineslo prepotrebni finančni efekt.  

Ne pozabimo, da je organizacija tekem v “Western disciplinah” po moji skromni presoji zagotovo 

najboljši promotor prav reje, ker popularizira že zgoraj omenjene cilje rejcev. Torej gre za 

promoviranje kvalitetne reje kot prikaza kvalitetnih plemenskih živali, njihovih potomcem in 



posredno ali pa celo neposredno materialni prihodek od katerega je kar nekaj naših članov tudi 

finančno odvisnih.  

Pri sami organizaciji tekem in edukativnih delavnic posegamo v bazenu mladih članov, ki si zaslužijo 

prav posebno skrben pristop.  

Podpora udeležbe, pa ne samo lokalnih tekem in prireditev se mora odražati- in to še posebno 

poudarjam- v udeležbi tudi na mednarodnem nivoju. To je obstoječa struktura združenja zelo dobro 

zastavila in vodila in ni potrebno “odkrivati tople vode“,  le nadaljevati pot in če so možnosti, samo 

podpreti in nadgraditi takšen razvoj tudi za naprej… 

Zagotovo in ne nazadnje je tukaj še edukativni del, ki nosi odgovornost za kvalitetni razvoj znotraj 

združenja . 

Omogočiti kvalitetno edukacijo bodisi s strani članstva-članstvu ali pa z zunanjimi sodelavci in 

strokovnjaki z različnih področji, tako reje kot športnih aktivnosti v sklopu AQHA, je vložek v 

bodočnost za razvoj tako članstva, kakor tudi popularizacijo združenja na več področjih. 

Pomoč rejcem pri urejanju rodovniških papirjev na lokalni ravni in pomoč pri komunikaciji z AQHA 

(še posebno članom ne veščih angleščine ) je tema, ki ji je potrebno posvetiti več pozornost, kajti 

obstaja tovrstna težava iz želja po pomoči s strani članstva. Ni dobro, da na tem področju pobuda 

prehaja v t.i. samoorganiziranost in roke “samooklicanih organizatorjev urejanja papirjev” 

Zagovarjam močno vez med AQHA in SiQHA na vse področjih, kjer je le možno.  

Za konec se skupaj vprašajmo, kje so še možnosti za razvoj in napredek in jih članstvo morda pogreša 

pri vodenju združenja…?!? 

Zagotovo je to nekaj s čemer se moramo soočiti v izogib dvomom in vprašanjem članstva : “ pa kaj  

sploh dobim s tem, ko sem član SiQHA, pa še plačat moram za to ” 

V pričakovanju pozitivnih idej vas lepo pozdravljam 

 

Sledi prestavitev skupne kandidature obstoječih članov UO in strokovnih svetov: 

Ekipa zadnjega štiriletnega obdobja danes zaključuje svoj mandat. Večino ekipe je bilo enake vsa štiri 

leta, zgodilo se je nekaj menjav. Določene strokovne svete smo okrepili z aktivnimi člani.   

 

SIQHA je v prvi vrsti rejska organizacija, zato najprej nekaj o reji. Od leta 2011 enkrat letno v okviru 

dneva ameriškega quarter konja izvedemo rejsko ocenjevanje konj ameriških pasem z mednarodno 

priznanim sodnikom, zagodlo nam jo je le lansko leto z epidemijo korone in smo morali prireditev 

odpovedati. Letos upamo, da prireditev izvedemo, če ne drugače, pod posebnimi pogoji brez 

gledalcev. Na usposabljanju za rejskega sodnika je bila tudi dr.Karolina Jamnik Cerk in ga uspešno 

opravila.  

 

Poskrbeli bomo še naprej, da bodo rejske razstave, kot naš osrednji letni dogodek Dan ameriškega 

quarter konja, spremljala zanimiva izobraževanja s področja reje in zakonodaje na rejskem področju.  

S sodelovanjem z veterinarsko fakulteto, Kliniko za reprodukcijo in velike živali, kliniko za 

zdravstveno varstvo in rejo konj bomo še naprej skrbeli, da bo področje vzreje ameriških pasem 

urejeno in ugodnejše za člane SIQHA ter da bodo rejski programi prenovljeni v skladu z aktualno 

zakonodajo.  

 

V letošnjem letu računamo, da bomo speljali program QSP, program, kjer ameriška zveza za 

agrikulturo omogoči s subvencijo ugoden nakup semena ameriških žrebcev.  

Prevedli bomo tudi osnovne registracijske obrazce AQHA in članom, ki ne obvladajo angleško tako 

poenostavili komunikacijo pri registraciji in prepisih konjev v AQHA.  

 



V odboru za izobraževanje bomo v prihodnosti ob primerni epidemioloski sliki nadaljevali z 

izobraževalnim programom. Poskušali bomo izpeljati izobraževanja in delavnice z domačimi in 

tujimi trenerji - tako v praksi ali preko spletnih predavanj. 

 

Ker sta bila do sedaj že uspešno izvedena dva slovenska horsemanship kampa, bomo z izvedbo le teh 

nadaljevali. Prav tako bomo izkoristili vsako možnost izobraževanj v sklopu programa Educational 

Marketplace Clinic, ki je sofinanciran s strani AQHA-ja. Poleg tega se bomo skozi vsa leta trudili 

organizirati različna izobraževanja, tako praktična kot teoretična, s področja zdravja, reje, 

problematike konj in tekmovalnih disciplin. 

 

V naslednjih štirih letih bomo v  odboru za šport skupaj z organizatorji sodelovali pri pripravi in 

organizaciji predvidoma pet tekem na letni ravni, ki bodo štele za  pokalne prvake SIQHA in ena 

tekma, predvidoma dvodnevna, za državnega prvaka. Delegati bodo v pomoč pri pripravi 

posameznih disciplin, postavitvi prog in bodo v kontaktu s sodnikom.  

Na tekmovanjih, v kolikor jih bo možno izvesti, bomo upoštevali vse predpisane ukrepe v povezavi 

COVID – 19 s strani NIJZ. Prijave na tekme bodo potekala preko obrazca na e-prijavi.  Predhodna 

prijava se je izkazala kot zelo dobrodošla in omogoča nemoteno delo na dan samega tekmovanja.  

Člani odbora bomo po končani tekmi poskrbeli za razglasitev rezultatov in podelitev.  

Organizatorjem bomo omogočali objavo reklame na panju SIQHA. Zaprošamo organizatorje, da bi 

tako, kot v preteklih letih, poskusili priskrbeti nagrade ali praktična darila za tekmovalce.  

Na področju sodelovanja z matično organizacijo AQHA bomo preko mednarodnega direktorja 

skrbeli za redno sodelovanje in poskušali v največji možni meri izkoristiti vse ugodnosti in 

priložnosti, ki jih matična organizacija ponuja. Do konca bomo speljali QSP in še naprej pomagali 

članom pri urejanju dokumentacije ali kakšni zapletov pri registracijah konj. Sodelovali bomo tudi z 

evropsko zvezo FEQHA in se skušali udeležiti njenih sestankov. Prav tako bomo v primeru sprostitve 

ukrepov izpolnjevali našo obveznost obiska konvencije AQHA vsake 2 leti. Z dobrim medsebojnim 

sodelovanjem z AQHA bomo našli načine, kako kljub posebni situaciji izkoristiti sredstva, ki, nam jih 

AQHA redno leto nudi.  

In na koncu, vendar zelo pomembno...Internetna stran je postala orodje za redno komuniciranje s 

člani, komunikacijo smo dopolnili še 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. Stremeli bomo k čim večji pojavnosti Siqha na ostalih konjeniški dogodkih in 

s tem skrbeli za večjo prepoznavnost pasem. 

 

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. 

 

S svojim delom bomo definitivno dokazali, da odlična in uigrana ekipa lahko doprinese veliko k 

razvoju western področja v Sloveniji. 

 

Predstavitvam je sledilo glasovanje za predlagane kandidate. Delovni predsednik predlaga, da 

kandidate za funkcije UO volimo v paketu. Člani glasujejo za predlog 



Vsi člani potrdijo to soglasno, nihče ni proti in nihče se ne vzdrži.  

 

Glasovanje za predsednika, kandidat Igor Rozman. 

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

 

Glasovanje za podpredsednika, kandodat je Andrej Zrimšek. 

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

 

Glasovanje za člane UO navedene v kandidaturi. 

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

 

Nadzorni odbor: 

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

 

Disciplinska komisija: 

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

 

Točka 8. dnevnega reda 

 

Program dela in finančni plan za leto 2021 

Program dela je bil predstavljen že v kandidaturi 

 

 

Predlog finančne konstrukcije 2021    
 

   

PLAN 2021 PRIHODKI ODHODKI 

donacija AQHA 3.300,00   

članarine SIQHA 3.000,00   

prispevki članov HC in tekme 2.500,00   

prispevki članov rejska 1.000,00   

prispevki delavnice 2.000,00   

drugi prihodki, promocija in ozvočenje..itd 500,00   

  12.300,00   

nadomestila banka   -200,00 

poštnine, takse, pis.mat.   -500,00 

članarine drugim org   -430,00 

zbor članov, pogostitve   -1.000,00 

izobraževanja članov   -2.000,00 

nagrade tekmovalcem   -500,00 

rejska razstava   -2.000,00 

tekme -2.000,00   

delavnice  -2.000,00  

promocija, promocijski materiali   -1.000,00 

  -11.630,00   

  

   



Točka 9. dnevnega reda 
 
Potrditev progama dela in finančnega plana za leto 2021 

Člani soglasno potrdijo program dela in finančni plan za leto 2021. 

 
 
 

Točka 10. dnevnega reda 
 
Članstvo in članarina 2021 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 11. dnevnega reda 

 

Razno 

Andrej Zrimšek je razložil okvirno princip programa quality samples program, to je program 

ameriške vlade za promocijo ameriških pasem, v okviru katerega smo uspeli pridobiti sredstva v 

višini 70.000,00USD za nakup semena ameriških žrebcev. Potrudili se bomo, da bo seme na voljo za 

plemenilno sezono 2022. Znesek 3000USD iz tega zneska je na voljo za transport semena. Pogoji 

sodelovanja in razpis za prijave bodo znani in objavljeni v kratkem. 

 

Predstavljen je bil tudi program Educational Marketplace. V letošnjem letu bo potekal spletno in sicer 

v drugi polovici septembra. Pogoj bo članstvo v AQHA. 

 

Zahvalili smo se predsedniku Zdenku Zobavniku za plodno sodelovanje v dveh mandatih. 
 

 

Zapisnik pripravila: Katja Zrimšek      Zdenko Zobavnik 

          Predsednik SIQHA,l.r. 

 

 

Overovatelji zapisnika: 

Zrimšek Andrej    Klaužar Tadej 

 

 


