V skladu z določbami Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 - uradno prečiščeno besedilo
in 21/18-ZNOrg)) je skupščina Kasaškega rejskega združenja Slovenije na ustanovnem zboru
dne 20. 3. 2015 ter na redni skupščini dne 13. 9. 2015 in 31.3.2019 sprejela naslednji statut

S T A T U T

KASAŠKEGA REJSKEGA ZDRUŽENJA
SLOVENIJE
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Kasaško rejsko združenje Slovenije (v nadaljnjem tekstu Združenje) je samostojna rejska in
športna organizacija, ki povezuje rejce kasaških konj vpisane v Slovensko rodovniško knjigo za
kasaške pasme in rejce francoskih kasačev rojenih v Sloveniji ter rejce drugih kasaških pasem.
2. člen
Združenje deluje na območju Republike Slovenije v skladu z Zakonom o društvih in Zakonom o
živinoreji. Svoj sedež ima v Ljutomeru, Cesta I. Slovenskega tabora 16.
3. člen
Združenje ima svojo štampiljko, ki je okrogle oblike, premer 3,4 cm. Na sredini štampiljke je
znak Združenja (kobila z žrebetom), zgoraj polkrožen napis Kasaško rejsko združenje, spodaj
Slovenije.
4. člen
Združenje je pravna oseba zasebnega prava.
5. člen
druženje se lahko včlani v sorodno mednarodno organizacijo s podobnimi nameni in cilji.
Delovanje Združenja temelji na načelih javnosti in sicer Združenje obvešča o svojem delovanju
širšo in ožjo javnost. Ožjo javnost obvešča z objavljanjem vabil in zapisnikov. Širšo javnost
obvešča s tem, da so seje organov javne in da se nanje vabijo novinarji ter druge osebe, ki
izkažejo tak interes, ter prek drugih sredstev javnega obveščanja.
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Za zagotovitev javnosti dela je odgovoren predsednik Združenja, ki je hkrati pooblaščen, da daje
informacije v zvezi z delom Združenja.
II. NAMEN, REJSKI CILJI IN NALOGE
6. člen
1. Združenje združuje rejce kasaških konj, ki so vpisani v register slovenskih kasaških konj.
2. Združenje si na osnovi rejskih programov pridobi status rejske organizacije na osnovi
ZŽiv.
3. Izvajanje rejskega programa za pasmo Kasaški konj.
4. Izvajanje rejskega programa za pasmo Ljutomerski kasač.
5. Izvajanje rejskega programa za francoskega kasača (TF), katerega pravila izdaja
SECF(Société d'encouragement à l'élevage du cheval français).
6. Izvajanje rejskega programa za druge pasme kasaških konj rojenih v Sloveniji.
7. Včlanitev v KCS.
8. Zastopa interese rejcev in lastnikov kasaških konj, članov združenja in kasaškega športa kot
tudi njegov gospodarski in družbeni pomen v državi in tujini.
9. Povezuje in sodeluje z mednarodnimi organizacijami pri nadaljnjem razvoju pogojev in
postopkov reje kasaških konj in delovanju kasaškega športa.
7. člen
1. Združenje zasleduje izključno skupni interes svojih članov. Zato njeno delovanje ni usmerjeno
na gospodarski dobiček, če pa tega kljub temu ustvarja, se ga lahko uporabi izključno za
nadaljnji razvoj reje kasaških konj in kasaškega športa in namene, ki so zajeti v tem Statutu.
2. Funkcije v vseh organih Združenja so častne. Potne stroške in uradne izdatke ter njihovo
višino določi na posebni seji upravni odbor.
III. ČLANI ZDRUŽENJA
8. člen
V članstvo priznane rejske organizacije se združujejo rejci prostovoljno.
Član Združenja je lahko vsaka fizična ali pravna oseba, ki je registriran pri pristojni strokovni
službi kot rejec najmanj enega konja, ki je vpisan v slovensko rodovniško knjigo za kasaške
pasme.
Člani Združenja so lahko tudi strokovnjaki s področja konjereje in osebe, ki so s svojim delom
pripomogle k razvoju reje kasačev.
Člani Združenja lahko postanejo vsi, ki izpolnjujejo pogoje v zgoraj navedenih točkah, ki
sprejmejo ta statut, se po njem ravnajo in izrazijo željo postati član Združenja. V ta namen
podajo pisno vlogo (pristopno izjavo), ki jo obravnava upravni odbor. V primeru zavrnitve
sprejema v članstvo Združenja lahko vlagatelj vloži pritožbo v roku 15 dni od dneva vročitve
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odklonilnega stališča, o kateri odloča skupščina Združenja pod pogoji, ki so navedeni v tem
statutu.
Člani Združenja se obvezujejo, da si bodo prizadevali v skladu s Statutom uveljaviti skupne
interese na področju reje kasaških konj in kasaškega športa.
IV. PRAVICE IN DOLŽNOSTI ČLANOV ZDRUŽENJA
9. člen
Pravice in dolžnosti članov so:
a) da volijo in so izvoljeni v organe Združenja,
b) da bodo pri svojem delu izvajale vsa določila, ki jih vsebujejo skupno sprejeti dokumenti
Združenja kot obvezne za svoje delovanje,
c) da bodo svoje obveznosti do Združenja pravočasno poravnali,
d) da sodelujejo pri delu organov Združenja ter dajejo predloge tem organom k delu.
e) Člani, ki svojih finančnih obveznosti do Združenja za preteklo leto ne poravnajo do 1.
marca naslednje leto, sprejme upravni odbor sklep za predlog o izključitvi, da niso več
člani Združenja, le-tega pa predlaga častnemu razsodišču, da o njem odloča. Po plačilu
obveznosti, lahko ponovno zaprosijo za članstvo v Združenju.
10. člen
Častni član Združenja lahko postane oseba, ki je s svojim delovanjem storila Združenju usluge
neprecenljive vrednosti in ki jo Združenje kot tako imenuje na skupščini na predlog upravnega
odbora.

V. PRENEHANJE ČLANSTVA
11. člen
Članstvo preneha:
a)
b)
c)
-

z izstopom ali neizpolnjevanjem finančnih in drugih obveznosti do Združenja,
z izključitvijo na podlagi sklepa častnega razsodišča:
če član krši Statut Združenja ali škoduje ugledu Združenja,
če član Združenja ne poravnava svojih obveznosti do Združenja,
z ugotovitvenim sklepom častnega razsodišča:
če član ne izpolnjuje svojih obveznosti po Statutu Združenja,
če član Združenja ne poravnava svojih finančnih obveznosti do Združenja.

O izključitvi posameznega člana odloča častno razsodišče po predhodnem zaslišanju prizadetega
člana. Dokument z razlogi za izključitev se pošlje izključenemu članu v pisni obliki. Tudi po
izključitvi je član dolžan izpolnjevati vse sprejete dolžnosti do tekočega konca koledarskega leta.
11 a. člen
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V kolikor rejec ne plača članarine 2 leti in se ne odzove na opomin pred izključitvijo, se ga
izbriše iz seznama članstva KRZS.
VI. ORGANI ZDRUŽENJA
12. člen
Organi Združenja so:
1. Skupščina
2. Upravni odbor
3. Strokovni svet
4. Nadzorni odbor
5. Častno razsodišče
12 a. člen
Združenje ima blagajnika, ki vodi blagajno društva v skladu z določbo 40. člena Statuta.
Blagajnika združenja imenuje upravni odbor na podlagi določb 19. člena Statuta za dobo 4 let.
Po preteku mandata je lahko ponovno izvoljen.

VII. SKUPŠČINA
13. člen
Skupščina je najvišji organ Združenja. Sestavljajo jo vsi člani Združenja, ki so se v Združenje
včlanili s pisno pristopno izjavo.
14. člen
Skupščina se sestaja po potrebi, toda najmanj enkrat letno, kar je redna skupščina. Redno
skupščino sklicuje predsednik Upravnega odbora. Vabilo na redno skupščino z navedbo kraja,
časa in dnevnega reda z ustreznim materialom je treba poslati najmanj 8 dni pred sklicem
skupščine.
Skupščina se lahko skliče tudi izredno in sicer po potrebi. Skliče se na zahtevo upravnega odbora,
na zahtevo 1/3 članov Združenja ali na zahtevo nadzornega odbora. Ta skupščina sklepa samo
o stvari, zaradi katere je bila sklicana.
15. člen
Pristojnost skupščine je, da:
- sprejema dnevni red,
- voli upravni odbor, predsednika, podpredsednika, predsednika strokovnega sveta,
nadzorni odbor in častno razsodišče,
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verificira – potrjuje nove člane Združenja,
razpravlja in odloča o delu in poročilih upravnega in nadzornega odbora,
sprejema, dopolnjuje in spreminja pravilnike, statut in druge akte Združenja,
sprejema smernice za delo Združenja in razvoj ter delovanje reje kasaških konj in
kasaškega športa,
sprejme rejski program tradicionalne pasme konj ljutomerski kasač, kasaški konj ali
drugih pasem kasaških konj,
spremlja izvajanje pravil rejskega programa francoskega kasača,
sklepa in odloča o višini članarine članov Združenja,
spremlja vsakoletni plan dohodkov in izdatkov ter potrjuje zaključni račun ,
odloča o prenehanju Združenja,
odloča o pritožbah zoper sklepe o izključitvi posameznih članic ,
določa rejske in tekmovalne cilje.
16. člen

Skupščina je sklepčna, če je navzoča večina članov. V kolikor skupščina ni sklepčna se zasedanje
odloži za 30 minut. Po preteku 30 minut od časa sklica skupščine, je skupščina sklepčna.
Skupščina odloča z večino glasov navzočih članov. Skupščina odloča o načinu glasovanja, ki je
običajno javno, lahko pa se člani na skupščini odločijo za tajno glasovanje. Pravico glasovanja
imajo člani z plačano članarino.
17. člen
Skupščino vodi tričlansko delovno predsedstvo. To predsedstvo se izvoli izmed prisotnih članov
skupščine. Prav tako se izmed prisotnih delegatov izvolita dva overovatelja zapisnika. O delu
skupščine se piše zapisnik, ki ga podpišejo predsednik delovnega predsedstva, zapisnikar ter
dva overovatelja zapisnika.
Predsednik delovnega predsedstva je lahko tudi zunanji pravni strokovnjak, ki skrbi za nemoten
in zakonit potek skupščine.

VIII. UPRAVNI ODBOR
18. člen
Za uspešno izvrševanje programskih nalog izvoli skupščina upravni odbor kot izvršni organ na
predlog svojih članic.
Upravni odbor se oblikuje iz vrst članov Združenja in šteje 9 članov. Mandat članov upravnega
odbora traja 4 leta. Po preteku mandata se vsak član lahko ponovno izvoli za naslednje obdobje.
Predsednika upravnega odbora izvoli skupščina in je istočasno tudi predsednik Združenja.
Obvezno je član upravnega odbora predsednik strokovnega sveta Združenja.
19.člen
Upravni odbor vodi delo Združenja med zasedanji skupščine in je za svoje delo v celoti
odgovoren skupščini.
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Njegove naloge so:
- voli predsednike in člane strokovnih odborov Združenja,
- voli tajnika Združenja,
- potrjuje člane strokovnega sveta Združenja,
- sklicuje skupščino Združenja, pripravlja predloge dnevnega reda in poročila za skupščino,
- uresničuje sklepe skupščine,
- usklajuje in usmerja delo članov Združenja,
- odloča o ustanovitvi, delovanju in prenehanju odborov ter drugih organov predsedstva,
- sprejema nove člane Združenja,
- skrbi za izvajanje finančnega plana, ki ga je sprejela skupščina,
- ustanavlja gospodarske projekte vseh vrst v kolikor ti npr. v vlogi kapitalskih družb ne
nasprotujejo rejskim in gospodarskim ciljem Združenja,
- vsako leto izdaja Register kasaških konj in podatke za oceno plemenske vrednosti reje
kasačev in podatke pomembne za preverjanja delovnega preiskusa kasaških konj in
prirejanje kasaških dirk,
- izdaja določila in ukrepe za pospeševanje različnih oblik stav na kasaških dirkah,
- obvešča javnost o idejnih in gospodarskih pomenih reje kasačev in kasaških dirk,
- predlaga skupščini potrditev zaključnega računa,
- opravlja naloge, ki so za PRO določene z Živ,
- rešuje vse tekoče zadeve.
20. člen
Upravni odbor dela na sejah, ki jih sklicuje in vodi predsednik. V odsotnosti predsednika lahko
skliče in vodi sejo podpredsednik upravnega odbora. Seje se sklicujejo po potrebi.
21. člen
Seja upravnega odbora je sklepčna, če je navzoča večina članov. Sklep seje je veljaven, če je
zanj glasovala večina prisotnih članov.
22. člen
Če preneha kateremu izmed članov upravnega odbora mandat pred potekom, skupščina na prvi
seji izvoli drugega člana.
23. člen
Upravni odbor dela v skladu s Statutom, ostalimi pravilniki in smernicami, ki mu jih določa
skupščina.

IX. PREDSEDNIK UPRAVNEGA ODBORA
24. člen
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Mandat predsednika traja 4 leta. Po preteku mandata je lahko ponovno izvoljen.
25. člen
Predsednik predstavlja in zastopa Združenje pred državnimi in drugimi organi in organizacijami
v državi in tujini. Predsednik je za svoje delo odgovoren upravnemu odboru in skupščini.
Predsednik je odgovoren za delovanje Združenja v skladu z njenim statutom in pravnim redom
Republike Slovenije.
26. člen
Predsednik podpisuje vse akte in odločbe v skladu s Statutom Združenja.

X. STROKOVNI SVET
27. člen
Strokovni svet rejske organizacije šteje 7 članov.
Predsednika strokovnega sveta izvoli skupščina, člane strokovnega sveta pa na predlog
predsednika strokovnega sveta potrjuje upravni odbor. Mandatna doba predsednika in članov
strokovnega sveta je 4 leta. Po izteku mandata so lahko ponovno izvoljeni.
V strokovnem svetu mora biti zagotovljena regijska zastopanost glede na število aktivnih
plemenskih živali, ki so vključene v rejske programe.
V strokovni svet se imenuje tudi predstavnik drugih priznanih organizacij, ki mora izpolnjevati
znanja na osnovi 101. člena ZŽiv.

XI. TAJNIK
28. člen
Tajnika Združenja imenuje upravni odbor na podlagi določil 19. člena za dobo 4 leta. Po preteku
mandata je lahko ponovno izvoljen.
29. člen
Tajnik Združenja obvezno prisostvuje sejam skupščine, upravnega odbora in nadzornega odbora
ter ostalim organom Združenja.
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30. člen
Za vse seje iz prejšnjega člena, po nalogu predsednika ali v dogovoru s predsednikom pripravi
delovno gradivo za seje. Pri svojem delu mora tajnik strogo upoštevati statut in druge akte
Združenja. Poleg tega mora spremljati, izvajati in predlagati organom Združenja reševanje
tekoče problematike.
Priporočljivo je, da ima tajnik Združenja ustrezno izobrazbo zootehniške smer.
XII. NADZORNI ODBOR
31. člen
Nadzorni odbor sestavljajo trije člani. Izvoli jih skupščina.
Imenovani člani nadzornega odbora izvolijo izmed sebe predsednika nadzornega odbora.
Mandat članov traja 4 leta. Po preteku mandata se lahko ponovno izvolijo. Člani nadzornega
odbora ne morejo biti člani drugih organov in teles Združenja.
32. člen
Nadzorni odbor spremlja delo vseh organov Združenja tako da:
- skrbi za zakonitost poslovanja Združenja,
- skrbi za uresničevanje sklepov Združenja,
- nadzira finančno in materialno poslovanje Združenja,
- spremlja delo skupščine, upravnega odbora in njegovih teles,
- posreduje skupščini mnenja in ugotovitve o uresničevanju sklepov.
Upravni odbor in drugi organi Združenja so dolžni dati nadzornemu odboru na njegovo zahtevo
informacije o problemih, ki se pojavljajo pri njihovem delu. Za svoje delo je nadzorni odbor
odgovoren skupščini Združenja.
33. člen
Nadzorni odbor sprejema veljavne sklepe soglasno.

XIII. ČASTNO RAZSODIŠČE IN DISCIPLINSKA ODGOVORNOST
34. člen
Častno razsodišče sestavljajo trije člani, ki jih voli skupščina za dobo štirih let. Člani med seboj
izvolijo predsednika častnega razsodišča. Častno razsodišče vodi disciplinski postopek in izreka
kazni po disciplinskem pravilniku.
35. člen
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Za disciplinski prekršek članov Združenja se šteje hujše nespoštovanje statuta in sklepov
organov Združenja ter vsako drugo ravnanje, ki utegne huje prizadeti interese in ugled
Združenja.
36. člen
Častno razsodišče lahko izreče članom Združenja naslednje ukrepe:
- opomin,
- javni opomin,
- izključitev.
Zoper sklep častnega razsodišča se prizadeti lahko pritoži v roku 30 dni na skupščino Združenja.
O pritožbah proti ukrepom častnega razsodišča odloča na svojem prvem naslednjem sklicu
skupščina Združenja kot drugostopenjski organi, ki o zadevi dokončno odloči.

XIV. TELESA UPRAVNEGA ODBORA
37. člen
Upravni odbor lahko za posamezna področja delovanja priznane rejske organizacije imenuje
strokovne odbore.
Naloge posameznega odbora so določene s Statutom Združenja in ostalimi akti Združenja. Prav
tako pa naloge odborom Združenja določa tudi upravni odbor Združenja.
Število članov takšnih odborov ter čas v katerem zadano nalogo morajo opraviti, določi upravni
odbor Združenja.

XVI. FINANČNO POSLOVANJE
38. člen
Združenje posluje na osnovi predračuna dohodkov in izdatkov v finančnem načrtu za posamezno
leto.
39. člen
Dohodki Združenja:
- članarina,
- dohodki od stav in drugih iger na srečo,
- dohodki od prireditev,
- namenska sredstva od države,
- dohodki iz dejavnosti Združenja,
- dohodki od sponzorstva,
- dohodki od donatorstva,
- dohodki rejskega sklada,
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ostali dohodki.
40. člen

Materialno-finančno poslovanje Združenja se opravlja po veljavnih predpisih finančnega
poslovanja in načelih, ki veljajo za društva in morajo biti v skladu z računovodskimi standardi za
društva.
Vse aktivnosti se odvijajo preko transakcijskega računa pri Poslovni banki.
Blagajnik vodi finančno poslovanje Združenja po pravilniku o materialno-finančnem poslovanju.
Denarna sredstva vodi blagajnik v blagajniški knjigi in poroča o finančnem poslovanju
upravnemu odboru.
41. člen
Premoženje Združenja sestavljajo vse premičnine in nepremičnine, ki so last Združenja in so kot
take vpisane v inventarno knjigo. S premoženjem Združenja upravlja upravni odbor. Premičnine
se lahko nakupijo ali odtujijo tretjim osebam le na podlagi sklepa upravnega odbora. O nakupu
in odtujitvi odloča upravni odbor Združenja.

XVII. PRENEHANJE ZDRUŽENJA
42. člen
Združenje preneha:
- Po sklepu skupščine.
- Na podlagi odločbe pristojnega državnega organa.
Za veljavnost sklepa skupščine o prenehanju Združenja je potrebna navzočnost najmanj dveh
tretjin delegatov Združenja, ki odločajo z večino glasov.
43. člen
V primeru prenehanja Združenja bo o premoženju Združenja odločala skupščina.
44. člen
Ta Statut je bil sprejet na skupščini dne 31. 3. 2019 in začne veljati takoj, uporabljati pa se sme,
ko pristojni organ za Notranje zadeve ugotovi, da je v skladu z Zakonom o živinoreji, Zakonom
o društvih in pravnim redom Republike Slovenije. Z dnem njegove uveljavitve preneha veljati
dosedanji statut.
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