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Zivljenje prina5a vedno nove izzive, nova spoznanja in nova znanja in ker so spremembe na5a

edina stalnica, skozi katere rastemo in se udimo, predstavljam svojo kandidaturo za predsednico

Upravnega odbora KonjeniSke zveze Slovenije (v nadaljevanju KZS).

V KZS sem aktivna na raznih podrodjih delovanja vse od leta 2003, Vse od zadetka sem delovala

vedno in povsod najprej v korist osnovne dejavnosti in poslanstva KZS, to je pospeSevanja

stalnega razvoja konjeni5tva na nacionalni in internacionalni ravni ter skrb za razvoj in

popularizacijo konjeni5kega Sporta. Vedno sem spodbujala konjeni5ki Sport z namenom

zdruZevanja Sportnih vrednot, predvsem pa sem skrbela za dobrobit konja. Sama sem lastnica

Konjen iSkega kl u ba Velebiro, uspeinega kl u ba s perspektivnimi tekmovalci.

Za delovanje KZS v prihodnje si Zelim, da bi znova zadeli delovati s svojim osnovnim
poslanstvom. Da bi ponovno zadelispodbujati povezovanje, lastno razmi$ljanje, da biznaliceniti
ljudi, ki razmiSljajo s svojo glavo, ves das, vedno in vsepovsod, da bi znali spo6tovati ljudi, ki znajo

na glas pohvalil delovanje KSZ in skrbijo za njen ugled, Moje poslanstvo bo usmerjeno k

spremembam, za katere menim, da so v korist tekmovalcem, zvezi ali klubom oziroma da so v

skladu s sprejetimi normami in zakonodajo. Le s svobodo izraianja, ki je po mojem osebnem

prepridanju neizogibna, lahko dlani in funkcionarji KZS produktivno sodelujemo v funkcioniranju

in delovanju KZS,

Zelim si, da nam vsem skupaj uspe reiitita ugleden konjeniSki Sport in ga ponovno postaviti na

mesto, ki mu pripada.

Sama bom kot predsednica upravnega odbora izjemno aktivna tudi na podrodjih pridobivanja

finandnih sredstev, predvsem v smeri dodatnega financiranja s strani pristojnega ministrstva,

povedanja trZne dejavnosti zveze, morebitnih prijav na razpise za evropska sredstva,

pridobivanju sponzorskih, pokroviteljskih in donatorskih finandnih sredstev.

Pomembno se mi zdi prevetriti in posodobiti pravne akte KZS, predvsem Statut ter urediti

poslovanje na nadin, da bo transparentno, pregledno in javno dostopno vsem, ki so v poslovanje

in delovanje KZS na kakrienkoli nadin vkljudeni.

Nadalje se zaveZem, da bodo organi KZS delovali redno, v skladu s sprejetimi internimi akti, da

bo zagotovljena aktivnost imenovanih in izvoljenih dlanov, da bo zagotovljena transparentnost

delovanja organov zveze, predvsem pa, da bo zagotovljena realizacija sprejetih sklepov

posameznih organov.



Zavezujem se, da bodo strokovni organi pri svojem delu samostojni, njihova naloga pa je,

pripraviti programe in oceniti stroSke le teh.

V SKA- Slovenski konjeniSki akademiji morajo biti priznane vse discipline, torej tudi disciplina

eventing.

Potrebno se bo ponovno vkljuditi z FEI - posebej 5e FEI SOLIDARITY PROJEKTI, kjer bomo drpali

sredstva potrebna za razvoj konjeniSkega Sporta.

V vrhunskem Sportu bi se zalagala za ponovno vrnitev mednarodnih tekmovanj v preskakovanju

zaprek, dresure kot tudi vpreg, enduransa in eventinga.

5e posebej se mi zdi pomembno zagotoviti kvalitetne tuje trenerje za pomod naSim kadrom in

tekmovalcem. Odprta sem tudi za izvedbo programov, ki bijih predlagali naii dlani.

Skrbela bom, za dobrobit konjev, kar je naSe osnovno poslanstvo in skrb.

Potrudila bi se tudi za vzpostavitev sistema tekmovanja jahalnih 5ol, kar naj bi vzpodbujalo

mnoiidnost.

Prepridana sem, da je Ze zdavnaj napodil das, da se v KZS zadnemo ukvarjati z vsebino naiega

dela in na5im osnovnim poslanstvom, to je skrb za dobrobit in pospeievanje stalnega razvoja

konjeniStva na nacionalni in mednarodni ravni ter skrb za razvo) in popularizacilo konjeniSkega

Sporta,

Ker verjamem, da lahko k temu pripomorem tudi sama, kandidiram za predsednico upravnega

odbora KZS v prepridanju, da lahko s svojim zgledom, znanjem in izkuSnjami pomagam k

uresnidevanju idej povezovanja, sodelovanja in organiziranosti v KZS in Eirie.

S prijaznimi pozdravi,

Majiperk, 28.2.2023 Tatjana Vele
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