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Dnevni red:
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o porodilo disciplinske komisije
o porodila strokovnih svetov- reja Sport izobraievan)e, mednarodni direktor

4. Razprava po porolilih
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6. Program dela in finanlni plan zaleto 2022

7. Potrditev programa dela in finandnega plana zaleto2022
8. elanswo in dlanarinal}Zl
9. Razno

Toika 1. dnevnega reda

Predsednik je otvoril redni letri obini zbor in pozdravil navzoie dlane, simpatizerje in goste.
Prisotorih je bilo 40 tlanov od skupno 98 dlanov z veljarrno dlanarino in volilno pravico, to je 41%. Z
zborom smo priteli ob 18.3O pol ure po predvidenem zaietku.

Toika 2. dnerrnega reda

Izvolitev organov zbota ilanov
a. Delorrni predsednik: Igor Rozman
b. Zapisnikar in dva overovatelja zapisnika:

Zapisntkar Katla Zrfun5ek, overovatelja Andrej Zrimlek in ]anez Kastelic
c. Verifikacijska komisija: Eva PraEnikar, Andrej Zrim-5ek in Alenka Volk

itani potrdijo delorrno predsedstvo soglasno



Toika 3. dnevnega reda

PoroEila o delovanju zdruienia v letu 202L

a. Porotilopredsednika

Septembra nam je po skoraj dvoletrem "premoru" zaradi zdravstvene krize uspelo orgarxzkatr
Obfui zbor SiQHA. Po soglasni izvolitvi novega predsedstva in UO ter dlanov SS je postavljen
temelj za nadaljnje delo zdruienja.
Veijih sprememb v programu, kot novi predsednik, nisem predvidel kajti dosedanje delo je bilo
uspe5no. Oiiviti je bilo potrebno aktivnosti, ki so bile zavrte v Covid obdobju in mislirn, da nam je
to v preostanku jeseni, oziroma Leta2021., tudi zelo dobro uspelo.
Ker sem programsko vizijo za novo obdobje v katerem sem kandidiral za predsednika SiQt{A,
poimenoval "Promocija reje skozi 5port", smo to tudi najbolje demonstrirali skupaj s ilanstvom.
Zaradi dasorrne stiske smo se pred iztekom koledarskega leta lotili organizacije dveh prireditev, ki
sta po mojem videniu steber aktirrnosti v SiQHA .

Rejska razstavaje potekala 23124. oktobra 2021na Gradu Prestranek in je po udeleZbi podrla vse

rekorde. Prijavljeno je bilo 58 konj in 5e vedje zadovoljstvo je bilo videti resniden napredek v reji

Quarter konj in kot posebnost znotraj SiQHA, tudi pasem Paint in Appaloosa. Kar nekaj prikazanih
konjje dosegalo vrhunske rejske ocene. Pri tem je potrebno izpostaviti pomod s strani Dr.Karoline

]amnik Cerk in pomoi ki jo je s prisofirostjo kolegic in sodnic iz Nemlije prispevala nam sestrska

organizacija DQHA.
Sledila je dvodnevna tekma ravrro tako na Prestranku, 30/31.oktobra202'1. Tekma je potekala po
AQHA pravilih in v vseh do sedaj v Sloveniji uveljavljenih AQHA disciplinah. Tudi tukajje bila
udeleZba preseiek, kar je 5e posebej dobra motivacija zaleto2o22.UdeleZilo se je 35 konj z dnevno
cca.90 Starti.

Z opisanimi dogodki nam je uspelo "rebiti prireditveno leto 2021" tako v rejsko prireditvenem
smisku kakor tudi tekmovalnem. Dobili smo kontno nove osveZene rezultate in kar me 5e posebej

navduSuje je udeleZba mladih obrazov, tako v rejski, kakor tudi tekmovahri konkurenci.
Zagotovo ie tukaj 5e za povedati o naSi aktivnosti SS za re1o, ki ji je po celi wsti zapletov in nenadnih
sprememb s strani matidne AQHA uspelo izpeljati zelo zahteven projekt QSP. Posebno bi se rad
zahvalil podpredsedniku SiQHA in dlanu SS za rejo Andreju za resnidno odlitno koordinacijo in
izpeljano akcijo.
V edukaeijskem podrolju smo sodelovali na t.i. Market place. Od predavanja s strani AQHA
profesionalca se je morda priiakovalo nekoliko vei s te strani, upam in sem tudi prepridan, da pa
bo SS zaizobraievanje v prihajaio& sezoni 2022pitedil kar nekaj zanimivosti.

S tem so bile aktirmosti v 2A21- zakljudene in preneseno je poslovanje na le|o2A22
O podrobnostih Finaninega porodila bo podrobneje porotala sekretarka zdruLenla in nadzomiki
lahko pa na kratko povzamem:

Izkazuie se dober in pozitiven poslorrni rezultat, ki upo5teva:
Prihodke v 2Afi, = 11.537,AW.

Odhodke v 202L = 9765,96€

Poslorrni izid v 2A2r- : 1.77 L,O4€

SKUPNO na TRR = L2.294,3K.



Smatram, da gre za korektno in uspeSno poslovanje, je pa mohro 5e delati na pridobivanju dodatnih
sredstev iz t.i. obstojelih virov in pa tudi novih virov.
Moje mnenje je, da bi se morala SiQHA aktivneje vkljulevati v pridobivanje sponzorskih sredstev.

SiQHA je namred registriran kot neprofitora organizacija in pomisleki izhajqo iz towstne namere.
Odloiili smo, da se naredi dodakro preverjanje v okviru moine registracije in pridobitvenih
aktivnosti....

b. Finanino oorotilo

Porodilo je pripravljeno na podlagi prejetih sredstev ter plaianih radunov in pripravljeno v skladu z
vsebino Statuta zdraLe$a.

stanje '/,.1.7fi2L v druStvenem skladu gotovina v blagaini 9,5(E

transakcijski ralun EUR 10.304,87€

transakcijski raiun USD 424,52€

predpladniSka kartica EUR 82,85€

PRIHODKI ODHODKI
donacilaAQHA 2.852,40

ilanarine SIQHA 3.1,4000

prispevki dlanov Startrine tekma SIQHA 3.670,40

prispevki dlanov reiska 1,.575,00

prispevki ilanov AQHA izob.QSP 300,00

71.537,00

nadomestila banka -152,32

po5firine, takse, pis.mat. -288,40

dlanarine drugim org -150,00

zbor tlanov, pogostitve -L.08/,32

reiska razstava -2.418,20

tekmovania -7.847,12

Izobrailevanie AOHA OSP 49,74
promociiski materiali -2.539,71

tehnidna oprema, osnovrra sredstva -102,65

Pokali in nagrade -447,74

Plaiilo treningov AQHYA -575,76

-9.765,96

poslovni izid2021, '1.771,O4

stanie na dan 31.12.2021 Gotovina € 233,8

TRR € 8.809,5

TRR USD v €
VISA pred.€ 272,8



c. Porotilo nadzornega odbora

ehni nadzornega odbora so pregledali vso finanino dokumentacijo in finanino porodilo zaleb 2A21.

Pri pregledu finandnega poslovanja zdntLenjani bilo ugotovljenih nepravilnosti. FinanEno stanje je

razvidno iz samega poroiila.

d. Porolilo disciplinske komisiie

V Ietu 202L disciplinska komisija ni obrarrnavala nobene prijave kr5enja pravrl, ki bi zahtevala uvedbo
disciplinskega postopka.

e. PoroEila strokovnih svetov in direktorja za mednarodne zadeve

- Porotilo strokovnega sveta za rejo

eUni strokovnega sveta smo se devetega februarja udeleZil licenciranja Lrebcev, ki je potekalo na
Kliniki za reprodukcijo in velike Livali- Veterinarske fakultete v Ljubljani. Na licenciranje sta bila
pripeljana dva Zrebca. S strani DPO - Klinike za zdravstveno varstvo in rejo konj smo bili opozorjeni
rtatelavo, ki se nam ponavlja prakti&ro vsako leto. Gre namred za nepopohre licence oz zane
dokondane obveznosti, ki so potrebnezarzd.qo uradne licence in s tem tudi pripustoee dokumentacije.
Po velini so Zrebci pripeljani na sporrladansko licenciranje ne pa tudi na rejsko ocerrjevanje kjer bi
pridobili telesno oceno in s tem izpolnili pogoje za licenco. Zagotovoje k porastu tega problema
pripomogla tudi odpoved rejskega ocenjevanja v letu 2A2A, zato smo dosegli konsenz, da se izda
dokumentacijo za leto 2020 v kolikor bodo irebci pripeljani narazstava v letu 2021.

Z Oddelkom za selekcijo konj smo aktirrno sodelovali skozi vse leto. KotLe omenjeno na licenciranju
irebcev, od julija dalie pa pri tipiranjaLrebet, ki je potekalo na preglednih mestih po vsej Sloveniji. V
lettt 202L je bilo skupno prijavljenih 67 QH Lrebet, 17 aph tn 4 app,93 vseh treh pasem.

V sredini junija smo se udeleiili sestanka, ki je bil sklican s strani Klinike za zdravstveno varstvo in
rejo konj. Sestanek je bil namenjen predstavnikom Priznanih rejskih organizacij v konjereji in
Veterinarske fakultete z namenom poroianja dosedanjih aktivnostih MKGP, UVHVVR in KGZS.
Dnerrni red sestanka je bit pregled aktirmosti, predstavitev in uskladitev stratebkega na(rta za

konjerejo ter nadin dela v prihodnje.

V oktobru smo po enolebrem premoru tzpeljalidvodnerrno Rejsko razstavo na Gradu Presfuanek,

letos je bila udeleZba rekordna. Ocerrjenih je bilo kar 59 konj. Razlog zato je bila odpovedanarazstava
v letu 2A20 tt1udeleZba plemenskih kobil prijavljenih v program QSP. Prvi dan je bilo ocenjenih 32

konj, drugi darrZ,7kon1.

Sodelovanje z AQHA 5e nikoli ni bilo tako aktirmo kot v letu ZALl..Razlogzataje zagotovo pristop v
QSP program, kateri je bil primama deja'rnost SS zarcjo. Sodelovali smo skozi vse leto, saj so se

aktivnosti pridele Ze v letu 2020. Opravljenega je bilo zares veliko dela. Po potrditvi, da smo uspe5no
kandidirali na razpis in odobriWi sredstev, smo o tem obvestili rejce in jih povabili k sodelovanju.
Sestavili smo osnovne pogoje za sodelovanje v programu. Glede na prijave intzrai.ene ielje smo
priEeli z naborom Zrebcev, kar pa je bilo vse prej kot lahka naloga. Tekom leta so se odpovedi



razpoloiljivih Zrebcev kar vrstile, kar je privedlo do novega nabora in ponorrnegaruzpka.Po
dokoninih odlolitvah rejcev smo priieli z individualnim podpisom pogodb ter s seznanitvijo
pogodbenih obveznostih. Oddali smo kondni semam Lrebcev in s tem pokdilinarodilo semena. V
zaietku decembra smo v sklopu QSP izvedli izobrahevanje na Kliniki za reprodukcijo in velike iivali
- Veterinarske fakultete v Ljubljani. Gostili smo predstarrnico AQHA Sierro Kane kot direktorico za

mednarodne aktirrnos4 predavanje pa je kot strokorrni sodelavec v QSP izvedel Ra{ael Martinei.
Beseda je seveda tekla o reprodukciji, poudarek je bil na umeturem osemenjevanju. Udeleienci so

lahko aktivno sodelovali z vpra{anji, omogoden ji* j" bil praktiden pr*az tako na maketi, kot kasneje

na kobilah pri pregledu v ambulanti.

Tako v tetu202l, kot tudi v preteklih letih, smo bili dlani SS za rejo na voljo in v pomod rejcem pri
urejanju dokumentacije ter odgovarjali na vsa vpralanja povezana zrcjo. SS za rejo si bomo leto 2A21-

zagotovo zapomnili kot QSP leto. Zakwaljujemo se vam za izkazarro zaupanje in vas v ielji po
ponovrrem sodelovanju lepo pozdravljamo.

- Porotilo strokovnega sveta za Sport

Leto 2021 je bilo 5e vedno izredno leto v povezavi z novim koronavirusom iz tegaruztoga je SIQHA v
leba2A2L organtzrraTa sarno eno dvodnerrno tekmo, ki je 5tela za todke drZavnega prvenstva. eUni
odbora za Sport so bili na sami tekmi zelo aktivni, tako kot pn organizaciji, kot tudi pri pripravi
posameznih disciplin, postavitvi prog in bik v kontaktu s sodnikom v kolikor je bilo to potrebno. Na

tekmovanju smo upoltevali vse predpisane ukrepe v povezavi COVID - 19 s strani NUZ.

Vsem organizatorjem so omogodili reklamni prostor na SIQFIA panoju ter zagotovihrozete za

tekmovalce uvrliene na prva tri mesta za vsako kategorijo posalnezne discipline za tekmovanje DP

SIQHA. Zahvaljujemo se naSim dlanicam, ki so na samem tekmovanju pomagale pri prijavi, rzpisu

Starturih list in vnosu rezultatov, da so tekme potekale brez vetjih zapletov. Opravljenih je bilo 12

preizkusov zrtanja za nove tekmovalce. Na dvodnerrni tekmi je bilo skupaj 179 ltafiov, od tega 127 za

todke drZarrnega prvenstva in 52 za pokal organizatorja.

Tekmovalne prireditve in Stevilo Startov v letu 2021:

Kraj tekmovanja Datum Stevilo Startov za
toike DP

Stevilo Startov za
ookal orsanizatoria

Grad Prestranek 30.10.2021 65 26
Grad Prestranek 31.10.2A21 62 26

SKUPAJ: t27 52

V skladu s pravilnikomza organizacijo tekem smo za kategorije Rookie pripravili skupni seStevek

toik za vse tekmovalce, ki so tekmovali na tekmah za toike driarmega prvenstva za obdobje od leta

2A17 doleta2021. Najvedje moZno Stevilo toth ki jih v kategorijah Rookie lahko posamezen

tekmovalec doseZe je 250. Ena tekmovalka je v Florsemanship rookie v obdobju od leta 2017 doleta
2021 presegla ved kot 250 todk. So pa skupni se5tevki po posameznih tekmovalcih objavljenina

spletri strani SIQHA.



V tekmovalrri sezoni 202'l- so bile najboljlim trem uvr5Eenim, ki so tekmovahza todke DP podeljene

rozete. Najbolj5im trem uvrSdenim tekmovalcem, ki pa so tekmovali izven konkurence so bile

podeljene diplome.

eUni odbora za Sport napro5amo organizatorje in tlane zaprihajajoto sezono, da se potrudijo in

pripravijo praktiEne nagrade ali pokale, ki 5e dodatno motivirajo in razveselijo tekmovalce.

Zahvaliujemo se vsem, ki so bili pripravljeni priskoiiti na pomod pri pripravi maneie in postavitvi

prog, predvsem kategorije traila.

Odbor ima tudi 5e eno pro5njo. Na zadnji tekmi je bilo veliko novih tekmovalcev in tudi njihovih
trenerjev. Zaradivelikega Stevila nepoztavanja pravil bi prosili, da tekmovalci in njihovi trenerji

podrobno pregledajo pravilnik, ker so za vsako disciplino in kategorijo dololena pravrla, ki se jih je

potrebno drilatt. Na tekmovanju je ie tako veliko dela in usklajevanj4 da niso nepotrebni zapleti 5e s

tem.

- Porolilo strokovnega sveta za izobraievanie

V letu 2021 smo poskulali slediti planu rzobrahevanja, ki smo si ga zadali v zaietku 1et4 vendar smo
morali delo prilagoditi pandemiji Covida-19. Izvedena je bila zgolj le virtualna AQHA delarrnica
Educational Marketplace z Eugeniom Spagnolo.

- Porodilomednarodnegadirektoria

1. lzvaiarrie tekoiih aktirmosti vezanih na obveznosti do AQHA

Kot mednarodni direktor sem v letu2021., opravil naslednie obveznosti do AQHA:
- Priprava Business plana za poslorrno lel.o2A20/2A21,

- Porodilo o porabi sredstev z dokazilr.

- Obnovitev pogodbe >Affiliate Agreement,. v sodelovanju s predsednikom

- Priprava letrega poroiila
- Pomod dlanom pri urejanju zadev v povezavi z AQHA

2. Mednarodno sodelovanje
- V sodelovanju z AQFIA i. ga. Karolino |amnik Cerk iz oddelka za selekcijo konj na Kliniki za

reprodukcijo in velike iivali smo pri5li do relitve zaregistracijo konj s poreklom iz tujine, saj

lahko pridobimo zootehniini dokument za kateregakoli konja pasme American Quarter Horse, da

se zadosti ewopski uredbi. Vsak lahko po5lje email na export@aqha.org.

- V januarju smo se pogovarjali o interpretaciji evropske uredbe, ki navaja daje zaidentifikacijo

potreba >DNA analizao. Nekateri so to interpretirali kot da so potrebni DNA markerjr, drugi da

zadostuje DNA >cos€ nurnber". Zakljudek je bil, da naj bi se to interpretiralo kot slednje.

- V marcu smo imeli on-line klic "intemational committee.< - ker je bil mednarodni del konvencija v
Ietu2A2l virtualen



- Na tekmah nam velikokrat manjka tudi kdo, ki s fotoaparatom ovekoveti dogodek in tekmovalce.

fe ima kdo interes in znanje ga z veseljem sprejmemo v ekipo.

- . Na tekmovanjih bomo 5e naprej upo5tevali vse predpisane ukrepe v povezavi COVID - L9 s strani

NUZ.

- Prijave na tekme bodo tako kot prejlnja leta potekala preko elektronskega obrazca na spletri

strani SIQHA. Predhodna prijava omogofa nemoteno delo na dan samega tekmovanja.

- eUni odbora po kondani tekmi poskrbijo zarazglasitev rezultatov in podelitev.

- Organizatorjem bomo omogofah objavo reklame na panju SIQHA.

- Zaprosili bi organizato4e, da bi tudi v letoSnjem letu poskusili priskrbeti nagrade ali praktiina

darila za tekmovalce.

- h:r 5e enkrat apeliram na vse tekmovalce in trenerje, da pregledajo pravilnik za vsako disciplino

posebej.

- Kot je bilo Ze objavljeno na spletu, bo lzobralevanje glede pravil potekalo online v sredo,

13.4.2A22, ob 1"9h.

SS za izobraievanie
Predvid ena so nasled nja rzobt alevanj a :

- Florsemanship camp pod vodstvom slovenskih trenerjev in jahatev (konec m;rca zatetek aprila);

- Pregled pravilnika * obvezno? izobraZevanle za tekmovalce pred tekmovalno sezono (konec

aprila, zadetek maja);

- Kaj sodnik na tekmi pridakuje? (predavanje sodnika na eni izmed tekem);

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

juliju);

- Izobralevanje v okviru rejske razstave.

SS za reio
Predvidene so naslednje aktivnosti:
- Udeleiba na spomladanskem licenciranju Zrebcev

- Logistibra pomoi pri uvozu semena iz programa QSP ter pomod pri usklajevanju semenitev v

kolikor bo to potrebno. NaB cilj so uspe5no osemenjene kobile in v letu 2023 Liva irebeta

- Posodobitev in uskladitev rejskih programov glede na zakonodajo

- Organtziranje Rejske razstave, kibo predvidoma 3. vikend v oktobru. Glede naizraLeninteres

bomo preudili mohrosti za sodelovanje in prisohrost predstarrnika AQHA na rejskem ocenjevanju

- Ozaveltanje rejcev o pomembnosti izbire kvalitetrega genskega materiala v reproduktirrne

namene

Predlog finantne konstrukci je 2A22

PLAN 2022 PRIHODKI ODHODKI
donaciia AQHA 3.300,00

dlanarineSIQHA 3.000,00

prispevki dlanov HC in tekme 4.000,00

prispevki ilanov reiska 1.000,00



- Dogovor z AQHA za izrabo sredstev z namenom da prevedemo glarrne obrazce v slovenski jezik

(kon&ra objava jebila v febraaqalD22)

2. Sodelovanje pri drugih aktivnostih SIQHA in AQHA
- Sodelovanie pri objavah na spletrri strani.

- Sodelovarqe pri prijavina Educational MarketPlace P0nin2022)
- Pomod pri orgarlzaciii $P seminarja v decembru na temo umetrega osemenievanja (obisk Sierra

Kane in Rafael Rodrigez)

- Sodelovanje pri organizaciji prevoda materialov zaQs,P izobraLevxrje

Toika 4. dnevnega reda

Razprava po poroiilih
Razprave ni bilo.

foika 5. dnevnega reda

Potrditev letnega porodila o poslovaniu zdnfienia za leto 2021

ehni potrdijo porotila soglasno, nihle ni proti, nihte se ne vzdrZi.

Toika 5. dnevnega reda

Program dela in finantni planzalefiZ02?

Predsednik:
Med najpomebnejSe zadev e uvrSiamo:
- UdeleZba na AQHA konvenciji v Las Vegasu v februarju 2022

- Predvidevamo rzpellavo 4 dvodnerrnih tekem

- Uspelen tzobraievakri program

- UspeBna dokontrra izvedba QSP

- Rejska razstava

SS za Sport
- V letoSnjem letu bomo v odboru za Sport skupaj z orgarizatorji sodelovali pri pripravi in

organtzaciji predvidoma Stirih tekem, kibodo Stele za pokalne prvake SIQHA in ena tekma

predvidoma dvodnermazadri,atrnega prvaka. Tekme so predvidene na Randu Marin4 Rani
Prebil, na KonjeniSkem centru SM Radomlje in na Gradu Prestuanek. Nekatere bodo tudi
dvodnerrne. Delegatibodo 5e naprej v pomoi pri pripravi posameznih disciplin, postavitvi prog
in bodo v kontaktu s sodnikom.

- Glede na to da je leto5nja ekipa ne more radunati na dva dlana odbora za 5port, bi prosil de se javi
5e kak5en kandidat, ki bi bil pripravljen pomagati, a1i vsaj obdasno priskoiiti na pomod.



nrisnevki delarrnice 2.00o00

drusi prihodki promociia in ozvotenie..itd 50000
13.800,00

nadomestila banka -200,00

davek profi tna dej avnost 202l,ak.2A22 -200,00

poihrine taksg pis.mat. -500,00

tlanarine drusim ors -150,00

zbor dlanov, pogostitve -1.000,00

izobraZevania dlanov -500,00

nagrade tekmovalcem -1.500,00

reiska razstava -2.000,00

Tekme - 4.000,00

delarrnice -2.000,00

promociia, promocijski materiali -1.500,00

-L3.550,00

Totka 7. dnevnega reda

Potrditev progama dela in finanCnega plana zaleta 2022

eiani soglasno potrdijo program dela in finan&ri plan zalello 2A22.

Toika 8. dnevnega reda

fhnstvo in ilanarin a 2022 ostaja enaka, kot prejSnja leta.

o pristopnina 20,00€

. redna lefi:ra ilanarina: 4O00€

o nadaljnja druZinska dlanarina 10,00€

o tekmovalna (mladina do 16.leta): 20,AW.

eUni soglasno potrdijo predlog.

Todka 9. dnermega reda

Razno

Predsednical{ZS ga. Polona Rifelije na kratko opisala delovanje zveze, pravila dlanstva in pohvalila
samo delovanje zdnthenia SIQH& saj smo opaZeni v konjeniSkem svetu Slovenije. Ker naba edina
disciplina, ki je bila dorl"i FEI disciplina- reining, ni vei vkljudena, na podrodju Sporta in tekmovanj s

konjeniSko zvezo ne moremo sodelovati. Pripravljeni pa so na sodelovanje na podro\aizobralevanja,
zato bomo na tem podrodju naprej skuSali najti skupno pot'



G.Darko Platovnjak z Veterinarske fakultete je predstavil nekaj statistike na podrodju Zrebdarstva.

Letos je bilo Iicenciranih 19 Zrebcev, L za rejo in rabo. Opozoril je, da imajo od 20 Zrebdarjev le trije
registrirano pripusbro postajo, zato ostah po pravilih ne smejo pripuSdati drugih kobil. Izpostavil je

tudi problem nedokondanja licenciranj, saj morajo lahriki irebcev poleg samega licenciranja poskrbeti
5e za vse potrebne in obvezne teste. Zrebci niso licencirani, dokler ne izpolrrijo vseh pogojev. Tako sta

v letu 2A21. ostala nelicencirana 2, v letu 2A20 f. in v 1etu ?019 7 irebcev. Lani tudi od 20 Lrekev 7
lastrrikov ni vrnilo pripustne dokumentacije in to je pogoj, da jo lahko dobijo za letos.

V letu 2021ie bilo pripuSienih 81 kob{ rcz'tltata umetrih osemenitev 5e ni bilo, v letu 2020 56kobr7 z

naravnim pripustom in 17 osemenjenih, ter leta 2019 52 kobil nararrno in 17 osemenjenih.

Prav tako je nekaj statistike na podrodju reje predstavila ga.Karolina famnik Cerk iz Veterinarske
fakultete. V letu 2A2L ie bilo registriranlh 67 Zrebet pasme QH in skupaj 93 Lrebet vseh treh ameriSkih

pasem. Poudarila je tudi izjemen uspeh rejske razstave v Stevilu in kvaliteti konj. Opozorila pa je rejce

naj bodo res previdni in pozorni pi izblr.i Zrebcev za pleme, saj se na licenciranlu opazi precej

pomanjkljivosti, ki sicer ne prepredijo licenciranja Lr&ca, niso pa najbolj zrteLene, da bi se prena5ale

naprej.

Prosila je tudi za pozornast pri razpisu preglednih mest za Zrebeta in opozorila, da se na pregledno
mesto lahko pripelje katerokoli pasmo/ ne glede na razpis. Povedala je, da je izjemno teZko najti das za

ponoven odhod v kak5ne oddaljene kraje v Slovenijl sploh ker se trudijo, da bi res pokrili Slovenijo z

organiziranimi preglednimi mesti. Ponoven obisk ni 1e drafii, ampak resnidno vz€une veliko dasa ekipi.

Andrej Zrim5ek ie kot direktor za mednarodne zadeve predstavil delovanje AQHA Lrternational
Committee-ja,kije na voljo rejcem izvenzDL.

Tamara Hodevar nam je kot na.Sa edina in mednarodno uspe5na tekmovalka v >>rodeo western

disciplinah" v nekaj stavkih predstavila Barell racing in Pole bending, ter obljubila kak5no delqrrri
na to temo v Sloveniji.

Zapisnik pripravila: Katja Zrimiek Igor Rozman

Overovatelji zapisnika:

Kb Kastelic Jxrez


