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STATUT DRUŠTVA REJCEV ISLANDSKIH KONJ SLOVENIJE 

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

 

1. člen 

Ime društva je: DRUŠTVO REJCEV ISLANDSKIH KONJ SLOVENIJE 

Društvo lahko uporablja tudi okrajšavo imena: DRIKS 

Društvo je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje fizičnih oseb, ki se združujejo zaradi prizadevanja za 

popularizacijo islandskih konj v športno rekreativne in turistične namene, v skladu s predpisi Mednarodne zveze 

društev rejcev islandskih konj - F.E.I.F. ter zaradi prizadevanja za usmerjeno vzgojo in ohranitev popolnoma čiste 

pasme teh konj v Sloveniji. 

 

2. člen 

Sedež društva je: Veterinarska fakulteta, Inštitut za rejo in zdravstveno varstvo kopitarjev, Cesta v Mestni log 47, 

1000 Ljubljana. 

 

3. člen 

Društvo je pravna oseba zasebnega prava. Pečat društva je okrogel s premerom 4 cm, obsega mednarodno 

priznani in zaščiteni znak stiliziranega jahača na islandskem konju v obroču, ki je nameščen na sredini pečata, na 

obodu obroča je zapisano ime, ki je določeno v 1.členu. Pod znakom na začetku oz. koncu izpisanega imena 

društva je podoba Triglava s tremi zvezdicami nad njim. 

4. člen 

Delo društva je javno in poteka v skladu z zakonom. Podatki o društvu, ki so vpisani v register društev so javni. 

Društvo zagotavlja javnost dela s pravico članov in drugih zainteresiranih, da prisostvujejo sejam organov 

društva. 

Društvo obvešča svoje člane: 

- s pošiljanjem vabil članom društva, 

- z izdajo pisnih informacij, 

- s tem, da so zapisniki o sejah vseh organov društva dostopni na vpogled vsem članom društva. 

 

Društvo obvešča javnost: 

- tako, da so seje organov društva javne in se jih lahko udeležijo novinarji, ali druge osebe, ki to želijo; 

- s pomočjo sredstev javnega obveščanja; 

- s publicistično dejavnostjo. 
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Društvo izdaja glasilo in oblikuje spletno stran. Programsko zasnovo glasila, spletne strani in publicistične 

dejavnosti določa izvršni odbor. 

Izvršni odbor imenuje in razrešuje odgovornega urednika. 

Mandat odgovornega urednika je glede trajanja vezan na mandat predsednika društva. 

 

Za dajanje ustnih informacij sta pooblaščena predsednik in podpredsednik društva, posebne pisne informacije pa 

daje Izvršni odbor društva. 

 

Za zagotovitev javnosti dela je odgovoren predsednik društva. 

 

II. NAMEN IN NALOGE DRUŠTVA 

 

5. člen 

 

Društvo združuje na prostovoljni bazi rejce in ljubitelje islandskih konj v prizadevanju za popularizacijo konj te 

pasme v športne in rekreativne namene, v skladu s predpisi Mednarodne zveze društev rejcev islandskih konj - 

F.E.I.F.. Društvo si bo prizadevalo z usmerjeno vzgojo še poudariti posebne sposobnosti teh konj. Obdržalo bo 

popolnoma čisto pasmo teh konj in vodilo neuradno evidenco vseh islandskih konj v Sloveniji. 

 

6. člen 

 

Društvo bo rejcem neprestano nudilo vsestransko pomoč in svetovanje pri rejskem delu, pri izobraževanju članov 

in pri nakupu in prodaji konj svojih članov. Verificiralo bo testiranje plemenskih in jahalnih konj v skladu z 

mednarodno sprejetimi predpisi. Društvo bo nudilo pomoč pri vzgoji jahačev in sodnikov ter verificiralo jahalne 

turnirje in predstave. Vzdrževalo bo stike z drugimi konjerejskimi združenji v Sloveniji in tujini. 

 

III. ČLANSTVO 

 

7. člen 

 

Član društva lahko postane vsak državljan Republike Slovenije, ki v ta namen poda izvršnemu odboru pisno 

pristopno izjavo, v kateri izrazi željo postati član društva, se zaveže, da bo deloval v skladu s statutom društva in 

plačeval članarino. 

Član društva je lahko v skladu s predpisi in pod istimi pogoji tudi tujec. 

Članstvo v društvu potrdi izvršni odbor, ki o novo sprejetih članih obvesti občni zbor. 
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8. člen 

 

Če se v društvo včlani mladoletnik do dopolnjenega 7. leta starosti, podpiše pristopno izjavo njegov zakoniti 

zastopnik, od mladoletnikovega 7. leta starosti do dopolnjenega 15. leta starosti pa mora zakoniti zastopnik pred 

njegovim vstopom v društvo dati pisno soglasje.  

 

9. člen 

 

Člani društva plačujejo članarino, katere višino določi Izvršni odbor. Plačilo članarine velja od 1. januarja za 

tekoče leto ne glede na datum včlanitve. Članarina mora biti vplačana v prvem trimesečju tekočega leta. 

 

10. člen 

 

Pravice članov društva so: 

- da volijo in so izvoljeni v organe društva, 

- da dajejo predloge in pobude glede delovanja društva, 

- da aktivno sodelujejo pri delu vseh organov društva 

- da so seznanjeni s programom in poslovanjem društva ter njegovim finančno materialnim poslovanjem. 

11. člen 

 

Dolžnosti članov društva so: 

- da dosledno spoštujejo določila statuta in sklepe organov društva, 

- da s svojim znanjem in strokovnimi sposobnostmi pomagajo pri uresničevanju namenov in nalog društva ter 

izvajanju posameznih aktivnosti društva, 

- da aktivno sodelujejo pri delu vseh organov društva, v katere so izvoljeni, 

- da redno plačujejo članarino. 

 

12. člen 

 

Društvo ima lahko tudi častne člane. 

 

Častni član lahko postane z odločitvijo občnega zbora društva na predlog izvršnega odbora član društva, ki je s 

svojim delom in prizadevanji posebej pripomogel k uresničevanju namenov in nalog društva. 

 

Če oseba, ki se ji podeli naziv častnega člana, ni član društva, nima pravice odločanja. 

13. člen 

 

Članstvo v društvu preneha: 

- z izstopom, 

- s črtanjem, 

- z izključitvijo, 

- s smrtjo. 
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14. člen 

 

Član lahko prostovoljno izstopi iz društva s pisno izjavo. Izjavo mora podati izvršnemu odboru.  

 

Člana po predhodnem opominu črta iz društva izvršni odbor, če redno ne plačuje članarine. 

 

Člana se lahko izključi iz društva, če grobo krši določila pravilnikov ter statuta društva in sklepe njegovih organov, 

če zavestno ravna proti interesom društva in če škodi njegovemu ugledu. 

O izključitvi na prvi stopnji odloča razsodišče. 

Zoper sklep o izključitvi je dovoljena pritožba na občni zbor v roku 8 dni od vročitve sklepa. Odločitev občnega 

zbora mora biti sprejeta z dvotretjinsko večino prisotnih članov in je dokončna. 

 

IV. ORGANIZACIJA DRUŠTVA 

 

15. člen 

Organi društva so: 

- občni zbor, 

- izvršni odbor, 

- nadzorni odbor, 

- razsodišče. 

 

16. člen 

Občni zbor je najvišji organ društva. Sestavljajo ga vsi člani društva. 

 

17. člen 

Občni zbor se sklicuje redno vsako leto v zadnjem tromesečju oz. najpozneje v prvih dveh mesecih naslednjega 

leta. 

 

Občni zbor se lahko skliče tudi izredno glede na potrebe. 

 

Občni zbor skliče izvršni odbor. Izredni občni zbor se lahko skliče na zahtevo izvršnega odbora, nadzornega 

odbora ali na zahtevo ene tretjine članov društva. 

 

18. člen 

Občni zbor se sklicuje s pisnimi vabili članom društva, oz. z objavo v biltenu društva, ki morajo biti vročena 

najmanj 30 dni pred sejo, kar pa ne velja za izredni občni zbor, kjer zadošča osemdnevni rok. 

 

Vabilu mora biti priložen dnevni red zasedanja. 
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Izredni občni zbor lahko odloča samo o zadevah, ki jih predvideva dnevni red. 

 

Vse pripombe in predlogi v zvezi z dnevnim redom zasedanja morajo biti vročena izvršnemu odboru najkasneje 

15 dni pred sklicanim občnim zborom. 

 

19. člen 

 

Sejo občnega zbora vodi delovni predsednik, ki ga izvolijo na predlog izvršnega odbora prisotni člani občnega 

zbora v prvi točki. 

 

Statuta in vse spremembe statuta društva in odločitve v zvezi s pripojitvijo k drugi organizaciji, ali ukinitvi društva 

se lahko obravnavajo na redni ali izredni seji občnega zbora in sicer na predlog izvršnega odbora ali na predlog 

ene tretjine članov.  

Vse omenjene spremembe se lahko sprejmejo samo z dvotretjinsko večino navzočih članov občnega zbora. O 

vseh ostalih zadevah razen o sklepu o izključitvi (zadnji odstavek 14. člena) sklepa z navadno večino. 

 

Občni zbor je sklepčen, če je navzoča več kot polovica članov. Če občni zbor ob napovedan uri ni sklepčen, se 

zasedanje odloži za 20 minut, nakar občni zbor veljavno sklepa. 

 

20. člen 

 

Pristojnosti občnega zbora so, da: 

 

- sprejema statut društva, njegove spremembe in dopolnitve 

- voli in razrešuje izvršni in nadzorni odbor ter razsodišče; 

- voli in razrešuje predsednika in podpredsednika društva; 

- razpravlja in sklepa o poročilih organov društva; 

- potrjuje zaključni račun društva in sprejema letni finančni načrt; 

- določa smernice delovanja društva; 

- potrjuje program dela za prihodnje leto; 

- na predlog izvršnega odbora imenuje častne člane, izreka pohvale in podeljuje priznanja; 

- odloča o pritožbah zoper sklepe izvršnega in nadzornega odbora ter razsodišča. 

 

21. člen 

 

Izredni občni zbor razpravlja samo o problemu, zaradi katerega je bil sklican. 

 

O delu občnega zbora se vodi zapisnik, ki ga podpišejo delovni predsednik, zapisnikar in dva overitelja zapisnika.  
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22. člen 

Občni zbor glasuje javno ali tajno. O načinu glasovanja odloči občni zbor z javnim glasovanjem. 

 

23. člen 

Predsednik in podpredsednik društva, ki ju izvoli občni zbor, sta po funkciji člana izvršnega odbora in mu hkrati 

predsedujeta. Za svoje delo sta odgovorna občnemu zboru. 

Poleg predsednika in podpredsednika ima izvršni odbor najmanj še tri člane, ki jih izvoli občni zbor. Največje 

skupno število članov izvršnega odbora je 9.  

Izvršni odbor lahko samostojno ali z odločitvijo občnega zbora kooptira še do štiri člane. Mandat kooptiranih 

članov je vezan na mandat izvršnega odbora. 

Mandatna doba izvršnega odbora je pet let. 

 

24. člen 

Člani izvršnega odbora s sklepom izmed sebe imenujejo tajnika društva, blagajnika društva, vodjo športnih 

dejavnosti, vodjo za delo z mladimi in  rekreativnih dejavnosti, vodjo dejavnosti na področju reje, vodjo 

dejavnosti na področju stikov z javnostjo in prevzemajo ostale zadolžitve pomembne za delovanje društva. Za 

svoje delo so odgovorni občnemu zboru. 

 

25. člen 

Pristojnosti izvršnega odbora so: 

- vodi in usklajuje aktivnosti društva v skladu s statutom, pravilniki in smernicami občnega zbora 

- sklicuje občni zbor in pripravlja poročilo o delu 

- skrbi in je odgovoren za finančno poslovanje društva  

- izvaja sklepe občnega zbora 

- upravlja s premoženjem društva 

- sprejema pravilnike društva  

- sprejema nove člane v društvo 

- črta člane iz društva 

- imenuje člane komisij in delovnih teles 

- imenuje organizacijske odbore 

- občnemu zboru v izvolitev predlaga kandidate za predsednika, podpredsednika in za člane izvršnega odbora 

- občnemu zboru predlaga imenovanje častnih članov ter podelitev pohval in priznanj zaslužnim članom 

- občnemu zboru predlaga program dela po pomembnih področjih poslovanja  

- občnemu zboru predlaga finančni načrt zaključni račun 

- občnemu zboru posreduje v sprejem poročila o delu in finančnem poslovanju 

- na prošnjo članov društva izdaja licence za tekmovanja v tujini 
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- imenuje vodjo reprezentanc, ki tekmujejo v tujini 

- potrjuje poslovnike in programske dokumente komisij in delovnih teles 

- določa višino članarine 

- potrjuje izbor udeležencev na:  

a) mednarodnih srečanji F.E.I.F. 

b) mladinskih taborih in tekmovanjih 

c) rejskih srečanjih in tekmovanjih 

 

26. člen 

Izvršni odbor se sestaja po potrebi, najmanj štirikrat letno. 

Odbor sprejema odločitve na podlagi glasovanja odbornikov na seji in sicer z večino glasov prisotnih članov 

odbora. Za sklepčnost mora biti na seji prisotnih več kot polovica članov odbora. 

Če je glasovanje neodločeno, ima predsednik odločilen glas. 

 

27. člen 

Predsednik društva ima naslednje pristojnosti: 

- po funkciji je predsednik izvršnega odbora; 

- predstavlja in zastopa društvo; 

- izvršuje sklepe izvršnega odbora; 

- vodi seje občnega zbora; 

- obvešča IO in občni zbor o svojih dejavnostih. 

Predsednika v njegovi odsotnosti nadomešča podpredsednik. 

 

28. člen 

 

Tajnik društva skrbi za: 

- korespondenco društva; 

- vodi spisek in kartoteko članov; 

- ureja zapisnike sej izvršnega in občnega zbora; 

- ureja prijavnice novih članov; 

- vodi arhiv društva; 

- skrbi, da so zapisniki sej potrjeni s podpisom vodje seje. 

 

29. člen 

 

Blagajnik društva skrbi za dosledno finančno poslovanje društva v skladu z računovodskimi standardi za društva.  
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30. člen 

 

Vodja športnih dejavnosti vodi in organizira aktivnosti v skladu s Pravilnikom o preizkusih v jahanju islandskih konj 

(ŠP), ki mora biti usklajen s mednarodnim pravilnikom o športni dejavnosti islandskih konj "FIPO", ki ga je izdala 

"Mednarodna zveza društev rejcev islandskih konj" - F.E.I.F. 

 

31. člen 

 

Vodja rekreativnih dejavnosti vodi in organizira aktivnosti po smernicah F.E.I.F. 

 

32. člen 

 

Vodja dejavnosti na področju reje je po funkciji predsednik rejske komisije. Rejsko komisijo poleg predsednika 

sestavljata dva člana, ki sta lahko tudi člana izvršnega odbora. Mandatna doba rejske komisije je pet let. O 

spremembah članov rejske komisije odloča izvršni odbor. 

 

Rejska komisija skrbi za izvajanje in uresničevanje dogovorjenih in sprejetih nalog z namenom realizacije rejskih 

ciljev. Komisija vsako leto občnemu zboru predloži načrt dejavnosti na področju reje. Pri načrtovanju in izvajanju 

dejavnosti mora upoštevati slovensko zakonodajo.  

 

V sestavi rejske komisije je član lahko tudi vodja selekcijske službe v konjereji, vendar nima pravic iz naslova 

članstva v društvu. 

 

Rejska komisija skrbi za izvajanje in uresničevanje nalog ter ciljev rejskega pravilnika (RP). Kot rejski pravilnik v 

celotnem obsegu veljajo določila mednarodno rejsko - ocenjevalnega pravilnika F.I.Z.O., ki ga je sprejela 

Mednarodna zveza rejcev islandskih konj - F.E.I.F., dokler društvo ne sprejme lastnega rejskega pravilnika v 

skladu z veljavno slovensko področno zakonodajo in v skladu z mednarodnim rejsko - ocenjevalnim pravilnikom 

F.E.I.F.  

 

Rejska komisija vodi neuradni seznam kobil in plemenskih žrebcev oz. kolikor bo to mogoče evidenco vseh 

islandskih konj v Sloveniji. 

 

33. člen 

 

Vodja dejavnosti na področju stikov z javnostjo skrbi za uspešno promocijo društva v javnosti in za popularizacijo 

islandskih konj v Sloveniji preko sredstev javnega obveščanja in drugih predstavitvenih akcij. Obenem organizira 

in vodi stike med konjeniškimi društvi v Sloveniji in društvi v okviru mednarodne zveze društev rejcev islandskih 

konj - F.E.I.F. 
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34. člen 

 

Izvršni odbor imenuje Organizacijski odbor prireditev društva za dobo enega leta ali za posamezno prireditev. 

Število članov se določi ob vsakem imenovanju posebej. Izvršni odbor imenuje tudi odgovorne za finančni 

obračun prireditve. Za svoje delo so odgovorni izvršnemu odboru. 

 

35. člen 

 

Nadzorni odbor izvoli občni zbor za dobo 5 let. 

 

Nadzorni odbor sestavljajo trije člani, ki izmed sebe izvolijo predsednika. 

 

Nadzorni odbor je sklepčen, kadar so na seji prisotni vsi trije člani in sprejema odločitve na podlagi glasov dveh 

članov. 

 

36. člen 

 

Nadzorni odbor nadzoruje finančno poslovanje društva, ter o ugotovitvah poroča na sejah občnega zbora, 

kateremu je odgovoren za svoje delo. 

 

Člani nadzornega odbora ne morejo biti istočasno člani izvršnega odbora. Lahko sodelujejo na sejah izvršnega 

odbora, ne morejo pa odločati. 

 

37. člen 

 

Člane razsodišča voli občni zbor. Razsodišče ima tri člane. Razsodišče se konstituira, ko člani izmed sebe izvolijo 

predsednika. Veljavne sklepe sprejema ob prisotnosti vsaj dveh članov razsodišča in če zanje glasujeta dva člana. 

Mandatna doba članov častnega razsodišča je 5 let. Za svoje delo je razsodišče odgovorno občnemu zboru. 

 

Razsodišče obravnava predvsem: 

- nespoštovanje statutarnih določil s strani članov društva; 

- neizvrševanje sklepov organov društva; 

- dejanja članov, ki kakorkoli škodujejo ugledu društva. 

V postopku razsodišče ugotavlja kršitve. Za vodenje postopka se smiselno uporabljajo zakonska določila. (ZKP) 

O ugotovitvah razsodišče izda sklep in članom lahko izreče naslednje ukrepe: 

- opomin, 

- javni opomin, 

- izključitev člana iz društva. 

Zoper sklep ima prizadeti pravico pritožbe na občni zbor, ki o njej dokončno odloča. 
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V. GMOTNO IN FINANČNO POSLOVANJE DRUŠTVA 

 

38. člen 

Dohodki društva so: 

- članarina, 

- dohodki iz dejavnosti društva (dohodki od prireditev ipd.), 

- darila, 

- prispevki donatorjev, 

- javna sredstva, 

- drugi viri. 

 

39. člen 

Finančno poslovanje društva se opravlja v skladu s pozitivnimi predpisi. 

Finančno poslovanje društva vodi blagajnik. 

Blagajnik sproti poroča izvršnemu odboru o stanju vseh denarnih sredstev in drugih finančnih aktivnostih. 

Blagajnik vodi blagajniško knjigo v skladu z računovodskimi standardi za društva. 

Blagajniški maksimum v blagajni društva je 500.000.-sit. 

 

40. člen 

Finančne listine podpisuje predsednik ali podpredsednik društva oz. njegovi pooblaščenci. 

 

41. člen 

Premoženje društva sestavljajo sredstva, ki so v upravljanju društva. 

S premoženjem društva upravlja izvršni odbor. 

Če društvo pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki ga v skladu s planom 

dogovorjenih aktivnosti porabi za izvajanje dejavnosti, zaradi katerih je bilo ustanovljeno. 

Vsaka delitev premoženja društva med njegove člane je nična. 

 

42. člen 

Društvo zagotavlja podatke o svojem finančnem poslovanju v skladu z računovodskimi standardi za društva ter 

podaja poročilo o poslovanju v skladu z veljavno zakonodajo pristojnemu organu. 
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VI. KONČNE DOLOČBE 

 

43. člen 

Društvo preneha delovati s sklepom občnega zbora društva, ki je sprejet z dvotretjinsko večino. Sklep o 

prenehanju društva vsebuje ime po dejavnosti sorodnega društva, na katerega se po poravnavi vseh obveznosti 

prenese premoženje društva, proračunska sredstva se vrnejo v proračun. Če takega društva ni, se premoženje 

prenese na lokalno skupnost.  

O sklepu društva iz prejšnjega odstavka mora zastopnik društva v 30 dneh obvestiti pristojni organ. Sklepu mora 

priložiti poročilo o razpolaganju s sredstvi društva, iz katerega je razviden obseg sredstev, način poravnave 

obveznosti društva, višina javnih sredstev ter njihova vrnitev v proračun ter prenos premoženja društva na drugo 

društvo ali lokalno skupnost. 

V primeru, da se ob prenehanju delovanja društva občni zbor ne bi uspel sestati oz. v primeru, da delovanje 

društva zamre, gredo sredstva društva, po preteku dveh let od zadnjega občnega zbora, Konjeniški zvezi 

Slovenije, Ljubljana, Celovška cesta 25. 

 

44. člen 

Društvo lahko preneha tudi po samem zakonu, s spojitvijo z drugimi društvi ali pripojitvijo k drugemu društvu. 

 

45. člen 

Izvršni odbor je pooblaščen za izdelavo čistopisa Statuta. 

46. člen 

Navedeni Statut je sprejel občni zbor na izredni seji  20.5.2006 in takoj stopi v veljavo. 

 

 

Predsednik društva DRIKS: Peter Vilhar 

 


