Na podlagi 22. člena Statuta Konjeniške zveze Slovenije je Upravni odbor Konjeniške zveze Slovenije
na svoji seji dne, 11.02.2010 sprejel naslednji

P R A V I L N I K O PRIZNANJIH
KONJENIŠKE ZVEZE SLOVENIJE

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Konjeniška zveza Slovenije (v nadaljnjem besedilu KZS) s tem pravilnikom določa priznanja KZS,
merila za podeljevanje priznanj, postopek, organe pristojne za podeljevanje priznanj in evidenco o
podeljenih priznanjih.
2. člen
Priznanja KZS se podeljujejo posameznikom, članom KZS, podjetjem, združenjem in drugim
organizacijam za:
delo, dejanja, ki krepijo konjeniško organizacijo predvsem na področju dela z mladimi, na področju
vzgoje in izobraževanja, in drugih oblik konjeniške dejavnosti,

-

za dolgoletno uspešno delo v konjeniški organizaciji oziroma za konjeniško organizacijo,
razvijanje mednarodnega sodelovanja na področju konjeništva,
za izjemne dosežke na področju konjeništva in za športne dosežke,
za publicistično delo na področju konjeništva,
za izjemne dosežke na drugih področjih konjeniške dejavnosti.
3. člen

Priznanja KZS so:
- Pisna pohvala KZS
- Bronasti častni znak KZS
- Srebrni častni znak KZS
- Zlati častni znak KZS
- Jubilejna listina
- Spominska plaketa KZS
- Svečana listina KZS
- Častni član KZS
KZS lahko ob izjemnih priložnostih podeli tudi posebna priznanja KZS.

II. PRIZNANJA KZS
4. člen
Pisna pohvala se podeljuje posameznikom, društvom, podjetjem in drugim organizacijam za uspešno
delo na področjih opisanih v 2. členu tega pravilnika.
Pisna pohvala KZS je tiskana na belem umetniškem kartonu. Na zgornji tretjini strani vsebuje
natisnjeno silhueto konja, dve tretjini pohvale pa izpolnjujejo reliefno vtisnjen grb KZS, napis
"Konjeniška zveza Slovenije" in mesto za vpis podatkov.
5. člen
Bronasti častni znak KZS se podeljuje posameznikom za daljše, vsaj petletno, uspešno delo na
področjih opisanih v 2. členu tega pravilnika.
Prejemnik bronastega častnega znaka dobi tudi diplomo, natisnjeno na belem umetniškem kartonu.
Na diplomi so vpisani podatki o podelitvi.
6. člen
Srebrni častni znak KZS se podeljuje posameznikom za dolgoletno uspešno delo na področjih opisanih
v 2. členu tega pravilnika.
Prejemnik srebrnega častnega znaka dobi tudi diplomo, natisnjeno na belem umetniškem kartonu.
Na diplomi so vpisani podatki o podelitvi.
7. člen
Zlati častni znak KZS se podeljuje posameznikom za izjemne dosežke in dolgoletno uspešno delo na
področjih opisanih v 2. členu tega pravilnika.
Prejemnik zlatega častnega znaka dobi tudi diplomo, natisnjeno na belem umetniškem kartonu.
Na diplomi so vpisani podatki o podelitvi.
Samo Zlati častni znak KZS se lahko izjemoma podeli posamezniku doma, tujemu državljanu,
domačemu ali tujemu društvu izven KZS ter združenju ali organizaciji za enkratne dosežke ali
izjemne uspehe, s katerimi so bistveno prispevali k razvoju in delovanju konjeništva ali drugih
konjeniških dejavnosti in imajo izredne zasluge za napredek, promocijo in širjenje ugleda naše
konjeniške organizacije doma in po svetu.
Za podelitev znaka iz petega odstavka tega člena je lahko predlagatelj le Odbor za priznanja UO
KZS.
8. člen
V izjemnih primerih se lahko na predlog Odbora za priznanja UO KZS podelijo častni znaki iz 5., 6. in
7. člena tudi posmrtno.

9. člen
Jubilejna listina se podeljuje konjeniškim društvom ob 50 in večletnem jubileju za dolgoletno vzorno
in aktivno delo na predlog Upravnega odbora KZS.
10. člen
Spominska plaketa KZS se podeljuje posameznikom za njihovo uspešno delovanje in izjemne
dosežke ob njihovih visokih življenjskih jubilejih (najmanj 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 let itd.).
Spominska plaketa se podeljuje le posameznikom, ki so za svoje dosežke in delo že prejeli zlati
častni znak KZS.
Spominska plaketa se podeljuje tudi društvom ter organizacijam ob njihovih jubilejih za najmanj
60 letno delovanje.
Spominska plaketa se posameznikom podeli samo enkrat.
Spominska plaketa KZS je okrogle oblike, izdelana iz stekla z reliefnim obrisom konja z
vgraviranim imenom in priimkom prejemnika priznanja in datumom podelitve.
11. člen
Svečana listina KZS se podeljuje posameznikom in konjeniškim organizacijam za izreden prispevek
k razvoju konjeniške dejavnosti in življenjsko delo.
Podeljuje se enkrat letno na posebni svečanosti. Vsako leto se podeli največ 10 svečanih listin KZS.
12. člen
Častni član KZS je najvišje priznanje, ki ga KZS lahko podeli članu (posamezniku, društvu)
organizacije za posebne zasluge za delo v konjeniški organizaciji.
KZS lahko izjemoma podeli to priznanje tudi drugemu občanu, tujemu državljanu, predstavniku tuje
države ali organizacije za izredne zasluge za delovanje naše konjeniške organizacije, njen napredek ali
širjenje ugleda.
Članu konjeniške organizacije ali drugemu občanu podeli KZS to priznanje na svečan način,
praviloma na Skupščini KZS, tujim državljanom pa ob izrednih priložnostih, ki jih za vsak primer
posebej določi UO KZS.
Dobitnik priznanja častni član KZS prejme posebno listino z napisom Častni član KZS, izpisano na
umetniškem ročno izdelanem papirju ter Plaketo jezdec na konju, vlito v steklu in pritrjeno na ustrezno
podlago. Na dodatni kovinski ploščici je vgravirano ime prejemnika priznanja ter kraj in datum
podelitve.
O podelitvi priznanja Častni član KZS odloča skupščina KZS le na predlog UO KZS.

ORGANI ZA PODELJEVANJE PRIZNANJ
13. člen
Konjeniška priznanja podeljuje Upravni odbor Konjeniške zveze Slovenije.
UO KZS lahko odloča o podelitvi vseh priznanj, razen o podelitvi naziva Častni član.
O podeljenih priznanjih enkrat letno poroča skupščini KZS.
14. člen
Upravni odbor imenuje Odbor za priznanja KZS, ki ga sestavljajo: predsednik Odbora in dva člana.
Naloge odbora so:
-

pregled in priprava predlogov za priznanja KZS in posredovanje predlogov v obravnavo in
odločanje Upravnemu odboru KZS,

- zbiranje predlogov za druga družbena odlikovanja in priznanja ter daje k predlogom mnenje in
priporočila,
- spremljanje evidence o podeljevanju priznanj KZS,
- opravljanje drugih nalog, ki so povezane s priznanji.
15. člen
Priznanja KZS se podeljujejo na podlagi razpisa ali na predlog predlagatelja.
16. člen
Predlagatelji za podelitev priznanj KZS so lahko posamezniki, člani KZS, organi KZS in druge
organizacije.
17. člen
Predlagatelj mora poslati predlog za konjeniško priznanje na predpisanem obrazcu v dveh izvodih
Odboru za priznanja KZS.
Odbor lahko po proučitvi predloga stopnjo priznanja spremeni.
18. člen
KZS enkrat letno razpiše razpis o podelitvi priznanj. Po prejemu predlogov na podlagi razpisa organi
KZS o predlogu odločijo v roku enega meseca.
Priznanja izročajo praviloma člani Upravnega odbora KZS, ali po pooblastilu tudi drugi konjeniški
funkcionarji na slavnostnih sejah, občnih zborih in drugih pomembnih prireditvah.

19. člen
Konjeniška društva ali drugi člani KZS ne smejo izdelovati ali podeljevati priznanj, ki bi imele videz
priznanj KZS.
EVIDENCA
20. člen
O podeljenih priznanjih vodi KZS ustrezno evidenco, v kateri so podatki o odlikovancu, konjeniškem
društvu in o vrsti podeljenih priznanj.
21.člen
KZS je dolžna na zahtevo društva posredovati podatke o priznanjih KZS, ki so jih prejeli njihovi člani.
Konjeniška društva morajo KZS sproti sporočati spremembe podatkov, ki jih vsebuje evidenca
odlikovancev.
PREHODNE DOLOČBE
22. člen
Pravilnik začne veljati isti dan po sprejetju na Upravnem odboru KZS.

PREDSEDNIK KZS
Bogomir Vnučec

