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Na osnovi 9. člena Zakona o društvih (Ur. l. št. 61/2006) je Konjeniška zveza Slovenije na redni skupščini dne 
20.12.2006  sprejela in na redni skupščini dne 27.2.2010 dopolnila: 
 

 
S T A T U T 

 
KONJENIŠKE ZVEZE SLOVENIJE 

 
SPLOŠNA DOLOČILA 

 
1. člen 

 
Konjeniška zveza Slovenije (v nadaljevanju: zveza), je samostojna, nepridobitna, prostovoljna, strokovna športna 
društvena organizacija, ki povezuje, razvija in pospešuje konjeniški šport ter usmerja vse konjeniškega discipline, 
ki jih združuje FEI,  na celotnem ozemlju države Slovenije. 
 

2. člen 
 

Sedež zveze je v Ljubljani, Celovška 25; 1000 Ljubljana 
 

3. člen 
 

Zveza ima svoj žig, ki je okrogel, s premerom 3,5 cm, v sredi je konjska glava, okoli pa besedilo "Konjeniška 
zveza Slovenije" v slovenskem in francoskem jeziku.  
 

4. člen 
 

Zveza ima svoj znak v obliki podkve s stilizirano glavo konja v sredini, v podnožju podkve je kratica in okoli 
podkve napis Konjeniška zveza Slovenije - Federation Equestre Slovenie. 
 

5. člen 
 

Zveza je pravna oseba zasebnega prava. 
 

6. člen 
 

Zvezo zastopa predsednik zveze, v njegovi odsotnosti pa eden od podpredsednikov, ki ga pooblasti predsednik. 
 

7. člen 
 

Dejavnost zveze je zasnovana na ustavnih načelih ter strukturnih in programskih usmeritvah Ministrstva, 
pristojnega  za šport in Olimpijskega komiteja Slovenije. 
 

8. člen 
 

Konjeniško zvezo sestavljajo: 
• konjeniški klubi z licenciranimi tekmovalci, 
• društva, ki se ukvarjajo z konjeniško dejavnostjo, 
• rejska združenja, s sedežem na območju države Slovenije, 
• turistične kmetije, ki nudijo konjeniške aktivnosti (turistična društva, sekcije), 
• pravne osebe, ki izkažejo pravni interes in sprejmejo pravila Konjeniške zveze Slovenije. 
 
Za doseganje osnovnega namena in ciljev zveza sodeluje: 
• s turističnimi društvi, 
• s športnimi  društvi, 
• in drugimi pravnimi osebami. 
 
Konjeniška zveza lahko postane član tudi drugih športnih zvez Slovenije ali mednarodnih združenj, organov in 
organizacij konjeniškega športa, če tako sklene skupščina. Konjeniška zveza je član Olimpijskega komiteja - 
Združenje športnih zvez Slovenije in mednarodnih organov in organizacij konjeniškega športa. 
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9. člen 

 
Cilji in naloge zveze so: 
• razvijanje vseh oblik konjeniškega športa in reje, 
• uresničuje načela, sklepe in dogovore ter skupno dogovorjene programe OKZ-ŠZS, 
• razvija in krepi športno kulturne odnose pri svojih članih, skrbi za razvoj korektnih odnosov v njih ter 

uveljavlja kolektivno delo, odločanje in odgovornost v vseh organih zveze, 
• spodbuja narodno zavest, ter razvija poštene športne odnose, solidarnost med člani zveze, se zavzema za 

pravičnost in humane odnose med ljudmi, 
• pospešuje in razvija množičnost v konjeniškem športu in goji vse discipline iz pristojnosti FEI, 
• razvija v športnikih pravi športni, borbeni duh in humani odnos do konja, 
• vzpodbuja, usklajuje in usmerja športno dejavnost svojih članov na območju R Slovenije in skrbi za vzajemno 

sodelovanje le-teh z izmenjavo izkušenj, da bi se organizacije razširile. Izvaja politiko vključevanja v 
mednarodne športne asociacije in tekmovanja v vseh konjeniških športnih disciplinah, 

• prireja tečaje in druge oblike dopolnilnega usposabljanja strokovnih kadrov iz vrst članov zveze s področja 
konjeništva ter v okvirih dejavnosti SKA izdaja licence za usposobljene zasebne športne delavce za vpis v 
razvid zasebnih športnih delavcev pri Ministrstvu za šolstvo in šport, 

• organizira državna prvenstva, mednarodna tekmovanja in druga uradna amaterska tekmovanja v vseh 
disciplinah konjeniškega športa ali za to pooblasti člane zveze, 

• skrbi za razvoj vrhunskega konjeniškega športa in odloča o sestavi državne reprezentance za vse discipline, 
• spremlja in posreduje članom informacije o konjeniškem športu doma in v tujini, 
• sodeluje z drugimi športnimi organizacijami, slovensko vojsko in organi za notranje zadeve zaradi usklajevanja 

športne dejavnosti in obrambno-zaščitne dejavnosti, 
• izdaja strokovno literaturo s področja delovanja zveze v skladu z veljavno zakonodajo s tega področja, 
• pomaga pri vzreji športnih konj in zaradi tega sodeluje z organizacijami in državnimi organi, ki skrbe za 

konjerejo, 
• vodi evidenco članov zveze in izdaja potrdila za poklicne športnike za vpis v razvid poklicnih športnikov pri 

Ministrstvu za šolstvo in šport, 
• vodi register o poreklu in izvoru športnih konj in razglaša uradne rezultate tekmovanj, 
• vodi evidenco in izdaja licence tekmovalcem za tekmovanja doma in v tujini za vse discipline, 
• nadzoruje in daje soglasja ter strokovno pomoč članom za tekmovanja doma in v tujini. 
 

10. člen 
 
Zveza svoje člane obvešča: 
• s pravico vpogleda v zapisnike organov in komisij zveze, 
• s pošiljanjem zapisnikov organov zveze članom, 
• preko sredstev javnega obveščanja, 
• preko spletne strani KZS 
• preko elektronske pošte 
 

11. člen. 
 

Delo zveze in njenih organov je javno. Javnost lahko prisostvuje vsem zasedanjem skupščine, upravnega odbora in 
ostalih organov zveze. O delovanju zveze se javnost obvešča preko tiska, radia in TV ter na drug primeren način. 
Za zagotovitev javnosti dela in dajanje informacij javnosti sta odgovorna predsednik zveze in generalni sekretar, ki 
morata omogočiti vpogled v poslovanje vsakomur, ki ima za to upravičen javni interes. 

 
 

ČLANSTVO 
 

12. člen 
 

Združevanje v zvezo je prostovoljno. Subjekti iz 8. člena  tega statuta postanejo člani zveze, ko UO predložijo 
sklep svojega najvišjega organa o pristopu v zvezo, odločbo o registraciji pri pristojni Upravni enoti in podpišejo 
pristopno izjavo, s katero se obvežejo, da v celoti sprejemajo določila Statuta in ostalih aktov KZS. 
 
 
 

13. člen 
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Pravice in dolžnosti članov so: 
• da preko predstavnikov sodelujejo in odločajo o vprašanjih dnevnega reda skupščine in drugih organov zveze, 
• da delujejo v skladu s statutom in drugimi akti zveze, 
• da se odločno borijo za demokratizacijo kadrovske postavitve in za javno ter kritično ocenjevanje dela organov 

zveze, 
• da so obveščeni o delu organov zveze, seznanjeni s programom in finančno materialnim poslovanjem zveze, 
• da posredujejo stališča svoje organizacije, 
• da krepijo demokratičnost in aktivnost organov, katerih člani so, 
• da obveščajo svoje članstvo o sklepih skupščine zveze ter poskrbijo, da se le-ti izvršujejo, 
• da konstruktivno sodelujejo pri delu skupščine zveze in drugih organih zveze, 
• da volijo in so voljeni v organe zveze preko svojih predstavnikov, 
• da redno plačujejo članarino in izpolnjujejo dogovorjene obveznosti, 
• da dajejo predloge in sodelujejo v vseh aktivnostih, ki jih zveza organizira. 
 

14. člen 
 

Prenehanje članstva: 
• prostovoljni izstop,  po sklepu svojega najvišjega organa, 
• s črtanjem - UO črta člana iz evidence, če po predhodnem opominu ne poravna članarine in drugih finančnih 

prispevkov,  
• z izključitvijo - člana se izključi iz članstva na predlog disciplinske komisije potem, ko mu je bila v 

disciplinskem postopku pravnomočno izrečena sankcija izključitve. 
• s prenehanjem društva  (subjektov iz 8. člena) 
 
 

ORGANI KONJENIŠKE ZVEZE SLOVENIJE 
 

15. člen 
 
Organi zveze so: 
1. SKUPŠČINA 
2. UPRAVNI ODBOR 
3. NADZORNI ODBOR 
4. DISCIPLINSKA KOMISIJA 

 
16. člen 

 
Skupščina je najvišji organ zveze. Sestavljajo jo predstavniki članov zveze. Tekmovalni klubi delegirajo na 
skupščino po 2 (dva) predstavnika, netekmovalni klubi po 1 (enega) predstavnika. Podporni člani nimajo 
glasovalne pravice na skupščini. Funkcija predstavnika je častna. 

 
17. člen 

 
Skupščina je lahko redna ali izredna. Redna skupščina se sestaja po potrebi, toda najmanj enkrat  letno. Skliče jo 
predsednik upravnega odbora po sklepu upravnega odbora. Vabilo na skupščino z navedbo kraja, časa in dnevnega 
reda z ustreznim materialom je potrebno predstavnikom dostaviti najmanj 10 (deset) dni pred sklicem skupščine. V 
primeru, da so na dnevnem redu skupščine predvidene spremembe statuta je potrebno predloge sprememb 
posredovati delegatom najmanj trideset dni pred sklicem skupščine. Izredna skupščina se skliče na predlog 
upravnega odbora, 1/3 članov zveze ali na zahtevo nadzornega odbora. Predlagatelj mora poleg predloga za sklic 
skupščine predložiti tudi dnevni red z ustreznim materialom. Predsednik UO skliče skupščino v 30 (tridesetih) 
dneh od prejema zahteve. Če UO ne skliče skupščine, jo lahko skliče predlagatelj. Izredna skupščina sklepa le o 
zadevi zaradi katere je sklicana. 
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18. člen 

 
V pristojnost skupščine spadajo: 
• obravnava in sprejem poročila o poslovanju, ki mora biti sestavljeno v skladu s pravili računovodskega 

standarda za društva in veljavno zakonodajo v Republiki Sloveniji, 
• da voli predsednika zveze, prvega podpredsednika, drugega podpredsednika in 2 (dva) člana upravnega odbora 

zveze  
• da voli člane nadzornega odbora in disciplinske komisije, 
• da sklepa o poročilih upravnega odbora, nadzornega odbora in disciplinske komisije, 
• da sprejema, dopolnjuje in spreminja Statut zveze in Pravilnik o disciplinski odgovornosti tekmovalcev, 

odgovornih oseb, strokovnih delavcev in članov KZS, 
• da odloča o višini članarine, ki jo predlaga upravni odbor, 
• odloča o ustanovitvi strokovnih teles KZS, 
• odloča o pritožbah zoper odločitve upravnega odbora, 
• da sklepa o prenehanju zveze. 
 
Skupščina lahko izjemoma pooblasti upravni odbor za izvedbo posamezne naloge iz njene pristojnosti. 
 

19. člen 
 

Skupščina deluje po poslovniku, ki ga sprejme kot prvo točko dnevnega reda na sami skupščini. Predlog mora biti 
članom posredovan kot gradivo k sklicu skupščine. Skupščina veljavno odloča, če je navzočih več kot polovica 
predstavnikov, oziroma, če je po preteku 30 (trideset) minut navzočih 1/4 predstavnikov. Skupščina odloča z 
večino glasov navzočih predstavnikov. Kadar skupščina sprejema nov statut, njegove spremembe in dopolnila ter 
sklep o prenehanju zveze, je sklepčna, ko je prisotnih več kot polovica predstavnikov zveze. Skupščina odloča z 
dvotretjinsko večino glasov navzočih predstavnikov. Način glasovanja se določi s poslovnikom. Glasovanje je 
praviloma javno, razen v primerih, ko 2/3 večina prisotnih odloči o tajnem glasovanju. 
 

20. člen. 
 

Za normalni potek in delo skupščine izvoli skupščina člane delovnega predsedstva in ostale organe ter komisije 
skupščine izmed navzočih predstavnikov. Organi in komisije ter njihova številčna sestava se določijo s 
poslovnikom. O delu skupščine se piše zapisnik, ki ga podpišejo predsedujoči, zapisnikar in overitelja. 
 
 

UPRAVNI ODBOR 
 

21. člen 
 

Upravni odbor je izvršilni organ zveze, ki opravlja organizacijska, strokovno tehnična in administrativna dela ter 
vodi delo zveze po programu in sklepih sprejetih na skupščini. Upravni odbor sestavljajo predsednik zveze, prvi 
podpredsednik, drugi podpredsednik in 4 (štirje) člani. Predsednika, prvega podpredsednika, drugega 
podpredsednika in 2 (dva) člana izvoli skupščina izmed predlaganih kandidatov, 2 (dva) člana, ki sta posredno 
člana Konjeniške zveze Slovenije preko nekega člana Konjeniške zveze Slovenije, pa imenuje na skupščini 
izvoljeni predsednik zveze, ki ju lahko po svoji presoji kadarkoli zamenja. Funkcija članov Upravnega odbora je 
nezdružljiva s funkcijami strokovnih organov Konjeniške zveze Slovenije. 
 
 
 

22. člen 
 

Upravni odbor vodi delo zveze v času med skupščinami in poleg tekočih zadev opravlja še naslednje: 
• na predlog predsednika imenuje generalnega sekretarja, 
• imenuje nadomestne predsednike strokovnih organov zveze, kadar le-tem preneha funkcija (iz osebnih ali 

drugih razlogov) pred potekom mandata. Mandat nadomestnega predsednika poteče, ko poteče mandat 
predsedniku strokovnega organa, ki ga je nadomestil, 

• imenuje največ 1 (enega) nadomestnega člana upravnega odbora, 
• imenuje predsednike strokovnih organov iz 33. člena tega statuta, 
• sklicuje skupščine zveze, pripravlja predloge dnevnega reda in poročila za skupščino, 
• uresničuje sklepe skupščine, 
• sprejema proračun dohodkov in izdatkov ter potrdi zaključni račun, ki ga pripravi pooblaščeni finančni servis, 
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• predlaga višino članarine članov zveze, 
• določa kategorizacijo članov klubov (tekmovalni, netekmovalni,  podpor ni) 
• odloča o višini registracijskih taks in drugih dajatev, ki izhajajo iz delovanja zveze, 
• upravlja s premoženjem zveze, 
• odloča o ustanovitvi pravne osebe, 
• v skladu s smernicami skupščine skrbi za njihovo izvrševanje, 
• usklajuje in usmerja delo komisij, 
• odloča o ustanovitvi, delovanju in prenehanju dela delovnih komisij ter drugih delovnih teles, 
• sprejema nove člane zveze, 
• sklepa pogodbe in druge sporazume za delovanje in razvoj konjeniškega športa, 
• pripravlja in sprejema smernice za delo zveze ter razvoj in delovanje konjeniškega športa, 
• sprejema in potrjuje pravilnike in druge akte za delo strokovnih organov  zveze, 
• sodeluje z organi in organizacijami Ministrstva za Obrambo in Ministrstva za Notranje Zadeve in drugimi 

strokovnimi organizacijami in znanstvenimi ustanovami, 
• sprejema v delovno razmerje strokovne delavce v skladu z veljavno zakonodajo s področja delovnega prava in 

odloča o višini njihovih OD na podlagi pogodbe, ki mora biti v skladu z veljavnimi predpisi, 
• da imenuje predstavnike za skupščino OKS-ZŠZ in mednarodne konjeniške federacije, 
• da podeljuje odlikovanja in priznanja, 
• opravlja druge naloge, ki mu jih naloži skupščina. 

 
23. člen 

 
Upravni odbor dela na sejah, ki jih sklicuje in vodi predsednik, v primeru njegove odsotnosti pa prvi oz. drugi 
podpredsednik. Seje se sklicujejo po potrebi, najmanj pa vsako polletje enkrat. Mandat traja 4 (štiri) leta. Za svoje 
delo odgovarja skupščini. 
 

24. člen 
 

Seje upravnega odbora so sklepčne, če je navzoča večina članov upravnega odbora. Sklepi se sprejemajo veljavno 
z večino glasov navzočih članov upravnega odbora. 
 

25. člen 
 

Če na skupščini izvoljenemu podpredsedniku ali članu upravnega odbora poteče funkcija (iz osebnih ali drugih 
razlogov) pred potekom mandata, upravni odbor imenuje namestnika. Mandat namestnika poteče, ko poteče 
mandat podpredsedniku ali članu, ki ga je nadomestil. Upravni odbor lahko imenuje največ enega namestnika.  
Imenovani namestnik opravlja funkcijo člana upravnega odbora tudi v primeru, ko predčasno poteče funkcija na 
skupščini izvoljenemu podpredsedniku. V tem primeru ima zveza do naslednje volilne skupščine le enega 
podpredsednika. Če funkcija predčasno poteče prvemu podpredsedniku ga nadomesti drugi podpredsednik. V 
primeru, da funkcija predčasno poteče obema podpredsednikoma, oziroma število članov upravnega odbora pade 
pod 6 (šest), mora predsednik v roku 6 (šest) mesecev sklicati volilno skupščino na kateri se izvolijo manjkajoči 
podpredsedniki oz. člani, katerih mandat pa traja le do rednega izteka mandata predsednika zveze. Če poteče 
funkcija predsedniku zveze, prevzame vodenje zveze 1. podpredsednik, ki mora v roku 6 (šest) mesecev sklicati 
volilno skupščino na kateri so na novo izvoljeni vsi organi zveze. 
 
 
 

26. člen 
 

Upravni odbor dela po statutu zveze, pravilnikih in smernicah, ki mu jih da skupščina in v skladu z veljavno 
zakonodajo. 
 
 

PREDSEDNIK ZVEZE 
 

27. člen 
 

Predsednik zveze je istočasno predsednik upravnega odbora zveze. Mandat predsednika traja 4(štiri) leta. 
Predsednik zastopa in predstavlja zvezo pred državnimi in drugimi organi ter organizacijami v državi in tujini. Za 
delovanje zveze je odgovoren v skladu s pravili in pravnim redom Republike Slovenije. Predsednik imenuje dva 
člana upravnega odbora. 
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28. člen 

 
Predsednik zveze sklicuje skupščino v skladu s 17. členom statuta, seje upravnega odbora po potrebi in lastnem 
preudarku, na zahtevo 1/3 članov upravnega odbora ali na zahtevo 2 (dveh) članov zveze. Dnevni red predlaga 
predsednik, če pa so sejo upravnega odbora predlagali drugi, ga predlagajo le-ti. 
 

29. člen 
 

Predsednik zveze je za svoje delo odgovoren upravnemu odboru in skupščini zveze. 
 

30. člen 
 

Predsednik zveze podpisuje akte in odločbe. 
 
 

GENERALNI SEKRETAR ZVEZE 
 

31. člen 
 

Generalnega sekretarja zveze imenuje UO  na predlog predsednika KZS za čas svojega mandata.  
 

32. člen 
 

Generalni sekretar organizira delo upravnega odbora in  opravlja njegove operativno - izvršilne zadeve ter izvršuje 
odločitve in sklepe sprejete na sejah upravnega odbora in skupščini ter skrbi za administrativno in finančno 
materialno poslovanje zveze. Za svoje delo je odgovoren upravnemu odboru in skupščini. 
 
 

STROKOVNI ORGANI ZVEZE 
 

33. člen 
 

KZS ima sledeče strokovne organe: 
• Slovenska konjeniška akademijo – SKA (Strokovni svet za izobraževanje), 
• Strokovni svet  za disciplino preskakovanje ovir, 
• Strokovni svet za disciplino dresurno jahanje, 
• Strokovni svet za disciplino endurance, 
• Strokovni svet za disciplino vožnja vpreg 
• Strokovni svet za reining 

 
Sestava strokovnih svetov je v pristojnosti posameznega predsednika, ki ga imenuje upravni odbor oz. 
nadomestnega predsednika, ki ga prav tako imenuje upravni odbor, obvezno pa mora vključevati predstavnike 
trenerjev, sodnikov, tekmovalcev, organizatorjev in selektorja državne reprezentance za posamezno disciplino. 
Predsedniki strokovnih svetov po potrebi sklicujejo predstavnike klubov z licenciranimi tekmovalci posamezne 
discipline za uskladitev ciljev in splošnih določil. Mandat predsednikov strokovnih organov je 4 (štiri) leta. 
 

• Gospodarski odbor Konjeniške zveze Slovenije, 
• Veterinarska komisija, 
• Zbor inštruktorjev, učiteljev in trenerjev, 
• Zbor sodnikov 

 
Predsednika gospodarskega odbora Konjeniške zveze Slovenije določi upravni odbor, lahko pa naloge te 
komisije opravljajo tudi člani upravnega odbora. Predsednika veterinarske komisije določi upravni odbor. 
Sestava komisij je v pristojnosti predsednika komisije. Zbor inštruktorjev, učiteljev in trenerjev in zbor 
sodnikov izbereta svoja predsednika izmed svojih članov.  

 
Delokrog, naloge in pristojnosti strokovnih organov so urejeni s pravilniki ali poslovniki ter strokovno in finančno 
opredeljenimi programi dela. Programe pripravijo posamezni strokovni organi, potrjuje pa upravni odbor. 
Strokovni organi obravnavajo problematiko vsak na svojem področju, pripravljajo analize ter predloge za seje 
upravnega odbora na katerih sodelujejo kot poročevalci za svoje gradivo. 
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NADZORNI ODBOR 
 

34. člen 
 

Nadzorni odbor šteje 5 (pet) članov, ki jih izvoli skupščina. Nadzorni odbor izmed svojih članov izvoli 
predsednika. Mandat članov je 4 (štiri) leta. 
 

35. člen 
 

Člani nadzornega odbora ne morejo biti člani upravnega odbora zveze. Nadzorni odbor je za svoje delo odgovoren 
skupščini. 

 
36. člen 

 
Nadzorni odbor spremlja in nadzoruje delo vseh organov zveze, skrbi za uresničevanje sklepov, zakonitost 
poslovanja in izvajanja Statuta ter drugih aktov zveze. Točnejša določila o delu nadzornega odbora se določijo v 
Poslovniku nadzornega odbora. 
 

 37. člen 
 

Nadzorni odbor mora, v primeru ugotovitve nepravilnosti iz 36. člena pridobiti mnenje pristojnih strokovnih 
organov in v primeru kršitve zadevo odstopiti v obravnavo disciplinski komisiji. 
 

38. člen 
 
Nadzorni odbor sprejema veljavne sklepe, če so na seji navzoči vsaj 3 (trije) člani. Sklepi se sprejemajo če zanje 
glasujejo vsaj 3 (trije) izmed navzočih članov.  

 
 
 
 

ORGANI DISCIPLINSKEGA POSTOPKA 
 

39. člen 
 

Za obravnavanje in vodenje disciplinskih postopkov so pristojni sodniški zbor in komisija za pritožbe (v kolikor je 
imenovana) na tekmovanjih, disciplinska komisija in upravni odbor. Disciplinski postopek se vodi po posebnem 
pravilniku, ki ga sprejme skupščina zveze. Disciplinska komisija ima 5 (pet) članov, ki jih izvoli skupščina za dobo 
4 (štirih) let. Disciplinska komisija sprejema veljavne sklepe, če so na seji navzoči vsaj 3 (trije) člani. Sklepi se 
sprejemajo, če zanje glasujejo vsaj 3 (trije) izmed navzočih. 
 
 
 
 

DELAVCI KONJENIŠKE ZVEZE SLOVENIJE 
 

40. člen 
 

Za opravljanje določenih nalog ima zveza zaposlene strokovne delavce. Medsebojne pravice in obveznosti 
opredelita zveza in strokovni delavec s pogodbo. Za delavca v delovnem razmerju veljajo določila pristojne 
kolektivne pogodbe o zaposlitvi. 
 
 

FINANČNO POSLOVANJE 
 

41. člen 
 
Dohodki zveze so: 



8 

• sredstva, ki jih prejema na osnovi sporazuma - dogovora s pristojnimi Ministrstvi za izvajanje programa in 
Olimpijskim komitejem, 

• članarine, 
• dohodki od prireditev, 
• dohodki od lastne dejavnosti, 
• denarne kazni, kavcije in plačila disciplinskih postopkov na osnovi Pravilnika o disciplinski odgovornosti 
• namenska sredstva, 
• dohodki od taks, 
• dohodki od stav, 
• prispevki ljubiteljev konjeniškega športa, 
• prispevki članov zveze na osnovi sklepov organov zveze, 

Sredstva iz prve alineje se smejo uporabljati le v namene, za katere so namenjena. Zveza lahko opravlja tudi 
pridobitne dejavnosti in sicer: 

• trženje storitev, programov in dejavnosti zveze, 
• poslovne storitve, 
• izobraževalne storitve, 
• marketing s področja delovanja zveze. 
 

42. člen 
 

Če zveza pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za izvajanje 
dejavnosti, za katero je bila ustanovljena. 

 
43. člen 

 
Zveza razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom in letnimi finančnimi plani, ki jih pripravijo 
strokovna telesa zveze, sprejme pa upravni odbor.  

 
44. člen 

 
Finančne in materialne listine podpisujeta predsednik oziroma njegov pooblaščenec. Finančno in materialno 
poslovanje mora biti v skladu z veljavnimi predpisi s tega področja. Finančno in materialno poslovanje se vodi v 
skladu z računovodskimi standardi za društva. Zveza ima svoj transakcijski račun pri poslovni banki. 

 
 

45. člen 
 

Finančno in materialno poslovanje je javno. Vsak predstavnik člana zveze ima pravico vpogleda v finančno 
materialno dokumentacijo in poslovanje zveze. 

 
46. člen 

 
Zveza ima lahko premično in nepremično premoženje, ki je kot last zveze vpisana v inventarno knjigo. Premično 
premoženje se lahko kupi ali odtuji le na podlagi sklepa upravnega odbora. Nepremično premoženje pa se lahko 
kupi ali odtuji le na podlagi sklepa skupščine. 
 

47. člen 
 
Zveza ima tudi častne člane. 
Naziv častnega člana lahko dobi član kluba ali klub, ki ima posebne zasluge za razvoj in uspešno delo zveze. Naziv 
častnega člana zveze podeli zveza lahko tudi nečlanu, ki ima velike zasluge na področju konjeniškega športa ali 
konjereje nasploh. Naziv častnega člana podeljuje občni zbor na predlog upravnega odbora. Oseba ali klub, ki se ji 
- mu podeli naziv častnega člana, nima pravice odločanja. 
 

48. člen 
 
Zveza ima lahko tudi sponzorje in donatorje. Sponzorji in donatorji so fizične ali pravne osebe, ki materialno ali 
kako drugače pomagajo zvezi. Sponzorji in donatorji lahko sodelujejo in razpravljajo na sejah skupščine, nimajo 
pa pravice odločanja. 
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PRENEHANJE ZVEZE 
 

49. člen 
 

Zveza preneha: 
• po sklepu skupščine, 
• po zakonu. 
 

50. člen 
 

Če preneha dejavnost zveze po sklepu skupščine, odloči skupščina, na koga se prenese premoženje zveze, oziroma, 
če ne določi pravnega naslednika, ki je lahko le društvena organizacija s podobno dejavnostjo, preide premoženje 
na njene člane (po višini prispevka vsakega člana). Morebitna proračunska sredstva se vrnejo državnemu proračunu. 
 

51. člen 
 
Ta statut s spremembami in dopolnili v prečiščeni obliki je sprejela skupščina Konjeniške zveze Slovenije dne 
20.12.2006 v Celju ter prične veljati takoj.  
 
Skupščina Konjeniške zveze Slovenije je dne 27.2.2010 v prečiščeni obliki sprejela spremembe in dopolnila tega 
statuta. Spremembe in dopolnila tega statuta začnejo veljati takoj, ko so sprejeti. 
 

52. člen 
 
Z uveljavitvijo novega statuta prenehajo vse funkcije vsem funkcionarjem izvoljenim po starem statutu in ostanejo 
vršilci dolžnosti do nove volilne skupščine, ki mora biti najkasneje v 3 (treh) mesecih od dokončne uveljavitve tega 
statuta. 
 
 
 

                  Konjeniška zveza Slovenije       
                                                                                                             Zakoniti zastopnik 

           Bogomir Vnučec 
    
 
 
 

Žig 
 


