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Na podlagi 8., 9. in 20. člena Zakona o društvih (ZDru-1) je ustanovni občni zbor dne 30. 03. 2005 v 

Kranju sprejel sklep o ustanovitvi Slovenskega združenja rejcev konj pasme Haflinger in sprejel pravila, 

ki so bila zaradi uveljavitve evropske uredbe o reji živali (URŽ) 2016/2012 na rednem občnem zboru dne 

19.3.2023 posodobljena in v čistopisu glasijo: 

 

P R A V I L A 
 

Slovenskega  združenja rejcev konj pasme Haflinger 
(Temeljni akt – Statut - Poslovnik) 

 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 

 

1. člen 

 

Ime združenja:  

Polno ime: Slovensko združenje rejcev konj pasme Haflinger (v nadaljevanju besedila: Združenje) 

Skrajšano ime: Združenje rejcev haflinger 

Kratica:  ZRH (kratica predstavlja začetne črke besed skrajšanega imena).  

 

V pravnem prometu Združenje uporablja polno in skrajšano ime, kratico pa le v nepravnem prometu. 

 

Združenje je član svetovne haflinške federacije (World Haflinger Breed and Sport Federation – WHBSF; 

https://www.haflinger-world.com/EN ) in uporablja v komunikaciji z organi federacije in posameznimi 

članicami tudi naslednji imeni: 

 

V nemškem jeziku: Haflinger Pferdezuchtverband Slowenien 

V angleškem jeziku: Slovenian Breeder Association Haflinger 

 

2. člen 

 

Sedež Združenja je: Cesta v Mestni log 47, 1000 Ljubljana 

Upravni odbor (v nadaljevanju UO) lahko sedež Združenja spremeni. 

Delovanje Združenja in izvajanje rejskega programa (v nadaljevanju RP) obsega celotno območje 

Republike Slovenije. 

 

3. člen 

 

Združenje je pravna oseba zasebnega prava. V pravnem prometu z drugimi nastopa v svojem imenu in za svoj 

račun. Združenje je politično in nazorsko nevtralno. 

 

4. člen 

 

Združenje ima žig okrogle oblike, premera 3,5 cm, z napisom na obodu »Slovensko združenje rejcev konj 

pasme Haflinger« z veliko črko »H« v sredini žiga in črko »S« v spodnji polovici črke H, obkroženim s cvetom 

planike. 

Združenje ima prapor. Obliko, vsebino, razvitje in način uporabe določa pravilnik. 

 

 

 

https://www.haflinger-world.com/EN
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II.  ZAGOTAVLJANJE JAVNOSTI DELA IN OBVEŠČANJE 

 

5. člen 

 

Delo Združenja je javno. Združenje zagotavlja javnost dela tako, da omogoča članom in drugi zainteresirani 

javnosti prisostvovanje na sejah in prireditvah Združenja. Za zagotovitev javnosti dela je odgovoren 

predsednik Združenja. 

 

6. člen  

 

Združenje obvešča svoje člane: 

- s pisnimi obvestili na naslove članov 

- z objavami v sredstvih javnega obveščanja 

- preko elektronskih komunikacijskih poti (elektronska pošta, internetna stran, družbena omrežja, SMS, 

telefon....) 

- na rejskih prireditvah, tečajih, preko publikacij in okrožnic 

Združenje obvešča širšo javnost: 

- preko sredstev javnega obveščanja 

- preko elektronskih komunikacijskih poti (internetna stran) 

- na rejskih prireditvah in preko publikacij 

 

Uradne izjave o Združenju lahko daje le predsednik združenja, oziroma oseba, ki jo predsednik pooblasti. 

 

III. NAMEN IN CILJI ZDRUŽENJA 

  

7. člen 

 

Združenje je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje fizičnih oseb - rejcev konj pasme haflinger ter 

strokovnjakov in ljubiteljev te pasme konj, ki se združujejo zaradi skupnih rejskih interesov.  

 

Združenje deluje v javnem interesu kot Rejsko društvo (v nadaljevanju RD) v skladu z URŽ in slovensko 

zakonodajo.  

 

Cilji Združenja so ohranitev te slovenske tradicionalne pasme na teritoriju države Slovenije,  zdrava rast 

slovenske populacije ter izboljševanje lastnosti na osnovi pozitivne selekcijske diskriminacije željenih 

naravnih lastnosti pasme. 

 

Združenje priznava samo čistokrvno rejo konj pasme Haflinger, pri tem pa preko izvajanja rejskega programa 

sledi rejskim ciljem in programu združenja »Haflinger Pferdezuchtverband Tirol« s sedežem v Ebbsu, 

Avstrija ( https://www.haflinger-tirol.com/ ), ki je v EU priznana rejska organizacija za vodenje izvornih 

rodovniških knjig za to pasmo.  

 

S svojim delovanjem prispeva Združenje tudi k: 

- dvigu splošnega konjerejskega znanja pri reji in uporabi konj 

- dobrobiti konj pri reji in uporabi 

- izboljševanju ekonomskih rezultatov rejcev pri reji konj 

- razvoju podeželja, ohranjanju in negovanju kulturne krajine, posebej še na strmih območjih, katerim je ta 

pasma naravno  prilagojena 

- spodbujanju aktivnosti, ki so usmerjene v zdravo in aktivno preživljanje prostega  časa 

- vzpodbujanju uporabe haflingerja za delo pod sedlom in v vpregi 

- povezovanju prebivalstva med urbanim in ruralnim okoljem 

 

Združenje vzpostavlja in razvija stike z drugimi združenji in strokovnimi organizacijami in se lahko združuje v 

zveze in druge oblike združevanja doma in v tujini skladno z veljavnimi predpisi. 

 

https://www.haflinger-tirol.com/


Slovensko združenje rejcev konj pasme  

  aflinger  -  ZRH 
....................................................................................................................................... 

 

 Stran 3 od 13 

Združenje zagotavlja svoje storitve rejcem v dveh nivojih: 

 

Rejci, ki niso člani Združenja 

Zanje Združenje izvaja vse, z RP predpisane storitve, ob pogoju, da njihove živali izpolnjujejo kriterije iz URŽ 

in RP in da so, s pristopno izjavo (priloga), pristopili k njegovemu izvajanju. Ti rejci enakopravno sodelujejo 

pri izvajanju RP, imajo pravico sodelovati pri delu organov Združenja, nimajo pa glasovalne pravice in ostalih 

pravic, ki izvirajo iz članstva v Združenju.  

 

Združenje tem rejcem: 

- zagotavlja vpis njihovih živali v rodovno knjigo (v nadaljevanju RK), če to zahtevajo in če so izpolnjeni 

pogoji iz URŽ in RP,  

- zagotavlja, da sodelujejo pri lastni preizkušnji in ocenjevanju genetske vrednosti, 

- na zahtevo zagotovi zootehniško spričevalo, 

- na zahtevo zagotovi najnovejše rezultate lastne preizkušnje in ocenjevanja genetske vrednosti za njihove 

plemenske živali, kadar so ti rezultati na voljo, 

- ne preprečuje njihove izbire pri selekciji in reji svojih plemenskih živali v okviru RP,  

- ne preprečuje ohranitev lastništva izbrane plemenske živali, 

- omogoča včlanitev v Združenje pod enakimi pogoji. 

 

Na tem nivoju morebitne splošne organizacijske spore z rejci na prvi stopnji rešuje predsednik Združenja, 

spore s področja izvajanja RP pa strokovni vodja Združenja, v primeru nestrinjanja z njihovima 

odločitvama, pa ima rejec pravico do pritožbe na drugo stopnjo tako, da pritožbo v pisni obliki, v roku 60 dni od 

nastanka spora, pošlje na naslov Združenja. Na tej stopnji se spor rešuje skladno s pravili delovanja častnega 

razsodišča (Člen 29).  

 

Rejci, člani Združenja 

Ti rejci so s pristopno izjavo (priloga) pristopili k izvajanju RP in hkrati prostovoljno sprejeli članstvo v 

Združenju. Zanje veljajo vse pravice in obveznosti iz RP in teh pravil. 

 

IV. ČLANSTVO 

 

8.  Člen 

 

Redni član Združenja je lahko vsaka fizična oseba, državljan Republike Slovenije ali pod enakimi pogoji tudi tuj 

državljan, ki: 

- je lastnik ali imetnik konj pasme haflinger ali član kmetijskega gospodarstva ki redi konje pasme haflinger 

- je pripravljen sodelovati pri izvajanju rejskega programa po pravilih delovanja Združenja 

- poda pisno pristopno izjavo na naslov Združenja ter plačuje članarino 

 

Pravice rednih članov Združenja so: 

- da predlagajo, volijo in so izvoljeni v organe Združenja 

- da aktivno sodelujejo pri delu Združenja  
- da niso omejeni pri selekciji svojih živali znotraj standardov in ciljev RP 

- da zahtevajo vpis potomcev plemenskih živali v RK v skladu s pravili RP 

- da lahko zahtevajo ohranitev lastništva izbrane plemenske živali 

- da opravljajo posamezne rejske naloge v skladu z RP, 

- da sodelujejo pri prodaji in nabavi plemenskih živali 

- da sodelujejo pri opredeljevanju in razvijanju RP in pravil Združenja 

- da sodelujejo pri lastni preizkušnji in ocenjevanju genetske vrednosti, 

- da na zahtevo pridobijo zootehniško spričevalo, 

- da na zahtevo pridobijo najnovejše rezultate lastne preizkušnje in ocenjevanja genetske vrednosti za njihove 

plemenske živali, kadar so ti rezultati na voljo, 
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Dolžnosti rednih članov združenja so: 

- da spoštujejo pravila Združenja in RP, ter sklepe in druge akte organov Združenja 

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

- da varujejo ugled Združenja 

- da plačujejo članarino in druge prispevke skladno s sklepi organov Združenja 

 

9. člen 

 

Izredni član Združenja lahko postane tudi oseba, ki ne izpolnjuje pogojev iz 8. člena, vendar ima interes aktivno 

sodelovati pri izvajanju nalog Združenja.  

Izredni član Združenja lahko, ob pisnem soglasju starša/skrbnika, postane tudi mladoletna oseba.  

Izredni člani Združenja lahko sodelujejo pri delu Združenja, ne morejo biti izvoljeni v organe Združenja in 

nimajo pravice glasovanja. Izredni člani plačujejo članarino, nepolnoletni člani polovično. 

 

Častni član lahko postane oseba, ki je s svojim delom posebej pripomogla k  razvoju Združenja. Častni član 

lahko deluje v organih Združenja,  je lahko voljen in ima pravico glasovanja. Častni člani ne plačujejo članarine. 

Predlog za častnega člana poda UO, članstvo pa potrdi ZČ. V kolikor se častno članstvo podeli osebi, ki ni hkrati 

tudi redni član, ta oseba nima glasovalne pravice. 

 

Ustanovni člani so fizične osebe, rejci konj pasme Haflinger, ki so 30.3.2005 v Kranju ustanovili Združenje z 

namenom da postane priznana rejska organizacija skladno s takrat veljavno zakonodajo.  Ustanovni člani imajo 

enake pravice in dolžnosti kot redni člani.  

Ustanovni člani so: Stanislav Bergant, Marjan Burja, Janko Cvelbar in David Gazvoda. 

 

10. člen 

 

Članarino in prispevke predlaga UO, potrdi pa ZČ. Članarino za tekoče leto je treba poravnati do 31. maja. 

 

11. člen 

 

Članstvo v Združenju preneha: 

- z izstopom 

- z izbrisom 

- z izključitvijo 

- s smrtjo 

 

12. člen 

 

- Izstop: Član lahko prostovoljno izstopi iz Združenja s pisno izjavo. 

- Izbris: Član se izbriše iz Združenja, če po predhodnem opominu ne plača članarine in pristojbin za tekoče 

leto.  

- Izključitev: Člana se lahko izključi iz Združenja: 

- če grobo krši določila teh pravil ali določila RP 

- če grobo krši zakonska določila povezana z rejo konj 

- če grobo krši sklepe in navodila Združenja, ravna proti interesom Združenja in škodi njegovemu ugledu 

- povzroči materialno ali moralno škodo drugim rejcem 

 

Izstop in izbris potrdi UO. O izključitvi odloča, na pisni predlog UO, na prvi stopnji častno razsodišče (v 

nadaljevanju ČR) s pisnim sklepom. Zoper sklep ČR o izključitvi je dovoljena pisna pritožba na Zbor članov (v 

nadaljevanju ZČ) v roku 30 dni od vročitve sklepa. ZČ obravnava pritožbo na svojem prvem sklicu. Odločitev 

ZČ mora biti sprejeta z dvotretjinsko večino prisotnih članov in je dokončna. Pritožniku mora biti v postopku 

obravnave pred ČR in na ZČ dana možnost zagovora oz. obrazložitve. 
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V. ORGANIZACIJA ZDRUŽENJA 

 

13. člen 

 

Organi Združenja so: 

- zbor članov (ZČ) 

- upravni odbor (UO) 

- predsednik Združenja (predsednik) 

- strokovni vodja (v nadaljevanju SV) 

- nadzorni odbor (v nadaljevanju NO) 

- častno razsodišče (ČR) 

 

14. člen 

 

ZBOR ČLANOV 

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

 

15. člen 

 

Redni ZČ skliče predsednik najmanj enkrat letno. 

 

Izredni ZČ se lahko skliče v primeru potrebe obravnave nujnega gradiva, ki je v pristojnosti ZČ. Razpravlja in 

odloča samo o vprašanjih zaradi katerih  je bil sklican. Izredni ZČ se lahko skliče na zahtevo predsednika, UO, 

NO ali na zahtevo vsaj 1/3 članov Združenja.  

 

16. člen 

 

ZČ se sklicuje s pisnimi vabili članom Združenja, ki morajo biti odposlana najmanj 10 dni  pred sejo. 

Vabilu mora biti predložen  predlog dnevnega reda. ZČ lahko odloča samo o zadevah, ki so na dnevnem redu.  

 

17. člen 

 

Sejo ZČ do izvolitve delovnega predsedstva vodi predsednik Združenja, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik 

UO.  

 

Na predlog predsednika ZČ izvoli delovno predsedstvo v sestavi: 

- delovni predsednik in en član delovnega predsedstva 

- dva člana verifikacijske komisije 

- zapisnikar 

- dva overitelja zapisnika 

 

Na ZČ se vodi lista prisotnosti (Ime in priimek, Naslov, Član/nečlan, Podpis). ZČ je sklepčen, če je prisotnih več 

kot polovica članov s pravico glasovanja. Če ZČ ni sklepčen, se z začetkom seje počaka 3o minut, nakar je ZČ 

sklepčen, če je prisotnih najmanj 10 članov s pravico glasovanja. Listo prisotnosti vodi in poda poročilo o 

sklepčnosti verifikacijska komisija. 

 

O delu in sklepih ZČ se vodi zapisnik, ki ga podpišejo predsednik delovnega predsedstva, zapisnikar in overitelja 

zapisnika. Zapisnik s prilogami se objavi na spletni strani Združenja. 
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18. člen 

 

Pristojnosti ZČ so: 

- sprejema pravila Združenja,  njihove spremembe in dopolnitve 

- sprejema RP, njegove spremembe in dopolnitve 

- voli in razrešuje predsednika, UO, NO, ČR, strokovnega vodjo (SV) 

- razpravlja in sklepa o poročilih organov Združenja ter potrjuje program dela 

- na predlog UO ali na predlog najmanj 10 članov s pravico glasovanja imenuje častne člane 

- na predlog UO izreka pohvale in podeljuje priznanja 

- odloča o pritožbah članov glede izključitve iz Združenja in izvajanja RP 

- odloča o odtujitvi nepremičnega premoženja Združenja 

- odloča o prenehanju Združenja in drugih pomembnih vprašanjih, ki jih predlaga UO 

RP in njegove spremembe, spremembe teh pravil, odločitev o prenehanju Združenja in odtujitvi nepremičnega 

premoženja Združenja lahko občni zbor izglasuje le z 2/3 večino glasov prisotnih članov. 

 

19. člen 

 

ZČ glasuje praviloma javno z dvigom rok oz. glasovalnimi kartoni. ZČ lahko na zahtevo 10 članov s pravico 

glasovanja zahteva tajno glasovanje, ki ga mora ZČ potrditi z večino prisotnih članov. Pripravo in izvedbo 

tajnega glasovanja izvede verifikacijska komisija. 

 

20. člen 

 

 

UPRAVNI ODBOR 

UO je izvršilni organ Združenja, ki vodi delo Združenja med dvema ZČ po programih in sklepih sprejetih na ZČ.  

Za svoje delo je odgovoren ZČ. Predsednik Združenja je hkrati predsednik UO. UO  sestavlja predsednik in 8 

voljenih članov. Kadar je na dnevnem redu UO tematika iz področja RP, je na sejo UO potrebno vabiti 

tudi strokovnega vodjo, ki lahko UO predlaga v sprejem samostojne sklepe iz njegove pristojnosti. 

 

Če član upravnega odbora ne sodeluje aktivno ali iz drugih razlogov ne želi več biti član upravnega odbora, ima 

upravni odbor, zaradi zagotavljanja operativne sposobnosti, pravico, da med dvema občnima zboroma začasno 

imenuje do 3 nadomestne člane. O teh spremembah mora upravni odbor poročati naslednjemu občnem zboru in 

jih ZČ dati v potrditev. 

 

Mandatna doba UO je štiri leta. Člani so lahko izvoljeni ponovno. Seje sklicuje predsednik ali oseba, ki jo 

predsednik pooblasti. Sejo UO lahko skličeta tudi NO in strokovni vodja, če jo na njuno pobudo ne skliče 

predsednik. 

Zaradi boljše učinkovitosti ali posebnih okoliščin lahko UO obravnava gradiva in sprejema sklepe tudi na 

korespondenčnih sejah. 

 

21. člen 

 

UO na svoji prvi seji na predlog predsednika izvoli podpredsednika UO, ki je hkrati tudi podpredsednik 

Združenja in nadomešča predsednika v njegovi odsotnosti ter opravlja naloge, za katere ga predsednik pisno 

pooblasti. 

 

22. člen 

 

UO ima naslednje pristojnosti: 

- sklicuje občni zbor in pripravlja poročila o delu Združenja 

- je odgovoren za pripravo zaključnega računa 

- je odgovoren za poziv članom za vložitev kandidatur za organe Združenja najmanj 6 tednov pred sklicem 

- je na osnovi veljavnih prijav odgovoren za pripravo kandidatnih list občnemu zboru za organe Združenja  

- predlaga občnemu zboru v izvolitev častne člane in pobude za pohvale in priznanja 
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- skrbi za gospodarno poslovanje Združenja, 

- imenuje stalne ali projektne delovne organe za izvedbo posameznih nalog v organizaciji Združenja 

- upravlja s premoženjem Združenja 

- predlaga ZČ višino članarine in drugih pristojbin 

- pripravlja predloge in dopolnitve Pravil Združenja in RP za potrditev na ZČ 

- sprejema odločitve o sedežu Združenja 

- določa predstavnike v druge oblike povezovanja Združenja 

- določa predstavnike v političnih in strokovnih inštitucijah 

- imenuje tajnika in blagajnika 

- imenuje rejsko komisijo 

- imenuje člane ocenjevalnih komisij in drugih delovnih organov 

 

23. člen 

 

UO je sklepčen, če je na seji navzočih vsaj polovica članov. Odloča z večino glasov navzočih članov. O sklepih 

se vodijo zapisniki, ki se objavijo na spletni strani. Pripombe na zapisnik lahko člani UO podajo pisno ali 

elektronsko na naslov predsednika v roku 8 dni, nato se smatra zapisnik sprejet.  

 

24. člen 

 

Predsednika Združenja izvoli ZČ, Kandidira lahko vsak član z glasovalno pravico. Kandidat mora k 

kandidaturi predložiti pisno predstavitev in vizijo delovanja Združenja. Dokument mora biti priložen vabilu za 

sklic ZČ. Kandidatu oz. kandidatom se mora na občnem zboru omogočiti predstavitev programa. Mandatna doba 

predsednika je 4 leta in je lahko izvoljen ponovno. 

 

25. člen 

 

Predsednik ima naslednje pristojnosti: 

- je odgovorna oseba skladno z Zakonom o društvih 

- po funkciji je predsednik izvršilnega odbora 

- predstavlja in zastopa Združenje 

- je odgovoren za izvrševanje sklepov ZČ in UO 

- vodi seje ZČ do izvolitve delovnega predsedstva 

- sklicuje in vodi seje UO 

- vlaga vse svoje strokovne sposobnosti v uresničitev nalog Združenja 

- poroča UO in ZČ o svojih dejavnostih in pripravi letno poročilo o delu Združenja 

- odgovarja za zakonitost in javnost dela Združenja 

- je nalogodajalec in podpisnik listin finančnega poslovanja in pogodb 

 

26. člen 

 

Strokovni vodja (SV) je odgovoren za operativno izvajanje rejskega programa. Sodeluje in poroča na sejah UO 

in ZČ, nima pa pravice glasovanja, razen če izpolnjuje kriterije za redno članstvo iz 8. člena. 

 

Strokovnega vodjo predlaga UO, potrdi pa ZČ. SV mora biti strokovnjak na področju konjereje in selekcije, 

z najmanj VII stopnjo izobrazbe živinorejske ali veterinarske stroke. Mandat je enak obdobju trajanja mandata 

UO. Število mandatov ni omejeno. 

 

SV je za svoje delo odgovoren UO in ZČ. 

 

SV opravlja predvsem naslednje naloge:  

- skrbi za usklajenost RP in statuta z zahtevami URŽ 

- zagotavlja izvajanje strokovnih nalog RP, 

- pripravlja poročila o izvajanju strokovnih nalog RP, 

- pripravlja predloge za dopolnitev RP, 
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- spremlja novosti iz področja zakonodaje in stroke za področje konjereje, 

- sodeluje s strokovnimi ustanovami na področju konjereje, 

- vodi in koordinira delo rejske komisije 

- odbira in ocenjuje moška žrebeta, kandidate za plemensko vzrejo, 

- ocenjuje lastnosti zunanjosti plemenskih živali, 

- razvršča plemenske živali v RK, 

- pripravlja program rabe plemenjakov, 

- sodeluje pri pripravi razstav, delavnic, tečajev in izobraževanj. 

 

27. člen 

 

Tajnik Združenja skrbi  za : 

- korespondenco Združenja z rejci in pravnimi subjekti 

- vodenje registra članstva, registra rejcev ter vodenje registra strokovne usposobljenosti članov 

- vodenje zapisnikov sej UO in ZČ 

- vodenje  arhiva Združenja 

Za svoje delo je tajnik  odgovoren UO Združenja. 

 

Blagajnik Združenja skrbi za finančno poslovanje Združenja tako da: 

- vodi knjigo prihodkov in odhodkov in stanje premoženja Združenja 

- vodi inventurno knjigo premičnega in nepremičnega premoženja Združenja 

- pripravlja sam ali s pomočjo računovodskega servisa podatke v skladu z računovodskim standardom 

- pripravlja letno poročilo o poslovanju, ki ga potrdita UO in ZČ 

- zagotavlja, da je letno poročilo o poslovanju v zakonsko predpisanem roku predloženo državnim organom  

- vodi arhiv finančnega poslovanja 

Za svoje delo je blagajnik odgovoren UO. 

Združenje ima transakcijski račun pri pooblaščeni banki, preko katerega potekajo vse finančne transakcije. 

Združenje ne posluje z gotovino. 

 

Rejska komisija 

- komisijo na predlog SV imenuje UO 

- sodeluje pri pripravi dolgoročne vizije in letnega plana upravljanja s plemenskimi žrebci 

- na osnovi izdelanih   kriterijev sodeluje v ocenjevalnih komisijah za odbiro plemenskih žrebcev, kobil in 

žrebet 

- sodeluje pri pripravi pogojev nakupa in prodaje plemenskih živali v lasti Združenja 

 

28. člen 

 

Nadzorni odbor nadzoruje delo organov Združenja in opravlja nadzor nad finančno-materialnim poslovanjem. 

Izvoli ga ZČ Združenja za dobo 4 let. Sestavljajo ga predsednik in dva člana. Člani nadzornega odbora ne 

morejo biti člani UO, imajo pa pravico in dolžnost prosostvovati na sejah vseh organov Združenja in imajo 

pravico vpogleda v vso dokumentacijo Združenja. 

NO je sklepčen, če sta na seji prisotna vsaj dva člana in sklepa z večino prisotnih. 

NO je odgovoren ZČ  in poroča na njegovih rednih in izrednih sejah.  

 

29. člen 

 

Častno razsodišče sestavljajo predsednik in dva člana. Mandatna doba je 4 leta.  Veljavne sklepe sprejema z 

večino glasov ob prisotnosti vsaj dveh članov. ČR daje predloge o etičnih in moralnih vprašanjih delovanja 

Združenja in njegovih članov  ter na predlog UO  obravnava kršitve pravil Združenja in določil rejskega 

programa. ČR obravnava tudi kršitve izvajanja RP rejcev, ki niso člani Združenja. 

O ugotovitvah ČR izdaja pismene sklepe in sicer: 

- opomin 

- izključitev iz Združenja ali izvajanja RP 

Zoper sklep o izključitvi ima prizadeti v roku 30 dni pravico pritožbe na ZČ, ki dokončno odloči.  
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V. VOLITVE, PRENEHANJE MANDATA, RAZREŠITVE IN ODSTOPI 
 

30. člen 

 

Izredno prenehanje 

O prenehanju mandata med rednima volilnima ZČ (v primeru smrti, razrešitvi ali odstopu) mora ZČ sprejeti 

ugotovitveni sklep in na prvi seji izvoliti nadomestnega člana.  

 

31. člen 

 

Redne volitve 

UO 1 mesec pred pretekom mandata razpiše volitve v organe Združenja. UO pozove člane (priloga Poziv k 

vložitvi kandidatur), da v 15 dneh od razpisa vložijo pisne kandidature na naslov Združenja. Kandidira lahko 

vsak redni in častni član Združenja, ki da k kandidaturi pisno soglasje.  

 

32. člen 

 

UO do sklica rednega volilnega občnega zbora  pripravi gradivo za volitve v organe Združenja.  

 

33. člen 

 

ZČ mora pred začetkom volitev sprejeti sklep o prenehanju mandata članom organov Združenja in podeliti 

razrešnico. 

 

34. člen 

 

ZČ na predlog UO imenuje volilno komisijo. O načinu volitev (javno ali tajno glasovanje) odloči ZČ. Volilna 

komisija izvede volitve, prešteje veljavne glasove ter poda poročilo o izidu volitev.  

 

35. člen 

 

Za predsednika je izvoljen kandidat, ki prejme največ glasov.  

 

Za člane drugih organov so izvoljeni kandidati, ki so prejeli največ glasov. 

 

Če dobita dva kandidata ali več kandidatov enako število glasov, se volitve za te kandidate ponavljajo do 

izvolitve.  

 

 

VI. FINANCIRANJE 

 

36. člen 

 

Združenje pridobiva sredstva za svoje delovanje: 

- s članarino 

- iz naslova materialnih pravic in dejavnosti Združenja 

- z darili in volili 

- s prispevki donatorjev in sponzorjev 

- iz javnih sredstev 

- iz drugih virov 
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37. člen 

 

Združenje ne opravlja pridobitne dejavnosti. 

 

38. člen 

 

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

izvajanje svoje dejavnosti.   

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

osnovi ustreznih dokazil. 

Vsaka delitev premoženja med člane Združenja je nična. 

 

Finančne in materialne listine podpisujeta blagajnik in predsednik združenja. Odredbodajalec je predsednik 

združenja, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik UO. 

 

39. člen 

 

Premoženje združenja sestavljajo stvari, živali in denarna sredstva, s katerimi združenje upravlja. Stvari, ki 

predstavljajo premično in nepremično premoženje so kot lastnina Združenja vpisane v inventurno knjigo, ki jo 

vodi blagajnik. S premoženjem upravlja UO.  

 

VII. POKROVITELJSTVO, SPONZORSTVO  IN  DONATORSTVO 

 

40. člen 

 

Državni organi, lokalne skupnosti in njihovi organi, gospodarske družbe, zavodi ter druge organizacije lahko 

prevzamejo delno ali v celoti pokroviteljstvo ali donatorstvo nad posameznimi dejavnostmi Združenja, ki traja 

določen ali nedoločen čas. 

Pokroviteljstvo, sponzorstvo ali donatorstvo se uredi s posebno pogodbo. 

Predstavniki pokroviteljev, donatorjev in sponzorjev lahko sodelujejo in razpravljajo na sejah ZČ in UO, nimajo 

pa pravice glasovanja. 

 

VIII. PRIZNANJA 

 

41. člen 

 

Združenje podeljuje priznanja članom, drugim fizičnim osebam ter organizacijam in skupnostim: 

- za posebne zasluge na področju dela in dvigovanja ugleda Združenja doma in v tujini 

- za posebne dosežke v reji in promociji haflingerja (na primer »Rejec leta«) 

 

Predloge za priznanja pripravi UO ali najmanj 10 članov s pravico glasovanja, slovesno pa se podelijo na 

občnem zboru ali na ustrezni prireditvi. 

 

IX.  PRENEHANJE ZDRUŽENJA 

 

42. člen 

 

Združenje preneha delovati : 

- s sklepom ZČ, ki mora biti sprejet z dvotretjinsko večino prisotnih članov z glasovalno pravico 

- če se število rednih članov zmanjša pod 10 

- po samem zakonu 

 

43. člen 

 

V primeru prenehanja delovanja Združenja preide  premoženje Združenja: 
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- na Zvezo konjerejskih organizacij Slovenije, če ta ne obstaja pa 

- na lokalno skupnost, na področju katere ima Združenje svoj sedež 

Proračunska sredstva  se vrnejo proračunu.  

 

X.  KONČNE DOLOČBE 

44. člen 

 

Ta posodobljena pravila so bila sprejeta na rednem občnem zboru, dne 19.03.2023 v Kamniku in veljajo z dnem 

sprejetja. Hranijo se v arhivu Združenja. Objavljena so tudi na spletni strani Združenja (https://www.haflinger-

slovenija.si/ ).  

 

                                         Zakoniti zastopnik Združenja 

 

                                                                                                          Ime in Priimek:  Jože Štrubelj     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.haflinger-slovenija.si/
https://www.haflinger-slovenija.si/
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Pristopna I Z J A V A 
o vključitvi živali v rejski program 

 

Spodaj podpisani ………………………………………………………………………………………………, 
Ime in priimek rejca 

 
stanujoč: …………………………………………………………………………………………………………., 

Naslov, hišna številka, poštna številka, pošta 

 
KMG-MID: 1 0 0  _  _  _    _  _  _ ,   telefon: ………………………………., 

 
Elektronska pošta (če obstaja): …………………………………………………………………………….. 
 

vključujem svoje živali v izvajanje rejskega programa: 
 

REJSKI PROGRAM ZA KONJE PASME HAFLINGER 
 

katerega nosilec je: 

 

Slovensko združenje rejcev konj pasme haflinger 
Cesta v Mestni log 47, 1000 Ljubljana 

 
Pasma/ linija domačih živali: KONJI PASME HAFLINGER 

 
Trenutno redim ………… konj pasme haflinger vseh kategorij. 
 

1. S to izjavo se zavezujem, da bom spoštoval določila rejskega programa 
(ustrezno obkroži). 

 

DA   NE 
 

2. Želim postati tudi član Združenja in pridobiti vse pravice rednega člana ter se 
zavezujem spoštovati pravila temeljnega akta (statuta) Združenja, vključno z 
rednim plačilom letne članarine (ustrezno obkroži). 

 

DA   NE 
 

……………………………………...    ………………………………………….. 
Kraj in datum       Podpis rejca 

 

Opombe:  

- Rejski program in statut Združenja sta dostopna na sedežu Združenja in na spletni 

strani https://haflinger-slovenija.si/  

- Original te pristopne izjave se hrani na sedežu Združenja. 

- Nepodpisana oziroma nepravilno izpolnjena izjava je neveljavna! 
 

 

 

https://haflinger-slovenija.si/
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Datum: dd.mm.llll 

OBVESTILO 

Spoštovani člani Združenja 

V letu XXXX se izteče 4 letni mandat organov društva. 31. člen pravil Združenja navaja: 

»UO en mesec pred pretekom mandata razpiše volitve v organe Združenja. UO pozove člane, 

da v 15 dneh od razpisa vložijo pisne kandidature na naslov Združenja. Kandidira lahko vsak 

redni in častni član Združenja, ki da k kandidaturi pisno soglasje.« 

Skladno s temi določili je Upravni odbor na redni seji dne dd.mm.yyyy sprejel sklep, da 

»Člane pozove k vložitvi kandidatur«.  

Za naslednji 4 letni mandat moramo na volilnem občnem zboru izvoliti predsednika 

Združenja, ki je po funkciji član in predsednik upravnega odbora, ter 8 članov upravnega 

odbora, strokovnega vodjo, tri člane nadzornega odbora ter tri člane častnega razsodišča. 

Spodnji obrazec za soglasje h kandidaturi morate kot kandidat čitljivo izpolniti, podpisati in 

ga poslati v zaprti kuverti, s pripisom »Volitve LLLL«, najkasneje do dd.mm.llll na 

naslov: Slovensko združenje rejcev konj pasme haflinger, Cesta v Mestni log 47, 1000 

Ljubljana. 

 
Soglasje h kandidaturi 
 

Podpisani (Izpolni čitljivo s tiskanimi črkami) 
 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Ime in priimek 
 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Polni naslov (ulica/vas, hišna številka, poštna številka in pošta) 
 

Rojen …………………………………………                         

 

Telefon………………………...Elektronski naslov če obstaja………………………………………….. 

 

Dajem soglasje h kandidaturi za mandatno obdobje XXXX - YYYY za naslednjo funkcijo v 

Združenju: (Ustrezno označi!) 

 

󠄀 Predsednik 

󠄀 Član upravnega odbora 

󠄀 Strokovni vodja 

󠄀 Član nadzornega odbora 

󠄀 Član častnega razsodišča 

 

Izjava: 

Izjavljam, da bom deloval v Združenju po svojih najboljših močeh in določilih statuta in rejskega 

programa. 
 

Kraj in datum:………………… ……………………….Podpis:………………………………… 
 


