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Na osnovi 8. in 9. ter 20. člena  Zakona o društvih (UL RS št. 61/2006) je SIQHA na rednem 

zboru članov  dne 28. 2. 2015 sprejelo dopolnila Statuta, tako, da prečiščeno besedilo glasi: 

 
 

S T A T U T 

SLOVENSKEGA ZDRUŽENJA QUARTER KONJA 

(Temeljni akt združenja) 

 
 

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

 

1. člen 

Ime združenja: 

Polno ime: Slovensko združenje quarter konja (v nadaljevanju: Združenje) 

Kratica: SIQHA 

V pravnem prometu Združenje uporablja polno ime, kratico pa le v ne pravnem prometu. 

Združenje v komunikaciji z organi oziroma sorodnimi združenji pod okriljem American Quarter 

Horse Association (v nadaljevanju AQHA) uporablja tudi naslednje ime: 

Slovenian Quarter Horse Association. 

 

2. člen 

Sedež združenja je: Spodnja Lipnica 36B, 4246 Kamna Gorica 

Upravni odbor po presoji določi oziroma spremeni konkretni fizični naslov Združenja. 

Združenje deluje na celotnem območju Republike Slovenije. 

 

3. člen 

Združenje je pravna oseba zasebnega prava. V pravnem prometu z drugimi nastopa v svojem 

imenu in za svoj račun ter odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem. Za 

zakonito poslovanje Združenja odgovarjata Združenje in predsednik  Združenja. 

 

4. člen 

Združenje ima svoj žig, štirikotne oblike, v zgornji vrstici z velikimi tiskanimi črkami napis 

SLOVENIAN QUARTER HORSE ASSOCIATION, v spodnji vrstici je z velikimi tiskanimi 

črkami napis SLOVENSKO ZDRUŽENJE QUARTER KONJA,  na sredini žiga je profil celega 

konja in kratice združenja SIQHA, skozi pa se previja črn-bel-črn trak. 

 

5. člen 

Združenje ima svoj znak, v katerem je na vrhu navedeno: »SLOVENIAN QUARTER HORSE 

ASSOCIATION«,  na dnu:«SLOVENSKO ZDRUŽENJE QUARTER KONJA«, skozi znak se 

previja slovenska zastava, na levi strani je nad zastavo slika idealnega quarter konja, na desni 

pa pod zastavo zlate kratice SIQHA. 

 

6. člen 

Združenje je samostojna, nepridobitna, prostovoljna, rejska in strokovna športna društvena 

organizacija, ki povezuje, razvija in pospešuje konjeniški šport ter usmerja vse western 

konjeniške discipline, ki so mednarodno priznane, na celotnem ozemlju države Slovenije. 
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Dejavnost Združenja je zasnovana na ustavnih načelih ter strukturnih in programskih 

usmeritvah Ministrstva, pristojnega za šport in Olimpijskega komiteja Slovenije ter v skladu s 

cilji, nalogami in poslanstvom AQHA. 

 

 

 

II. ZAGOTAVLJANJE JAVNOSTI DELA IN OBVEŠČANJE 

 

7. člen 

Delo Združenja in njegovih organov je javno. Javnost lahko prisostvuje vsem zasedanjem zborov 

članov. O delovanju Združenja se javnost obvešča preko svoje spletne strani, tiska, radia in TV 

ter na drug primeren način. Za zagotovitev javnosti dela in dajanje informacij javnosti je 

odgovoren predsednik oziroma oseba ali član, ki jo predsednik pooblasti in mora omogočiti 

vpogled v poslovanje vsakomur, ki ima za to upravičen javni interes. 

 

8. člen 

Združenje obvešča svoje člane: 

 preko svoje uradne spletne strani, 

 preko tiskanih medijev, 

 s pravico vpogleda v zapisnike organov in komisij Združenja, 

 s pošiljanjem zapisnikov organov Združenja članom, 

 preko sredstev javnega obveščanja. 

 

Združenje obvešča javnost: 

 tako, da so seje najvišjega organa javne in se jih lahko udeležijo novinarji in druge osebe, ki 

to želijo; 

 preko tiskanih medijev; 

 preko svoje uradne spletne strani; 

 preko sredstev javnega obveščanja. 

Uradne izjave o delu Združenja lahko daje le predsednik Združenja oziroma oseba Združenja, 

ki jo predsednik pooblasti. 

 

 

 

III. NAMEN, CILJI IN NALOGE ZDRUŽENJA 

 

9. člen 

 

Namen združenja je povezovanje, razvijanje in pospeševanje konjeniškega športa ter 

usmerjanje vseh mednarodno priznanih western konjeniških disciplin na celotnem ozemlju 

Slovenije. 

 

9.a člen 

Cilji združenja so: 

 razvijanje vseh oblik western  konjeniškega športa in reje, 

 razvijanje in krepitev športno kulturnih odnosov pri svojih članih, skrb za razvoj korektnih 

odnosov v njih ter uveljavljanje kolektivnega dela, odločanja in odgovornosti v vseh organih 

Združenja, 
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 spodbujanje narodne zavesti ter razvijanje poštenih športnih odnosov, solidarnosti med člani 

Združenja, zavzemanje za pravičnost in humane odnose med ljudmi, 

 razvijanje pravega športnega, borbenega duha in humanega odnosa do konja v športnikih, 

 vzpodbujanje, usklajevanje in usmerjanje športnih dejavnost svojih članov na območju R 

Slovenije in skrb za vzajemno sodelovanje le-teh z izmenjavo izkušenj, v smislu širitve 

združenja; izvajanje politike vključevanja v mednarodne športne asociacije in tekmovanja v 

vseh konjeniških western športnih disciplinah, 

 skrb za razvoj vrhunskega western konjeniškega športa in odločanje o sestavi državne 

reprezentance za vse western discipline, 

 

9.b člen 

Naloge Združenja so: 

 organiziranje državnih prvenstev, mednarodnih tekmovanj in drugih uradnih amaterskih 

tekmovanj v vseh western disciplinah konjeniškega športa kot Združenje ali preko 

pooblaščenih članov Združenja, 

 spremljanje in posredovanje informacij o konjeniškem športu doma in v tujini svojim članom, 

 sodelovanje z drugimi športnimi organizacijami, slovensko vojsko in organi za notranje 

zadeve zaradi usklajevanja športne dejavnosti in obrambnozaščitne dejavnosti, 

 pripravljanje različnih izobraževalnih gradiv in programov, s katerimi bi Združenje postalo 

zanesljiv vir znanja in pomemben člen v konjeniškem športu v R Sloveniji, 

 nudenje koristnih in kvalitetnih uslug in podpore svojim članom, s čimer se vzpodbuja in 

pospešuje reja in lastništvo konjev pasme ameriški quarter konj (American Quarter Horse) 

ter medsebojno sodelovanje, 

 pomoč pri vzreji konj pasme ameriški quarter konj (American Quarter Horse)  in zaradi tega 

sodelovanje z organizacijami in državnimi organi, ki skrbe za konjerejo, 

 vodenje evidenc populacije konj pasme ameriški quarter konj (American Quarter Horse) 

vzdrževanje in ohranjanje integritete pasme, 

 pomoč pri vzreji konj pasme »Paint Horse«, »Appaloosa Horse«  in zaradi tega sodelovanje 

z organizacijami in državnimi organi, ki skrbe za konjerejo, vodenje evidenc populacije konj 

navedenih pasem ter vzdrževanje in ohranjanje integritete pasem, 

 razglašanje in objavljanje uradnih rezultatov tekmovanj, 

 vodenje evidenc in izdaja licenc tekmovalcem za tekmovanja doma (in v tujini) za vse western 

discipline, 

 nadzor in dajanje soglasja ter strokovne pomoči članom za tekmovanja doma in v tujini, 

 povezovanje z drugimi zvezami, združenji, akademijami in izobraževalnimi ustanovami za 

western jahanje v tujini v smislu sodelovanja pri izobraževalnih programih in izdajanjih ter 

priznavanju tekmovalnih, inštruktorskih in sodniških licenc, 

 vzpodbujanje rasti članstva skozi marketing, oglaševanje in promocije konj pasme ameriški 

quarter konj (American Quarter Horse). 

 vzpodbujanje rasti članstva skozi marketing, oglaševanje in promocije konj pasem »Paint 

Horse« in »Appaloosa Horse« 

 

9.c člen 

 

Dejavnosti Združenja so: 

Glavna dejavnost: 

S 94.999 Dejavnosti drugje nerazvrščenih članskih organizacij 

Registrirane dejavnosti: 

A 01.620 Storitve za živinorejo, razen veterinarskih 
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C 18.200 Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa 

G 46.190    Nespecializirano posredovanje pri prodaji raznovrstnih izdelkov 

J 58.110   Izdajanje knjig 

J 58.140   Izdajanje revij in druge periodike 

J 58.190   Drugo založništvo 

J 63.110   Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti 

J 63.120   Obratovanje spletnih portalov 

J 63.990   Drugo informiranje 

M 73.120   Posredovanje oglaševalskega prostora 

M 74.900   Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti 

N 77.210   Dajanje športne opreme v najem in zakup 

N 77.290   Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup 

N 77.400   Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko 

zaščitenih del 

N 82.300   Organiziranje razstav, sejmov, srečanj 

P 85.510   Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in  

rekreacije 

R 93.190   Druge športne dejavnosti 

R 93.299   Drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti čas 

S 94.120   Dejavnosti strokovnih združenje 

S 94.999   Dejavnosti drugje nerazvrščenih članskih organizacij 

 

9.č člen 

 

Za doseganje osnovnega namena in ciljev ter dejavnosti in nalog združenje sodeluje: 

 s turističnimi društvi, 

 s športnimi društvi, 

 in drugimi pravnimi osebami. 

Združenje lahko postane član tudi drugih športnih zvez Slovenije ali mednarodnih združenj, 

organov in organizacij konjeniškega športa, če tako sklene zbor članov. 

Združenje lahko postane član Olimpijskega komiteja - Združenja športnih zvez Slovenije in 

mednarodnih organov in organizacij konjeniškega športa. 

 

IV. ČLANSTVO 

 

10. člen 

Član Združenja je lahko vsaka fizična oseba, državljan Republike Slovenije ali pod enakimi 

pogoji tudi tuj državljan, ki: 

- je pripravljen sodelovati pri izvajanju rejskega in/ali tekmovalnega programa po pravilih 

delovanja Združenja 

- poda pisno izjavo, da bo spoštoval pravila in plača članarino. 

 

11. člen. 

Pravice vseh članov so: 

 da volijo in so voljeni v organe Združenja, 

 da so obveščeni o delu organov Združenja, seznanjeni s programom in finančno materialnim 

poslovanjem Združenja, 

 da dajejo predloge in sodelujejo v vseh aktivnostih, ki jih Združenje organizira, 
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 da se odločno borijo za demokratizacijo kadrovske postavitve in za javno ter kritično 

ocenjevanje dela organov Združenja, 

 da krepijo demokratičnost in aktivnost organov, katerih člani so. 

 

12. člen 

Dolžnosti vseh članov so: 

 da redno, do 1. 4. v tekočem letu, plačujejo članarino in izpolnjujejo dogovorjene obveznosti, 

 da s svojim znanjem in svojimi strokovnimi sposobnostmi pomagajo pri uresničevanju 

namenov Združenja, 

 da konstruktivno sodelujejo pri delu zbora članov Združenja in drugih organih Združenja, 

 da delujejo v skladu s statutom in drugimi akti Združenja. 

 da varujejo ugled Združenja. 

 

13. člen 

Člani Združenja plačujejo članarino in obveznosti, ki so povezane z vključitvijo v priznano 

rejsko organizacijo ali mednarodno priznano združenje, katerih višino predlaga upravni odbor 

oziroma so določene s pravilniki državnih organov oziroma mednarodnih organizacij. 

 

14. člen 

Združenje ima tudi častne člane. 

Naziv častnega člana lahko dobi oseba, ki ima posebne zasluge za razvoj in uspešno delo 

Združenja. Naziv častnega člana Združenja podeli Združenje lahko tudi nečlanu, ki ima velike 

zasluge na področju konjeniškega športa ali konjereje nasploh. Naziv častnega člana podeljuje 

zbor članov na predlog upravnega odbora. Oseba, ki se ji podeli naziv častnega člana, nima 

pravice odločanja. 

 

15. člen 

 

Članstvo v Združenju preneha: 

- z izstopom, 

- s črtanjem, 

- z izključitvijo, 

- s smrtjo. 

 

16. člen 

 

Član prostovoljno izstopi na podlagi pisne izjave. 

 

Članarino za tekoče leto mora član plačati najkasneje do 31.03. tekočega leta. V primeru plačila 

kasneje med letom ugodnosti članstva veljajo od dneva plačila naprej do konca tekočega leta 

(razen v primeru reje, kjer kasnejše plačilo zaradi pogojev rejskega programa ni mogoče). V 

primeru, da član ne plača članarine do 31.03., se ga pisno opozori in določi rok plačila. V 

primeru, da članarina ni plačana do določenega roka, se ga briše iz evidence članstva SIQHA.  

 

Člana črta iz Združenja upravni odbor. 

 

Člana se lahko izključi iz Združenja: 

- če grobo krši določila tega statuta, 

-  če grobo krši določila zakona o varstvu živali, 
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- če grobo krši sklepe in navodila Združenja, 

- če zavestno ravna proti interesom Združenja in/ali škodi ugledu Združenja. 

O izključitvi odloča na predlog upravnega odbora na prvi stopnji disciplinska komisija s pisnim 

sklepom. Zoper sklepe disciplinske komisije o izključitvi je dovoljena pisna pritožba na zbor 

članov v roku 30 dni od vročitve sklepa. Odločitev zbora članov mora biti sprejeta z 

dvotretjinsko večino prisotnih članov in je dokončna. 

 

 

V. ORGANIZACIJA ZDRUŽENJA 

17. člen 

Organi združenja so: 

1. ZBOR ČLANOV 

2. UPRAVNI ODBOR 

3. NADZORNI ODBOR 

4. DISCIPLINSKA KOMISIJA 

5. STROKOVNI SVET 

 

18. člen 

Zbor članov je najvišji organ Združenja. Sestavljajo ga člani Združenja. 

 

19. člen 

Zbor članov je lahko redni ali izredni. Redni zbor članov se sestaja po potrebi, toda najmanj 

enkrat letno. Skliče ga upravni odbor. Vabilo na zbor članov z navedbo kraja, časa in dnevnega 

reda z ustreznim materialom je potrebno članom združenja dostaviti najmanj 10 (deset) dni pred 

sklicem zbora članov. 

Izredni zbor članov se skliče na predlog upravnega odbora, 1/3 članov združenja ali na zahtevo 

nadzornega odbora. Predlagatelj mora poleg predloga za sklic zbora članov predložiti tudi 

dnevni red z ustreznim materialom. 

Predsednik UO skliče zbor članov v 30 (tridesetih) dneh od prejema zahteve. Če UO ne skliče 

zbora članov, ga lahko skliče predlagatelj. Izredni zbor članov sklepa le o zadevi zaradi katere 

je sklican. 

 

 

20. člen 

V pristojnost zbora članov spada: 

 sprejemanje, dopolnjevanje in spreminjanje Statuta Združenja in Pravilnika o disciplinski 

odgovornosti tekmovalcev, odgovornih oseb, strokovnih delavcev in članov ter drugih 

splošnih aktov, 

 obravnavanje in sprejem poročila o finančnem in materialnem poslovanju, ki mora biti 

sestavljeno v skladu s pravili računovodskega standarda za društva, 

 izvolitev in razrešitev predsednika in podpredsednika Združenja, 

 izvolitev in razrešitev članov upravnega ter nadzornega odbora in disciplinske komisije, 

 razpravljanje in sklepi o poročilih upravnega odbora, nadzornega odbora in disciplinske 

komisije, 

 potrjevanje programa dela in finančnega načrta, 

 odločanje o višini članarine, ki jo predlaga upravni odbor, 

 odločanje o pritožbah članov glede izključitve in drugih pritožbah zoper delo organov, 

 podeljevanje odličij in priznanj, 

 sklep o prenehanju Združenja. 
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21. člen 

Zbor članov veljavno odloča, če je navzočih več kot polovica članov, oziroma, če je po preteku 

30 (trideset) minut navzočih 1/3 članov. Zbor članov odloča z večino glasov navzočih. Kadar 

zbor članov sprejema nov statut, njegove spremembe in dopolnila ter sklep o prenehanju 

Združenja, je sklepčen, ko je prisotnih več kot polovica članov Združenja. Zbor članov odloča z 

dvotretjinsko večino glasov navzočih članov. Zbor članov načeloma glasuje javno. Zbor članov 

lahko z večino glasov potrdi tudi tajno glasovanje. 

 

22. člen 

Za normalni potek in delo zbora članov izvoli zbor članov člane delovnega predsedstva in ostale 

organe ter komisije zbora članov izmed navzočih članov. O delu zbora članov se piše zapisnik, 

ki ga podpišejo predsedujoči, zapisnikar in overovatelja. 

 

UPRAVNI ODBOR 

23. člen. 

Upravni odbor je izvršilni organ Združenja, ki opravlja organizacijska, strokovno tehnična in 

administrativna dela ter vodi delo Združenja po programu in sklepih, sprejetih na zboru članov. 

Upravni odbor šteje 9 (devet) članov, ki jih izvoli zbor članov izmed predlaganih kandidatov. 

 

24. člen 

Upravni odbor vodi delo Združenja v času med zbori članov in poleg tekočih zadev opravlja še 

naslednje: 

 imenuje sekretarja Združenja, 

 sklicuje zbore članov Združenja, pripravlja predloge dnevnega reda in poročila za zbor 

članov, 

 uresničuje sklepe zbora članov, 

 obravnava proračun dohodkov in izdatkov ter zaključni račun, ki ga pripravi pooblaščeni 

finančni servis ter ga posreduje zboru članov, 

 predlaga višino članarine članov Združenja, 

 odloča o višini registracijskih taks in drugih dajatev, ki izhajajo iz delovanja Združenja, 

 upravlja s premoženjem Združenja, 

 usklajuje in usmerja delo komisij, 

 odloča o ustanovitvi, delovanju in prenehanju dela delovnih komisij ter drugih delovnih teles 

upravnega odbora, 

 sprejema nove člane Združenja, 

 sklepa pogodbe in druge sporazume za delovanje in razvoj western konjeniškega športa in 

reje, 

 odloča o članih strokovnih organov Združenja, ki so opredeljeni v 35. členu tega statuta, 

 pripravlja in sprejema smernice za delo Združenja ter razvoj in delovanje western  

konjeniškega športa in reje, 

 sprejema in potrjuje pravilnike in druge akte za delo strokovnih organov  Združenja, 

 sodeluje z organi in organizacijami Ministrstva za Obrambo in Ministrstva za Notranje 

Zadeve in drugimi strokovnimi organizacijami in znanstvenimi ustanovami, 

 voli predstavnike za skupščino OKS-ZŠZ in mednarodne konjeniške federacije, 

 opravlja druge naloge, ki mu jih naloži zbor članov. 

 

25. člen 
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Upravni odbor dela na sejah, ki jih sklicuje in vodi predsednik, v primeru njegove odsotnosti pa 

podpredsednik oziroma eden izmed članov, ki ga določi upravni odbor. Seje se sklicujejo po 

potrebi, najmanj pa vsako polletje enkrat. Mandat traja 4 (štiri) leta. Člani upravnega odbora so 

lahko ponovno izvoljeni. Za svoje delo upravni odbor odgovarja zboru članov. 

 

26. člen 

Seje upravnega odbora so sklepčne, če je navzoča večina članov upravnega odbora. 

Sklepi se sprejemajo veljavno z večino glasov navzočih članov upravnega odbora. 

 

27. člen 

Upravni odbor dela po statutu Združenja ter po pravilnikih in smernicah, ki mu jih da zbor 

članov. 

 

 

PREDSEDNIK ZDRUŽENJA 

28. člen 

Predsednik Združenja je istočasno predsednik upravnega odbora Združenja. Mandat 

predsednika traja 4(štiri) leta. Predsednik zastopa in predstavlja Združenje pred državnimi in 

drugimi organi ter organizacijami v državi in tujini. Za delovanje združenja je odgovoren v 

skladu s pravili in pravnim redom Republike Slovenije. 

 

29. člen 

Predsednik združenja sklicuje zbor članov v skladu z 20. členom statuta, seje upravnega odbora 

po potrebi in lastnem preudarku, na zahtevo 1/3 članov upravnega odbora. Dnevni red predlaga 

predsednik, če pa so sejo upravnega odbora predlagali drugi, ga predlagajo le-ti. 

 

30. člen 

Predsednik Združenja je za svoje delo odgovoren zboru članovi Združenja. 

 

31. člen 

Predsednik Združenja podpisuje akte in odločbe. 

 

 

 

SEKRETAR ZDRUŽENJA 

32. člen 

Sekretarja združenja imenuje upravni odbor za čas svojega mandata. 

 

 

33. člen 

Sekretar organizira delo upravnega odbora in opravlja njegove operativno - izvršilne zadeve ter 

izvršuje odločitve in sklepe sprejete na sejah upravnega odbora in zboru članov ter skrbi za 

administrativno ( korespondenca združenja, kartoteka članov, zapisniki sestankov, arhiv) in 

finančno materialno poslovanje Združenja. Skrbi za mednarodno sodelovanje z ostalimi 

združenji ter nudi pomoč članom združenja pri urejanju rejskih formalnosti. 

Za svoje delo je odgovoren upravnemu odboru in zboru članov. 
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STROKOVNI ORGANI ZDRUŽENJA 

34. člen 

 

Združenje ima sledeče strokovne organe: 

 strokovni svet za rejo za pasmo ameriški quarter konj, 

 strokovni svet za tekmovalne discipline, 

 strokovni svet za izobraževanje in delo z mladino, 

 strokovni svet za pasmo appaloosa, 

 strokovni svet za pasmo paint, 

 strokovni svet za promocijo  

 zbor inštruktorjev, učiteljev in trenerjev, 

 zbor sodnikov. 

Predsednike strokovnih organov imenuje upravni odbor. Strokovni sveti so sestavljeni iz vsaj 

treh članov, ki so vanj predlagani na podlagi izkazanega strokovnega znanja in aktivnosti v 

Združenju, s strani upravnega odbora. Potrdi jih zbor članov. Zbor inštruktorjev, učiteljev, 

trenerjev in sodnikov je strokovni organ, v katerega so vključeni vsi uradno priznani in 

licencirani inštruktorji, učitelji, trenerji in sodniki. 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. Strokovni organi so za svoje delo odgovorni upravnemu odboru in 

zboru članov. 

 

NADZORNI ODBOR 

35. člen 

Nadzorni odbor šteje 3 (tri) člane, ki jih izvoli zbor članov. Nadzorni odbor izmed svojih članov 

izvoli predsednika. Mandat članov je 4 (štiri) leta. 

 

36. člen 

Člani nadzornega odbora ne morejo biti člani upravnega odbora Združenja. 

Nadzorni odbor je za svoje delo odgovoren zboru članov. 

 

37. člen 

Nadzorni odbor spremlja in nadzoruje delo vseh organov Združenja, skrbi za uresničevanje 

sklepov, zakonitost finančno materialnega poslovanja in izvajanja Statuta ter drugih aktov 

Združenja. Točnejša določila o delu nadzornega odbora se določijo v Poslovniku nadzornega 

odbora. 

 

38. člen 

Nadzorni odbor mora, v primeru ugotovitve nepravilnosti iz 37. člena pridobiti mnenje 

pristojnih strokovnih organov in v primeru kršitve zadevo odstopiti v obravnavo disciplinski 

komisiji. 

39. člen 

Nadzorni odbor sprejema veljavne sklepe, če so na seji navzoči vsi (3) člani. Sklepi se sprejemajo 

z večino glasov prisotnih. 

 

ORGANI DISCIPLINSKEGA POSTOPKA 

40. člen 
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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 zbor članov združenja. 

Disciplinska komisija ima 3 (tri) člane, ki jih izvoli zbor članov za dobo 4 (štirih) let. Disciplinska 

komisija ob kršitvah ukrepa v skladu s Pravilnikom o disciplinski odgovornosti ter ostalimi 

internimi akti Združenja. 

 

 

VI. FINANČNO POSLOVANJE 

 

41. člen 

Dohodki Združenja so: 

 sredstva, ki jih prejema na osnovi sporazuma - dogovora s pristojnimi Ministrstvi za izvajanje 

programa in Olimpijskim komitejem, 

 članarine, 

 dohodki od prireditev, 

 denarne kazni, kavcije in plačila disciplinskih postopkov na osnovi Pravilnika o disciplinski 

odgovornosti 

 namenska sredstva iz državnega proračuna ali  proračuna drugih zvez, katerih član je 

SIQHA, 

 dohodki od taks, 

 prispevki ljubiteljev konjeniškega športa, 

 prispevki članov Združenja na osnovi sklepov organov Združenja, 

 darila in volila. 

Sredstva iz prve alineje se smejo uporabljati le v namene, za katere so namenjena. Združenje 

lahko pod pogoji, ki jih za opravljanje te dejavnosti določa zakon, opravlja tudi dopolnilno 

dejavnosti nepridobitni dejavnosti in sicer: 

 trženje storitev, programov in dejavnosti Združenja, 

 izobraževalne storitve, 

 marketing s področja delovanja Združenja. 

 

42. člen 

Če Združenje pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora 

porabiti za izvajanje dejavnosti, za katero je bila ustanovljeno. 

Delo funkcionarjev Združenja je brezplačno. Povrnejo se lahko le upravičeni materialni stroški 

na osnovi ustreznih dokazil in sklepa upravnega odbora. 

Vsaka delitev premoženja med člane Združenja je nična. 

 

43. člen 

Združenje razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom in letnimi finančnimi plani, ki 

jih pripravijo strokovna telesa Združenja, sprejme pa upravni odbor. 

 

 

44. člen 

Finančne in materialne listine podpisujeta predsednik in sekretar združenja. 

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. 

Združenje ima svoj transakcijski račun pri organizaciji, pristojni za plačilni promet, nadziranje 

in informiranje. 
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45. člen 

Finančno materialno poslovanje je javno. 

Vsak član Združenja ima pravico vpogleda v finančno materialno dokumentacijo in poslovanje 

Združenja. 

 

46. člen 

Združenje ima lahko premično in nepremično premoženje, ki je kot last Združenja vpisano 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 zbora članove. 

 

47. člen 

Združenje ima lahko tudi sponzorje in donatorje. Sponzorji in donatorji so fizične ali pravne 

osebe, ki materialno ali kako drugače pomagajo Združenju. Sponzorji in donatorji lahko 

sodelujejo in razpravljajo na zborih članov, nimajo pa pravice odločanja. 

 

 

VII. PRENEHANJE ZDRUŽENJA 

 

48.  člen 

Združenje preneha: 

 po volji članov, 

 s stečajem, 

 na podlagi sodne odločbe, 

 po zakonu. 

 

49. člen 

Če preneha dejavnost Združenja po sklepu zbora članov, odloči zbor članov, na koga se prenese 

premoženje Združenja, oziroma, če ne določi pravnega naslednika, ki je lahko le društvena 

organizacija s podobno dejavnostjo, pripade premoženje lokalni skupnosti, na območju katere 

je imelo društvo svoj sedež. Premoženja društva ni mogoče prenesti na politično stranko. 

Morebitna proračunska sredstva se vrnejo državnemu proračunu. 

 

VIII. KONČNE DOLOČBE 

 

50. člen 

Kopijo statuta prejmejo člani ob vpisu. 

 

51. člen 

Ta statut s spremembami in dopolnili v prečiščeni obliki je sprejelo SLOVENSKO ZDRUŽENJE 

QUARTER KONJA dne 11.2.2017 v Radomljah ter prične veljati takoj. 

 

 

 

                          PREDSEDNIK 

           ZDENKO ZOBAVNIK 

 

 

   Žig  


