Na podlagi 9. in 11. čl. Zakona o društvih (Ur. l. RS 61/2006) je skupščina Kasaške zveze Slovenije
dne 16. 3. 2018 sprejela naslednji

STATUT
KASAŠKE ZVEZE SLOVENIJE
Preambula
Kasaška društva in organizacije v Sloveniji, ki se ukvarjajo z rejo kasaških konj in organizacijo
kasaškega športa, se zaradi večje učinkovitosti in medsebojne povezanosti in drugih skupnih interesov
zdruţujejo v Kasaško zvezo Slovenije.

I.

SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen

Kasaška zveza Slovenije ( v nadaljevanju Zveza) je prostovoljno zdruţenje društev, kasaških sekcij,
kasaških hlevov, drugih društev in pravnih oseb na področju kasaške dejavnosti, ki s svojim
delovanjem, predvsem z vspodbujanjem reje in treninga kasaških konj skrbi za ohranjanje in
povečanje staleţa konj v Sloveniji, organizira in popularizira kasaške dirke, sodeluje z izvajalci
strokovnih nalog v konjereji in s priznanimi rejskimi organizacijami.
Kasaška zveza Slovenije ( v nadaljevanju Zveza ) je tudi odobrena organizacija za zbiranje podatkov
na tekmovanjih kopitarjev v skladu z 96.čl. Zakona o ţivinoreji ( v nadaljevanju ZŢiv ).
2. člen
Naziv zveze je: Kasaška zveza Slovenije. Kratica društva je: KZS. Kratica se uporablja samo v
nepravnem prometu.
Zveza deluje na območju Republike Slovenije. Svoj sedeţ ima v Ljubljani, Celovška 25. Angleški
naziv zveze je: Slovenian trotting association.
3. člen
Zveza ima znak in ţig.
Znak je sestavljen iz dveh delov, simbola in napisa. Zgoraj je stiliziran simbol kasača v sulkyju,
uporabljeni sta dve barvi: zelena in modra. Spodaj je navedeno ime društva v obliki napisa:
KASAŠKA ZVEZA SLOVENIJE in sicer v zeleni barvi.
V ţigu društva je simbol kasača v sulkiju in navedeno ime društva v obliki napisa: KASAŠKA
ZVEZA SLOVENIJE. Ţig je pravokotne oblike, dimenzije 50 x 26 mm.
Zaradi zagotavljanja strokovnega, sprotnega in kakovostnega obveščanja članstva ter drugih javnosti
Kasaška zveza Slovenije izdaja občasne in redne publikacije. V ta namen izdaja tudi revijo KAS –
Kasaški magazin in zagotavlja produkcijo in dostopnost večpredstavne spletne strani na naslovu
http://www.zveza-kasaska-centrala.si/.
4. člen
Zveza se lahko včlani v sorodno mednarodno organizacijo s podobnimi nameni in cilji.
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Delovanje zveze temelji na načelih javnosti, in sicer Zveza obvešča o svojem delu širšo in oţjo
javnost. Oţjo javnost obvešča z objavljanjem vabil in zapisnikov na oglasni deski. Zapisniki vseh
organov so dostopni na vpogled članom Zveze. Širšo javnost obvešča tako, da so seje organov javne in
da nanje vabi novinarje ter druge osebe, ki kaţejo zanimanje za to, ter prek drugih sredstev javnega
obveščanja.
Za zagotovitev javnosti dela je odgovoren predsednik Zveze, ki je hkrati pooblaščen, da člane obvešča
o delu zveze.

II.

NAMEN CILJI IN NALOGE
5. člen

Cilj delovanja Zveze je vzpostavitev pogojev za rejo kasaških konj in tekmovanj s kasaškimi konji v
Sloveniji ter za izvajanje stav, ki slovenskih rejcem in tekmovalcem omogočajo primerljiv status z
rejci in tekmovalci iz drugih drţav.
Za doseganje ciljev in nalog ima Zveza poleg statuta še Pravilnik o kasaških dirkah, Pravilnik o
pristojbinah in druge akte.
Zveza nadzoruje in pospešuje rejo kasačev in kasaške dirke. V ta namen po statutu in v skladu z
obstoječimi zakoni izvaja naslednje ukrepe:














sprejema kasaška pravila in dodatna pojasnila,
predstavlja slovenski kasaški šport in rejo kasačev doma in v tujini ter sodeluje pri vodenju
rodovniške knjige za kasače,
dovoljuje rejske dirke, med deţelne in meddrţavne kasaške dirke ter določa datume teh dirk,
izvaja izobraţevanje v skladu z obstoječo zakonodajo na tem področju (za voznike, sodnike,
trenerje,…),
vodi evidenco za aktivne kasače in ostale udeleţence v kasaškem športu,
priznava tuje kasaške organizacije in odloča, v kakšnem obsegu se določila teh organizacij
upoštevajo in priznavajo,
ukrepa v primeru kuţnih bolezni, posebno z:
 omejitvami uvoza konj,
 odpovedjo ţe razpisanih dirk,
 izvajanjem določila regionalne zapore gibanja ţivali,
izvaja splošno zaporo,
razvršča posamezna dirkališča v razred A, B ali C,
izdaja Kasaški koledar, v katerem objavi statistični pregled tekmovalne sezone,
izdaja revijo KAS – Kasaški magazin,
zagotavlja produkcijo in dostopnost večpredstavne spletne strani na naslovu
http://www.zveza-kasaska-centrala.si/.
6. člen

Zveza zasleduje izključno skupni interes svojih članov. Njeno delovanje ni usmerjeno v gospodarski
dobiček, če pa tega kljub temu ustvarja, ga lahko uporabi izključno za nadaljnji razvoj kasaškega
športa in namene, ki so zajeti v tem statutu. Če Zveza pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari preseţek
prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za izvajanje dejavnosti, za katero je bila ustanovljena.
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Potne stroške in uradne izdatke ter njihovo višino določi na posebni seji upravni odbor. Potne stroške
članov upravnega odbora in delegiranih zastopnikov skupščine Zveze nosijo članice Zveze, iz katerih
posamezni zastopniki prihajajo.

III.

ČLANI ZVEZE
7. člen

Člani Zveze so:
 kasaška društva, kasaške sekcije, kasaški hlevi, druga društva in pravne osebe, ki se ukvarjajo
s kasaško dejavnostjo,
 interesna zdruţenja, ki delujejo v okviru kasaške dejavnosti (zdruţenja rejcev, voznikov,
lastnikov, trenerjev, sponzorjev, …).
Člani Zveze lahko postanejo vsi, ki izpolnjujejo pogoje v zgoraj navedenih točkah, ki sprejmejo ta
statut, se po njem ravnajo in izrazijo ţeljo postati član Zveze. V ta namen podajo pisno vlogo –
pristopno izjavo, ki jo obravnava upravni odbor. Na predlog upravnega odbora skupščina Zveze odloči
o sprejemu. V primeru zavrnitve predloga s strani UO lahko vlagatelj vloţi pritoţbo v roku 15 dni od
dneva vročitve odklonilnega stališča. O pritoţbi odloča skupščina Zveze.
Člani Zveze postanejo po podpisu pogodbe o pravicah in dolţnostih v Zvezi.
Člani Zveze se obvezujejo, da si bodo prizadevali v skladu s tem statutom uveljaviti skupne interese
na področju kasaškega športa.
Člani Zveze uveljavljajo svoje članske pravice s sodelovanjem na skupščini Zveze po svojih
predstavnikih.
IV.

PRAVICE IN DOLŽNOSTI ČLANOV ZVEZE
8. člen

Z vključitvijo posameznih članov v Zvezo so se člani obvezali:
 da njihovi predstavniki volijo in so izvoljeni v organe Zveze,
 da bodo pri svojem delu izvajali vsa določila, ki jih kot obvezne za svoje delovanje vsebujejo
skupno sprejeti dokumenti Zveze,
 da bodo svoje obveznosti do Zveze in do drugih članov pravočasno poravnali v skladu s
pravilnikom,
 da sodelujejo pri delu organov Zveze in dajejo predloge tem organom za delo.
9. člen
Zveza ima tudi častne člane.
Naziv častnega člana lahko dobi fizična oseba, ki je s svojim delovanjem storila Zvezi usluge
neprecenljive vrednosti in ima posebne zasluge za razvoj in uspešno delo Zveze. Naziv častnega člana
podeljuje skupščina Zveze na predlog upravnega odbora.
Zveza ima lahko tudi sponzorje.
Sponzorji so lahko fizične ali pravne osebe, ki Zvezi materialno, moralno ali kako drugače pomagajo.
Sponzorji lahko sodelujejo in razpravljajo na sejah skupščine, nimajo pa pravice odločanja, razen
preko Zdruţenja sponzorjev kasačev.
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V.

PRENEHANJE ČLANSTVA
10. člen

Članstvo v Zvezi preneha s prekinitvijo pogodbe. Vzrok za prekinitev pogodbe je lahko:
 izstop s pisnim obvestilom upravnemu odboru vsaj 6 mesecev pred iztekom vsakega tekočega
koledarskega leta,
 izključitev s sklepom skupščine na podlagi predloga častnega razsodišča:
 če član krši statut Zveze ali škoduje ugledu zveze,
 če član Zveze ne poravnava svojih obveznosti do Zveze,
 prenehanje delovanja člana Zveze,
 prenehanje delovanja Zveze.

VI.

ORGANI ZVEZE
11. člen

Organi Zveze so:
 skupščina,
 upravni odbor,
 nadzorni odbor,
 častno razsodišče.
SKUPŠČINA
12. člen
Skupščina je najvišji organ Zveze. Skupščina je lahko redna in izredna. Sestavljajo jo predstavniki
članov Zveze. Pravico glasovanja na skupščini ima vsak član, ki je poravnal obveznosti do Zveze in do
članov Zveze. Vsak član Zveze ima pravico do enega predstavnika na skupščini Zveze. Za vsak
izvedeni tekmovalni dan v končani sezoni ima član Zveze pravico do dodatnega predstavnika, ki je na
skupščini lahko osebno prisoten ali pa klub pooblasti enega ali več predstavnikov, ki imajo določeno
število glasov za odločanje na skupščini. Sklepi skupščine so zavezujoči za vse člane Zveze in njihove
organe.
13. člen
Skupščina se sestaja po potrebi, toda najmanj enkrat letno, kar je redna skupščina.
Redno skupščino sklicuje upravni odbor Zveze. Vabilo na skupščino z navedbo kraja, časa in
dnevnega reda z ustreznim materialom je treba vsakemu članu Zveze poslati najmanj 8 (osem) dni
pred sklicem skupščine.
Izredna skupščina se skliče po sklepu upravnega odbora, na zahtevo nadzornega odbora ali na zahtevo
1/3 članov Zveze. Upravni odbor je dolţan sklicati izredno skupščino v roku 30 dni od prejema
zahteve za sklic. Če upravni odbor izredne skupščine ne skliče v predpisanem roku, jo skliče
predlagatelj, ki mora predloţiti tudi dnevni red z ustreznimi materiali. Izredna skupščina sklepa samo
o zadevi, za katero je sklicana.
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14. člen
Pristojnost redne skupščine je, da:
 sprejema dnevni red,
 voli člane upravnega odbora in njegovega predsednika, ki je tudi predsednik Zveze,
 voli člane nadzornega odbora in njegovega predsednika,
 voli člane častnega razsodišča in njegovega predsednika,
 razpravlja in odloča o delu in poročilih organov Zveze in teles upravnega odbora,
 sprejema, dopolnjuje in spreminja pravilnike, statut in druge akte Zveze,
 sprejema smernice za delo Zveze in razvoj ter delovanje kasaškega športa,
 sklepa in odloča o višini članarine članov Zveze,
 spremlja vsakoletni plan dohodkov in izdatkov ter potrjuje zaključni račun,
 verificira – potrjuje nove člane Zveze,
 odloča o predlogih za izključitev posameznih članov ali o pritoţbah zaradi zavrnitve sprejema
v članstvo Zveze,
 odloča o prenehanju delovanja Zveze.
15. člen
Skupščina je sklepčna, če je navzoča večina predstavnikov. Če skupščina ni sklepčna, se zasedanje
odloţi za 30 minut. Po preteku tega časa je skupščina sklepčna, če je prisotnih najmanj 1/3
predstavnikov, s tem, da so zastopani vsi člani Zveze.
Skupščina odloča z glasovanjem, in sicer z večino glasov navzočih predstavnikov, razen v primerih,
ko skupščina odloča o spremembi statuta, za kar je potrebna 2/3 večina glasov vseh moţnih
predstavnikov. Skupščina odloča o načinu glasovanja. Glasovanje je praviloma javno, lahko pa se
člani na samem zasedanju odločijo za tajni način glasovanja. Volitve organov so praviloma tajne.
Pravico do glasovanja ima predstavnik z izkazanim pisnim pooblastilom društva – člana Zveze in ima
pravico glasovanja po 13. členu tega statuta. Na skupščini lahko razpravljajo samo predstavniki.
16. člen
Skupščino vodi tričlansko delovno predsedstvo. To predsedstvo se izvoli izmed prisotnih
predstavnikov skupščine. Prav tako se izmed prisotnih predstavnikov izvolita dva overitelja zapisnika.
O delu skupščine se piše zapisnik, ki ga podpišejo predsednik delovnega predsedstva, zapisnikar ter
dva overitelja zapisnika.

UPRAVNI ODBOR
17. člen
Za uspešno izvrševanje programskih nalog je kot izvršni organ zadolţen upravni odbor. Upravni odbor
se oblikuje iz vrst članov Zveze in šteje 7 članov. Člane Upravnega odbora izvoli skupščina na predlog
predsednika Zveze (mandatarski princip). Zaradi zgodovinskih dejstev sta v 7-članskem Upravnem
odboru vedno dva člana iz ljutomerskega območja, ostali trije člani pa zastopajo ostale slovenske
regije. Po svoji funkciji je član upravnega odbora tudi predsednik strokovnega odbora. V kolikor je
predsednik Zveze iz ostalih slovenskih regij, je podpredsednik oziroma namestnik predsednika Zveze
vedno član upravnega odbora iz Prlekije in obratno.
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18. člen
Upravni odbor ima podpredsednika, ki je hkrati tudi namestnik predsednika Zveze. Potrdi ga
skupščina na predlog predsednika Zveze.
19. člen
Upravni odbor je izvršilni organ Zveze, ki opravlja organizacijska, strokovno-tehnična in
administrativna dela ter vodi delo Zveze med dvema skupščinama po programu in sklepih, sprejetih na
skupščini, in je za svoje delo v celoti odgovoren skupščini.
Naloge upravnega odbora:
 voli predsednike in člane posameznih odborov iz 38. čl. tega statuta,
 imenuje Generalnega sekretarja Zveze,
 sklicuje skupščino Zveze, pripravlja predloge dnevnega reda in poročila za skupščino,
 uresničuje sklepe skupščine,
 usklajuje in usmerja delo članov Zveze,
 odloča o ustanovitvi, delovanju in prenehanju delovanja odborov ter drugih organov Zveze, ki
niso v pristojnosti skupščine, v skladu s poslovnikom,
 pooblašča svoja delovna telesa za samostojno delovanje,
 potrjuje sklepe delovnih teles upravnega odbora,
 sprejema nove člane Zveze, ki jih končno verificira – potrdi skupščina,
 skrbi za izvajanje finančnega plana, ki ga je sprejela skupščina,
 predlaga skupščini potrditev zaključnega računa (pripravi predlog finančnega plana in
zaključnega računa),
 opravlja druge naloge, ki izhajajo iz aktov Zveze, in naloge, ki mu jih naloţi skupščina,
 rešuje vse tekoče zadeve,
 spreminja in potrjuje Pravilnik o kasaških dirkah.
19.a člen
Sklepi upravnega odbora so zavezujoči za vse člane Zveze in njihove organe.
20. člen
Upravni odbor dela na sejah, ki jih sklicuje predsednik Zveze. Seje vodi predsednik Zveze, v njegovi
odsotnosti pa vodi sejo namestnik predsednika. Seje se sklicujejo po potrebi, obvezno pa se mora sejo
sklicati vsaj enkrat na tri mesece.
Seja upravnega odbora je lahko izjemoma v nujnih primerih korespondenčna.
21. člen
Seja upravnega odbora je sklepčna, če je navzoča večina članov. Upravni odbor odloča z večino
glasov.
22. člen
Upravni odbor po presoji na svoje seje vabi tudi predstavnike posameznih odborov. Na seje upravnega
odbora se obvezno vabi tudi predsednika nadzornega odbora Zveze.
23. člen
Če kateremu izmed članov upravnega odbora mandat preneha pred potekom, skupščina na prvem
zasedanju izvoli drugega člana. Na predlog upravnega odbora, nadzornega odbora ali 1/3 (ene tretjine)
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članic je taka skupščina lahko tudi korespondenčna.
24. člen
Upravni odbor dela v skladu s statutom, ostalimi pravilniki in smernicami, ki mu jih določa skupščina.
PREDSEDNIK UPRAVNEGA ODBORA – ZASTOPANJE ZVEZE
25. člen
Predsednik upravnega odbora je hkrati tudi predsednik Zveze. Mandat predsednika traja 4 (štiri) leta.
Po poteku mandata je lahko ponovno izvoljen.
26. člen
Predsednik predstavlja in zastopa Zvezo pred drţavnimi in drugimi organi in organizacijami v drţavi
in tujini. Predsednik je za svoje delo odgovoren upravnemu odboru in skupščini. Predsednik je
odgovoren za delovanje Zveze v skladu z njenim statutom in pravnim redom Republike Slovenije.
27. člen
Predsednik podpisuje vse akte in odločbe v skladu s statutom Zveze.

GENERALNI SEKRETAR
28. člen
Generalnega sekretarja Zveze imenuje upravni odbor na predlog predsednika Zveze na podlagi določil
drugega stavka 30. člena tega statuta za dobo 4 (štirih) let.
29. člen
Generalni sekretar Zveze prisostvuje sejam skupščine, upravnega odbora in nadzornega odbora ter
ostalih organov Zveze.
30. člen
Za vse seje iz prejšnjega člena po nalogu predsednika ali v dogovoru s predsednikom pripravi delovno
gradivo za seje. Pri svojem delu mora generalni sekretar upoštevati statut in druge akte Zveze. Poleg
tega mora spremljati, izvajati in predlagati organom Zveze reševanje tekoče problematike.

NADZORNI ODBOR
31. člen
Nadzorni odbor se izvoli iz vrst članov Zveze. Šteje 5 (pet) članov. Izvoli jih skupščina na predlog
članov Zveze. Skupščina izvoli tudi predsednika nadzornega odbora.
Mandat članov traja 4 (štiri) leta. Po preteku mandata so lahko ponovno izvoljeni. Člani nadzornega
odbora ne morejo biti člani drugih organov in teles Zveze.
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32. člen
Nadzorni odbor spremlja delo vseh organov Zveze, tako da:
 skrbi za zakonitost poslovanja Zveze,
 skrbi za uresničevanje sklepov Zveze,
 nadzira finančno in materialno poslovanje Zveze,
 spremlja delo skupščine, upravnega odbora in njegovih teles,
 posreduje skupščini mnenja in ugotovitve o uresničevanju sklepov.
Upravni odbor in drugi organi Zveze so dolţni dati nadzornemu odboru na njegovo zahtevo
informacije o problemih, ki se pojavljajo pri njihovem delu. Za svoje delo je nadzorni odbor
odgovoren skupščini Zveze.
33. člen
Nadzorni odbor sprejema veljavne sklepe z večino.
ČASTNO RAZSODIŠČE IN DISCIPLINSKA ODGOVORNOST
34. člen
Častno razsodišče sestavlja 5 (pet) članov, ki jih voli skupščina za dobo 4 (štirih) let. Predsednika
častnega razsodišča izvoli skupščina. Častno razsodišče vodi disciplinski postopek in izreka kazni po
disciplinskem pravilniku. Člani častnega razsodišča ne morejo biti člani drugih organov in teles Zveze.
35. člen
Za disciplinski prekršek članov Zveze se šteje hujše nespoštovanje statuta in sklepov organov Zveze
ter vsako drugo ravnanje, ki utegne huje prizadeti interese in ugled Zveze.
36. člen
Častno razsodišče lahko izreče članom Zveze naslednje ukrepe:
 opomin,
 javni opomin,
 denarno kazen.
Častno razsodišče lahko predlaga skupščini izključitev člana Zveze.
Za disciplinski postopek se smiselno uporabljajo določbe Zakonika o kazenskem postopku. Predlogu
častnega razsodišča prizadeti lahko ugovarja v roku 30 dni na upravni odbor, če mu je izrečen opomin
ali javni opomin, in prav tako v 30 dneh na skupščino Zveze, če mu je bila izrečena izključitev iz
članstva Zveze.
37. člen
Izključitev posameznega člana predlaga častno razsodišče po predhodnem zaslišanju predstavnika
prizadetega člana. Dokument z razlogi za izključitev se pošlje izključenemu članu pisno. Tudi po
izključitvi je izključeni član dolţan izpolnjevati vse sprejete dolţnosti do konca tekočega koledarskega
leta.
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TELESA UPRAVNEGA ODBORA
38. člen
Za izvrševanje nalog iz svoje pristojnosti izvoli upravni odbor Zveze naslednje stalne odbore:
1. Strokovni odbor, ki šteje 5 (pet) članov.
2. Komisijo za pritoţbe, ki šteje 3 (tri) člane.
Predsednika in člane odborov izvoli upravni odbor iz vrst predstavnikov društev članic
po dogovorjenem regijskem principu. Mandat članov traja 4 (štiri) leta. Po izteku mandata so lahko
ponovno izvoljeni.
V Zvezi delujeta še Kasaško rejsko zdruţenje Slovenije in Zdruţenje sodnikov za kas Slovenije, ki pa
sama volita svoje organe.
39. člen
Naloge posameznega odbora so določene s statutom Zveze in ostalimi akti Zveze. Prav tako naloge
odborom Zveze določa tudi upravni odbor Zveze.
40. člen
Poleg stalnih odborov lahko upravni odbor Zveze izvoli tudi druge odbore ali organe, ki pa jim delo
preneha, ko opravijo naloţeno delo.
Število članov takšnih odborov ali organov in čas, v katerem morajo zadano nalogo opraviti, določi
upravni odbor Zveze.

VII.

FINANČNO IN MATERIALNO POSLOVANJE
41. člen

Zveza posluje na osnovi predvidenih dohodkov in izdatkov v finančnem načrtu za posamezno leto.
42. člen
Dohodki Zveze:
 dohodki od stav (šifra po SKD: 92.002 – Prirejanje iger na srečo, razen v igralnicah),
 članarina,
 dohodki od prireditev oziroma dohodek iz dejavnosti Zveze iz naslova materialnih pravic
(šifra po SKD: 93.190 – Druge športne dejavnosti),
 namenska sredstva od drţave oziroma javna sredstva,
 dohodki od taks,
 dohodki od sponzorstva,
 ostali dohodki (darila, volila) in drugi viri.
Če Zveza pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari preseţek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti
za izvajanje dejavnosti, za katero je bila ustanovljena.
43. člen
Finančno in materialno poslovanje Zveze se opravlja po veljavnih predpisih finančnega poslovanja in
načelih, ki veljajo za društva in morajo biti v skladu z računovodskimi standardi za društva.
Finančne in materialne listine podpisuje predsednik Zveze oziroma po pooblastilu predsednika druga
oseba.
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Vse aktivnosti se odvijajo preko TRR računa Zveze.
Finančno poslovanje Zveze se vodi po računovodskih standardih za društva.
44. člen
Finančno in materialno poslovaje Zveze je javno. Vsak predstavnik člana Zveze lahko zahteva
vpogled v finančno in materialno poslovanje Zveze.
45. člen
Premoţenje Zveze sestavljajo vse premičnine in nepremičnine, ki so last Zveze in so kot take vpisane
v inventarno knjigo. S premoţenjem Zveze upravlja upravni odbor. Premičnine se lahko nakupijo ali
odtujijo tretjim osebam le na podlagi sklepa upravnega odbora. O nakupu in odtujitvi nepremičnin
odloča skupščina Zveze.

VIII.

PRENEHANJE DELOVANJA ZVEZE
46. člen

Zveza preneha delovati:
 po sklepu skupščine,
 po samem zakonu.
Sklep skupščine o prenehanju delovanja Zveze je veljaven, če zanj glasujeta več kot dve tretjini
delegatov, ki imajo glasovalno pravico.
47. člen
V primeru prenehanja delovanja Zveze se premoţenje Zveze prenese na delujoče člane Zveze v enakih
deleţih.
Proračunska sredstva se vrnejo v proračun.
48. člen
Ta statut je bil sprejet na skupščini dne 16. 3. 2018 in začne veljati takoj, uporabljati pa se sme, ko
pristojni organ za notranje zadeve ugotovi, da je v skladu z Zakonom o društvih.

PREDSEDNIK KZS
dr. Henrik Gjerkeš
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