Na podlagi 9. člena Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 - uradno prečiščeno besedilo
(ZDru-1-UPB2)) in Zakona o nevladnih organizacij (Uradni list RS, št. 21/18 (ZNOrg)) je
občni zbor Kinološkega društva Barje dne 19.5.2021 sprejel
prečiščeno besedilo

STATUT- a
Kinološkega društva Barje

I.

Splošne določbe
1. člen

Kinološko društvo Barje (v nadaljevanju Društvo) je prostovoljno, samostojno, nepridobitno,
nepolitično, strokovno in javno združenje fizičnih ter pravnih oseb, ki so se povezale z
namenom druženja, organiziranja in opravljanja kinoloških dejavnosti, izmenjave izkušenj in
strokovnih informacij s kinološkega področja opredeljenega s tem statutom.
Kinološko društvo Barje je bilo ustanovljeno 30. septembra, leta 1998.

2. člen
Društvo je pravna oseba zasebnega prava s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, ki
izhajajo iz veljavnih predpisov in je vpisan v register društev. Člani, združeni v Društvu,
samostojno upravljajo s sredstvi Društva in organizirajo delo v Društvu.
Sedež Društva je v Polhovem Gradcu.
Občni zbor določi mesto sedeža Društva, kot tudi o njegovi spremembi.
Društvo zastopa predsednik društva.

3. člen
Društvo ima zaščitni znak, ki je okrogle oblike, v sredini je znak »glavi španjela in nemškega
ovčarja«, na obodu zgoraj je napis KINOLOŠKO DRUŠTVO in BARJE spodaj.

4. člen
Društvo ima svoj žig, ki vsebuje zaščitni znak Društva. Žig je lahko oštevilčen.

5. člen
Društvo je član nacionalne kinološke organizacije (v nadaljevanju Zveze).
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Društvo se lahko povezuje s sorodnimi društvi/klubi v Republiki Sloveniji v zveze
društev/klubov.
Društvo lahko samostojno sodeluje ali se povezuje tudi s sorodnimi mednarodnimi ali tujimi
organizacijami ali društvi/klubi, ki imajo podobne namene in cilje, vendar le pod pogojem, da
tako društvo/klub ali zveza nima dejavnosti nasprotnim interesom Republike Slovenije.

6. člen
Delo Društva in njegovih organov je javno. Za zagotovitev javnosti dela je odgovoren
predsednik Društva.
Društvo o svojem delovanju obvešča širšo in ožjo javnost. Širša javnost so člani Društva in
ostali zainteresirani. Ožja javnost so samo člani Društva.
Širšo javnost obvešča preko svetovnega spleta in preko drugih sredstev javnega obveščanja.
Ožjo javnost obvešča z informiranjem članstva v neposrednih stikih ter z razpošiljanjem
sporočil, vabil in zapisnikov.

II.

Namen in cilji
7. člen

Namen Društva je predvsem združevanje in povezovanje lastnikov, vzrediteljev in ljubiteljev
psov vseh pasem.
Člani društva širijo kinološko kulturo, skrbijo za izobraževanje, osveščajo širšo skupnost o
pomenu kinologije in vzreji pasemskih psov, vzgoje in šolanja psov ter se zavzemajo za
zdravje in kvaliteto pasemskih psov.
Namen Društva je tudi organiziranje in sodelovanje na športno-kinoloških prireditvah.
Cilj Društva je postati eno najbolj prepoznavnih kinoloških društev na področju šolanja
lastnikov in njihovih psov v Sloveniji. Na področju prireditev pa izpeljava nacionalne in
mednarodne razstave psov z visoko mednarodno udeležbo.
Želimo, da bi se lastniki psov tako na športnem kot razstavnem področju radi vračali.
Vse to želimo doseči z ekipo članov društva, ki je svoje znanje in ljubezen do psov
pripravljena nesebično deliti, medsebojno sodelovati z veliko mero spoštovanja in korektnih
odnosov.

8. člen
Za zagotavljanje namena in doseganje ciljev iz prejšnjega člena Društvo zlasti:
•
•
•
•
•

goji kinološko prostovoljno dejavnost;
svetuje članom in širši javnosti pri nakupu, vzgoji in prehrani psov;
nudi pomoč članom pri vzreji, vzgoji in vprašanjih o šolanju psov;
strokovno pomaga svojim članom;
prireja strokovna posvetovanja in predavanja s področja kinologije;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

prireja in organizira kinološke prireditve v skladu z veljavnimi predpisi Zakona o javnih
zbiranjih (ZJZ), Pravilnika za izvajanje zakona o javnih zbiranjih in pravil Zveze:
razstave psov, nastope s psi, tekmovanja s psi, strokovna in družabna srečanja, itd.;
skrbi za strokovni razvoj tekmovalcev;
vzgaja in izobražuje vodnike psov, mentorje, sodnike, itd., tako, da jih usmerja v
ustrezne tečaje, tabore in druge oblike izobraževanja, ki jih prireja društvo, zveza
društev in drugi;
organizira tečaje šolanja psov s poudarkom, da se znanje o vzgoji in socializaciji psov
širi tudi v širšem okolju, za čim kvalitetnejše sobivanje ljudi in psov v urbanih okoljih;
izdaja mnenja o strokovni usposobljenosti kandidatov za sodniške pripravnike,
vodnike šolanja psov in inštruktorje šolanja psov, itd.;
sodeluje s sorodnimi društvi/klubi in organizacijami;
sodeluje in se udeležuje na športno-kinoloških prireditvah doma in v tujini;
vzdržuje stalni stik s spremembami Zakona o zaščiti živali (ZZZiv);
publicira strokovne članke, navodila in drugo kinološko literaturo;
vzgaja in izobražuje na področju ravnanja z živalmi, zlasti psi;
vodi evidenco članov Društva;
skrbi za zagotavljanje potrebnih materialnih sredstev za delovanje Društva;
skrbi za čisto okolje;
opravlja druge naloge v skladu s tem statutom in drugimi akti Društva.

9. člen
Društvo lahko opravlja tudi pridobitno dejavnost za organizacijo kinoloških prireditev in druge
storitve kinološke dejavnosti.
Pridobitne dejavnosti so povezane z namenom in cilji, kot dopolnilne dejavnosti nepridobitni
dejavnosti društva, ter se opravljajo le v obsegu, potrebnem za uresničevanje namena in
ciljev oz. za opravljanje nepridobitne dejavnosti.
Pridobitne dejavnosti Društva so:
šifra dejavnosti:
47.890
56.104

56.300

58.190

naziv dejavnosti:

Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom:
- prodaja društvenih/klubskih izdelkov.
Začasni gostinski obrati:
o priprava in prodaja hitro pripravljenih jedi na stojnicah, kioskih in
podobnih začasnih objektih praviloma brez gostinskih sedežev,
mimoidočim;
- na prireditvah, dogodkih, srečanjih, itd., namenjenim članom,
prostovoljcem in podpornikom društva v skladu z zakonodajo in
cilji kluba.
Strežba pijač:
o točenje pijač na stojnicah, kioskih in drugih začasnih objektih;
- strežba pijač v okviru organiziranih prireditev, sejmov,
dogodkih, srečanj, itd., namenjenim članom, prostovoljcem in
podpornikom društva v skladu z zakonodajo in cilji kluba.
Drugo založništvo:
o izdajanje tudi po internetu;
- katalogov,
- fotografij,
- voščilnic,
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73.120

74.900

80.100
82.300

85.510

92.002
93.110

93.120

93.190

- obrazcev,
- plakatov,
- reklamnega materiala,
- drugo tiskano gradivo,
- spletno objavljanje statističnih in drugih podatkov.
Vse kar je v povezano s kinologijo in kinološkimi prireditvami, kot so
Državna razstava psov, šolanje psov, objavljanje statistike osvojenih
rezultatov na razstavah in tekmah psov, …., reklamiranje kinoloških
prireditev ,drugo tiskano gradivo, kot so strokovni kinološki priročniki, …).
Posredovanje oglaševalskega prostora:
o posredovanje oglaševalskega prostora in časa različnih medijev;
- sodelovanje s sponzorji,
- sodelovanje z drugimi društvi, klubi in zvezami,
- sodelovanje z organizacijami in podjetji,
- sodelovanje z vzreditelji psov.
Druge nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti:
o drugo strokovno in znanstveno svetovanje;
- o kinologiji kot vedi,
- o strokovnosti z vidika kinološkega področja.
Varovanje:
o dresiranje psov čuvajev.
Organiziranje razstav, sejmov, srečanj:
- organiziranje pasjih razstav,
- organiziranje tekem za delovne in službene pse,
- promocije in vodenje teh prireditev,
- kinološka strokovna srečanja, seminarji, kongresi, konference,
ipd.,
- zagotavljanje osebja za izvedbo in opremljanje prostorov za
razstave in prireditve.
Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in
rekreacije:
o izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in
rekreacije, ki je formalno organizirano, bodisi za skupine ali
posameznike, in poteka v različnih oblikah (šola, tečaj, tabor z
nastanitvijo) in v različnih okoljih (na terenu, pri tečajniku, idr.),
o dejavnost samostojnih športnih inštruktorjev, učiteljev, trenerjev, idr.;
- strokovno usposabljanje vodnikov psov.
Prirejanje iger na srečo, razen v igralnicah:
o srečelovi in druge podobne igre;
- srečelov na kinoloških prireditvah, srečanjih članov društva, itd.
Obratovanje športnih objektov:
o dejavnosti odkritih in pokritih športnih objektov za najrazličnejše športe,
s sedeži za gledalce ali brez;
- nogometnih in drugih igrišč (poligon – vadišče),
- organiziranje športnih dogodkov v lastnih športnih objektih,
- upravljanje in zagotavljanje osebja za obratovanje teh objektov.
Dejavnosti športnih klubov:
o dejavnost športnih klubov, ki omogočajo svojim članom, tako
amaterjem kot poklicnim športnikom, da se ukvarjajo s športom;
- drugimi športi (kinologija kot športna dejavnost).
Druge športne dejavnosti:
- organiziranje in promocija kinoloških športnih dogodkov, s
športnimi objekti ali brez,
- dejavnosti samostojnih kinoloških športnikov, sodnikov,idr.,
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-

96.090

dejavnosti povezane s promocijo kinoloških športnih dogodkov,
dresiranje tekmovalnih psov, idr.
Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene:
o dresiranje hišnih živali;
- vzgoja in šolanje psov za potrebe članov, v dogovoru tudi za
nečlane in sicer; vzgoja in socializacija psov v urbanih naseljih,
šolanje psov za športne dejavnosti in šolanje psov za psa
spremljevalca.

10. člen
Za doseganje namena in ciljev lahko Društvo na predlog upravnega odbora in z glasovanjem
rednih članov na občnem zboru, ustanovi gospodarsko družbo.
Upravni odbor lahko za opravljanje pridobitne dejavnosti poveri tudi drugim osebam na
temelju zakupne ali sorodne pogodbe.

III.

Članstvo
11. člen

Društvo ima redne, družinske in častne člane. Članstvo v Društvu je prostovoljno.
Redni član Društva lahko postane vsaka fizična oseba, ki je vzreditelj, lastnik, strokovnjak,
ljubitelj psov ali je kakorkoli povezan s področjem kinologije in ima veselje do delovanja v
društvu, in ki s podpisom pristopne izjave izrazi voljo postati član Društva. S tem se tudi
obveže, da bo deloval v skladu s statutom in drugimi predpisi Društva in plačeval članarino.
Član Društva lahko postane tudi pravna oseba. Pravna oseba, pred včlanitvijo, voljo za
včlanitev izkaže z veljavnim aktom oziroma sklepom pravne osebe.
O vstopu posameznih pravnih oseb v Društvo odloča UO Društva. V Društvo se ne morejo
včlaniti pravne osebe, katerih delovanje bi lahko bistveno škodovalo ugledu in obstoju
Društva (psarne kot pravne osebe, proizvajalci, prodajalci in preprodajalci pasje opreme in
hrane, organizatorji pasjih borb, komercialni trgovci s psi, …).
Pravne osebe pri upravljanju društva zastopa njihov vsakokratni zakoniti zastopnik (direktor,
ravnatelj, župan, idr.) razviden iz javno dostopnih evidenc. Pravna oseba, po statutu, ima
status častni član Društva.

12. člen
Če se v Društvo včlani mladoletna oseba do dopolnjenega 7 (sedmega) leta starosti ali
oseba, ki nima poslovne sposobnosti, podpiše pristopno izjavo njegov zakoniti zastopnik, za
osebo od 7 (sedmega) leta do dopolnjenega 15 (petnajstega) leta starosti pa mora zakoniti
zastopnik pred njegovim vstopom v Društvo podati pisno soglasje.
Mladoletni člani do 7 (sedmega) leta nimajo glasovalne pravice in ne more delovati v organih
Društva.
Mladoletni člani od 7 (sedmega) do dopolnjenega 15 (petnajstega) leta starosti nimajo
glasovalne pravice in ne morejo delovati v organih Društva, imajo pa »posvetovalni glas«.
Čas tega članstva se vračuna v kasnejše redno članstvo.
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Mladoletni člani od dopolnjenega 15 (petnajstega) leta starosti do dopolnjenega 18
(osemnajstega) leta starosti imajo aktivno volilno pravico, ne pa pasivne.

13. člen
Član Društva lahko postane pod enakimi pogoji tudi tuj državljan.

14. člen
Status družinskega člana Društva lahko dobi oseba, katera je v ožjem družinskem razmerju
rednega člana Društva, s pristopno izjavo za družinske člane.
Družinski član plača članarino po ceniku Društva za družinske člane. Predhodno mora biti
poravnana letna članarina rednega člana za uveljavljanje članarine za družinskega člana.
Družinski član(i) se vodijo pod evidenčno številko članstva rednega člana in ne more(jo)
delovati v organih Društva. Prav tako nima(jo) volilne pravice ter odločanja o delu Društva.

15. člen
Naziv častnega člana Društva lahko dobi oseba, ki ima posebne zasluge za razvoj in
uspešno delo Društva. Častne člane na predlog upravnega odbora imenuje občni zbor
Društva.
Častni član ne plačuje članarine.
Častni član, ki ni hkrati tudi redni član Društva, ne more delovati v organih Društva in nima
volilne pravice ter odločanja o delu Društva.

16. člen
Pravice rednih članov Društva so:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

da aktivno sodelujejo pri delu Društva, da volijo in so izvoljeni v organe Društva,
da prisostvujejo delu in soodločajo v organih Društva, so informirani o delovanju
Društva,
da uresničujejo svoje osebne interese na področju dejavnosti Društva,
da so vključeni v delovanje Društva aktivno ali pasivno,
da uporabljajo objekte, naprave in opremo Društva,
da dajejo predloge organom Društva,
da sodelujejo pri izdelavi programa Društva in so seznanjeni z njegovim poslovanjem
ter njegovim finančno-materialnim poslovanjem,
da dobijo strokovno pomoč Društva, če je le možno, na vseh področjih kinoloških
dejavnostih,
da sodelujejo na vseh internih ter domačih in mednarodnih kinoloških prireditvah pod
okriljem mednarodno priznanih kinoloških organizacij,
da nosijo znak Društva,
da prejmejo priznanja in nagrade za delo v Društvu.
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17. člen
Dolžnosti rednih članov so:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

da volijo in so izvoljeni v organe Društva,
da spoštujejo statut in druge akte ter sklepe organov Društva ter redno plačujejo letno
članarino,
da aktivno sodelujejo in s svojim delom prispevajo k uresničevanju namena in ciljev
Društva,
da prenašajo izkušnje in znanje na mlajše oziroma nove člane Društva,
da spoštujejo vsa pravila ter druga navodila Društva ter pravila Zveze,
da spoštujejo norme o Zakon o zaščiti živali (ZZZiv),
da varujejo ugled Društva s svojim delom in obnašanjem,
da skrbijo za dostojno predstavljanje slovenske kinologije na domačih in tujih
kinoloških prireditvah,
da obveščajo Društvo o spremembi naslova prebivališča ali drugih podatkov, ki jih
potrebuje Društvo za dobro delovanje,
da se ob vseh stikih z drugimi kinologi, društvi ter kinološkimi organizacijami lojalni do
društvene politike,
da skrbijo za društvene objekte, opremo in druga sredstva, s katerimi Društvo
razpolaga,
da skrbijo za čisto okolje.

18. člen
Članstvo v Društvu preneha:
•
•
•
•
•
•
•

s prostovoljnim izstopom,
z neizpolnjevanjem članskih dolžnosti, predvsem rednim letnim plačevanjem
članarine,
s črtanjem,
z izključitvijo,
s smrtjo člana,
s prenehanjem delovanja Društva,
pravnim osebam pa, če prenehajo delovati in so črtane iz sodnega registra.

19. člen
Član lahko prostovoljno izstopi iz članstva Društva, če tajniku Društva pošlje pisno izjavo o
izstopu.
Člana črta iz članstva Društva UO, če kljub opominu v 30-ih dneh po prejemu opomina ne
plača članarine za tekoče leto.
O izključitvi člana odloča Častno razsodišče s sklepom, zoper katerega se je možno pritožiti
na občni zbor Društva.
Dokončno odločitev o izključitvi člana sprejme občni zbor Društva kot drugostopenjski organ.
Člani, ki jim je prenehalo članstvo v Društvu zaradi črtanja ali izključitve, so dolžni poravnati
vse morebitne finančne in materialne obveznosti, ki jih imajo do Društva in do drugih
kinoloških organizacij.
S prenehanjem članstva osebi prenehajo tudi vse funkcije in pravice v Društvu.
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20. člen
Član lahko uveljavlja pravice iz statuta samo, če ima plačano članarino za tekoče koledarsko
leto.
Višino članarine določi občni zbor Društva.

21. člen
Društvo lahko podeli svojim članom priznanja za uspešno delo v obliki:
- pohvale,
- značke ali plakete,
- nagrade,
- ali poda predlog za razna občinska, državna ali družbena priznanja.

22. člen
Društvo lahko na podlagi pisne privolitve posameznikov vodi:
- evidenco članstva,
- evidenco plačanih članarin,
- evidenco priznanj, pohval in drugih nagrad,
- evidenco uvrstitev posameznih članov v državnih idr. tekmovanjih.
Z osebnimi podatki iz evidenc v imenu društva ravna UO. UO mora osebne podatke zbrane v
evidencah hraniti in obdelovati v skladu z zakonom, ki določa varovanje osebnih podatkov.
Predsednik Društva je odgovorna oseba za varovanje osebnih podatkov.
V skladu s pisnim soglasjem posameznikov lahko Društvo za potrebe delovanja društva in
zvez v katere je Društvo vključeno, izmenjuje tudi z drugimi subjekti.

IV.

Organizacija društva
23. člen

Organi Društva so:
●
●
●
●

občni zbor,
upravni odbor,
nadzorni odbor,
častno razsodišče.

Funkcije članov upravnega odbora, članov nadzornega odbora in članov častnega
razsodišča se medsebojno izključujejo.

24. člen
Društvo lahko ustanovi tudi sekcije. Sekcije so metoda dela Društva organizirane po
interesnem principu članov Društva. Sekcijo ustanovi UO na lastno pobudo ali pobudo članov
Društva. Vodjo sekcije imenuje UO.
Sekcije niso pravne osebe in morajo delovati v skladu s statutom Društva.
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Društvo ima lahko podružnico, v katero se vključijo člani s stalnim bivališčem na območju, na
katerem je ustanovljena podružnica. Vodjo podružnice imenuje UO. Podružnice niso pravne
osebe in morajo delovati v skladu s statutom Društva.
Sekcije in podružnice poročajo in so za svoje delo odgovorne UO.

25. člen
Funkcionarji društva so:
●
●
●
●

predsednik društva,
člani upravnega odbora,
člani nadzornega odbora,
člani častnega razsodišča.

Občni zbor
26. člen
Občni zbor je zbor članov in je najvišji organ Društva, ki ga sestavljajo vsi člani. Občni zbor
voli druge organe Društva.

27. člen
Občni zbor je lahko reden in izreden.
Redni občni zbor skliče UO praviloma enkrat letno.
Sklic občnega zbora s predloženim dnevnim redom mora biti javno objavljen najmanj 14
(štirinajst) dni pred zasedanjem občnega zbora.
Izredni občni zbor lahko skliče po potrebi predsednik Društva na podlagi sklepa upravnega
odbora, na zahtevo nadzornega odbora ali pa jo skliče na zahtevo najmanj 1/3 rednih članov.
UO je dolžan sklicati izredni občni zbor v 30 (tridesetih) dneh od prejema zahteve za sklic.
Če UO ne skliče izrednega občnega zbora v predpisanem roku, ga skliče predlagatelj, ki
mora predložiti tudi dnevni red z ustreznimi materiali.
Izredni občni zbor sklepa le o zadevah, za katero je bil sklican.
Na občnem zboru so lahko prisotni člani Društva, posebej vabljene osebe, simpatizerji in
drugi ljubitelji kinologije.

28. člen
Pristojnosti občnega zbora so zlasti:
•
•
•
•
•
•

sprejema statut Društva ter odločanja o njegovih spremembah ali dopolnitvah,
sprejema druge splošne akte Društva,
sprejema in potrjuje finančni načrt in finančno poročilo Društva,
na predlog upravnega odbora sprejema letno poročilo dela Društva,
sprejema in potrjuje letno poročilo upravnega odbora, nadzornega odbora in
častnega razsodišča,
se seznanja s poročili imenovanih stalnih ali občasnih komisij ter sekcij,
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

voli in razrešuje predsednika Društva, tajnika in blagajnika, člane upravnega odbora,
nadzornega odbora, častnega razsodišča,
odloča o pritožbah zoper odločbe upravnega odbora in častnega razsodišča ter
odloča o pritožbah zoper izključitev članov kot drugostopenjski organ,
razpravlja in sklepa o drugih vprašanjih, za katera je pristojna po tem statutu in drugih
listinah Društva in Zveze,
odloča o vstopu Društva v druge zveze ali združenja ali o izstopu iz njih,
imenuje častne člane,
sklepa o nakupu in odtujitvi nepremičnin,
odloča o ustanovitvi in prenehanju gospodarskih družb,
sklepa o prenehanju Društva,
imenuje delegate, ki zastopajo Društvo v Kinološki zvezi Slovenije,
odloča o drugih zadevah, ki so v njeni pristojnosti.

29. člen
Občni zbor je sklepčen, če je prisotnih več kot tretjina vseh rednih članov. Mladoletne člane
do 15. (petnajstega) leta starosti na občnem zboru zastopajo njihovi zakoniti zastopniki. Če
ob predvidenem začetku občni zbor ni sklepčen, se začetek odloži za 15 minut, po preteku
tega časa pa je občni zbor sklepčen, če je prisotnih vsaj četrtina vseh rednih članov. Če
občni zbor tudi tedaj ni sklepčen, se začetek ponovno odloži za 15 minut, potem pa je občni
zbor sklepčen, če je prisotnih vsaj 8 (osem) rednih članov.
Občni zbor sprejema sklepe z večino glasov navzočih opredeljenih rednih članov.
Če občni zbor odloča o:
●
●

spremembi statuta ali o
prenehanju delovanja Društva,

je potrebno, da za to glasujeta najmanj 2/3 navzočih rednih članov.
V primeru izrednih okoliščin, če izvedba občnega zbora predstavlja tveganje za varnost in
zdravje članov Društva (kot primeroma nalezljive bolezni, naravne katastrofe – poplave, žled,
toča,…) in je to nujno zaradi sprejetja odločitev, s katerimi ni mogoče odlašati, lahko upravni
odbor redno, predsednik društva pa na podlagi sklepa upravnega odbora, na zahtevo
nadzornega odbora ali na zahtevo najmanj tretjine rednih članov, skliče občni zbor na
daljavo.
Občni zbor na daljavo je občni zbor, na kateri del ali vsi člani sodelujejo na daljavo preko
drugih načinov komuniciranja, praviloma preko elektronskih medijev (e-pošta oz.
videokonference), lahko tudi dopisno.
Občni zbor na daljavo se izvede tako, da se pri upoštevanju sklepčnosti upoštevajo tako
redni člani, ki sodelujejo na daljavo kot tudi morebitni redni člani, ki se občnega zbora lahko
udeležijo, ker jih ne ovirajo izredne okoliščine.

30. člen
Občni zbor odpre in vodi predsednik Društva. Občni zbor na začetku izvoli še zapisnikarja in
dva overovatelja zapisnika.
Občni zbor po potrebi izvoli še delovne organe občnega zbora.
O delu občnega zbora se vodi zapisnik, ki ga podpišejo predsednik, zapisnikar in oba
overovatelja zapisnika. Seznam prisotnih je priloga zapisnika.
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31. člen
Splošni akti Društva so:
●
●
●

Statut, kot temeljni akt, ki ga pripravi upravni odbor in potrdi občni zbor Društva,
Pravilnik o disciplinski odgovornosti, ki ga pripravi upravni odbor in potrdi občni zbor
Društva ter
Pravilnik o finančno-materialnem poslovanju, ki ga sprejme občni zbor Društva.

Predlog Statuta in Pravilnika o disciplinski odgovornosti predsednik Društva članom Društva
predstavi na občnem zboru Društva. Člani imajo pravico da podajo pripombe in dopolnitve na
predlog splošnih aktov ter pravico do razprave o posameznih členih aktov.
Predlog Pravilnika o finančno-materialnem poslovanju pripravi blagajnik ali računovodja in ga
predstavi občnemu zboru, ki ga po razpravi ter morebitnih spremembah in dopolnitvah tudi
potrdi.
Spremembe in dopolnitve splošnih aktov se sprejemajo enako kot akti sami. Veljavnost
splošnih aktov je do preklica oz. sprejetja novih, spremenjenih ali dopolnjenih aktov na
občnem zboru.

Upravni odbor
32. člen
Upravni odbor je izvršilni organ občnega zbora Društva in opravlja organizacijske, strokovne,
upravne, administrativne in gospodarsko-finančne aktivnosti Društva ter izvršuje sklepe
občnega zbora, ter zadeve, ki po svoji naravi sodijo v njegovo delovno področje. Za svoje
delo upravni odbor odgovarja občnemu zboru Društva.

33. člen
Upravni odbor Društva ima 6 (šest) članov. Sestavljajo ga predsednik društva in 5 (pet)
članov. Predsednik upravnega odbora je predsednik Društva. Upravni odbor izvoli izmed
svojih članov tajnika in blagajnika društva.
Člane upravnega odbora voli občni zbor za dobo 4 (štirih) let z možnostjo ponovne izvolitve.
Upravni odbor lahko za izvajanje posameznih nalog imenuje komisije, ki pa so lahko stalne
ali občasne. Naloge, število članov in predsednika komisije določi upravni odbor. Člani
komisije so imenovani za dobo, ki jo določi upravni odbor, vendar ne več kot za mandat
upravnega odbora. Za svoje delo so imenovane komisije odgovorne upravnemu odboru.
Seje upravnega odbora sklicuje predsednik po potrebi, na pobudo članov upravnega odbora
ali nadzornega odbora, praviloma pa enkrat na pol leta. Na sejo upravnega odbora se vabi
tudi predsednika nadzornega odbora in predsednike imenovanih stalnih ali občasnih komisij.
Slednji nimajo pravice odločanja, imajo pa »posvetovalni glas«.
Upravni odbor sklepa veljavno, če je na seji prisotna več kot polovica članov, odloča pa z
večino glasov vseh prisotnih članov. V kolikor je na seji upravnega odbora prisotno parno
število članov, za določen sklep pa so glasovi enako razdeljeni, se šteje, da je sprejet sklep
za katerega je glasoval predsednik.
Glasovanje je praviloma javno, razen če upravni odbor pred posamezno odločitvijo ne sklene
drugače.
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34. člen
Pristojnosti upravnega odbora so:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pripravlja gradivo za občni zbor.
Sklicuje občni zbor.
Izvršuje sklepe občnega zbora.
Pripravlja letne načrte Društva ter poročila o delu.
Pripravlja predloge za organizacijske in strokovne akte Društva.
Spremlja ter poroča o finančnem poslovanju Društva.
Koordinira in vodi organizacijo kinoloških dejavnost.
Sprejema letni načrt prireditev in ga usklajuje z drugimi člani Zveze.
Skrbi za vodenje vseh potrebnih evidenc o članstvu.
Odloča o pristopnini višini letne članarine.
Odloča o sprejemu v članstvo.
Imenuje delegate za skupščino Zveze.
Imenuje in ukinja stalne ali občasne komisije.
Ustanavlja in ukinja sekcije Društva.
Upravlja s premoženjem Društva in sklepa o nakupu ali prodaji premičnin.
Opravlja druge naloge v skladu s tem statutom oziroma drugimi akti Društva ali
sklepom občnega zbora.

Nadzorni odbor
35. člen
Nadzorni odbor je nadzorni organ Društva, sestavljen iz 3 (treh) članov, ki jih za dobo 4
(štirih) let z možnostjo ponovne izvolitve izvoli občni zbor. Za svoje delo je odgovoren
občnemu zboru Društva.
Na svoji prvi konstitutivni seji, ki jo skliče predsednik Društva, nadzorni odbor izmed svojih
članov izvoli svojega predsednika.
Nadzorni odbor sklepa veljavno, če so prisotni vsi 3 (trije) člani. Sklep je veljavno izglasovan,
če zanj glasujeta vsaj 2 (dva) člana.

36. člen
Naloge nadzornega odbora:
●
●
●
●

Nadzoruje in pregleduje poslovanje organov Društva.
Nadzoruje zakonitost dela.
Nadzoruje finančno in materialno poslovanje Društva.
Predlaga ukrepe za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti in nepravilnosti.

O svojih ugotovitvah poda nadzorni odbor na občnem zboru Društva pisno poročilo.
Nadzorni odbor lahko zahteva sklic izrednega občnega zbora.

Častno razsodišče
37. člen
Častno razsodišče je disciplinski organ društva. Za svoje delo je odgovorno občnemu zboru.
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Častno razsodišče voli občni zbor za dobo 4 (štirih) let z možnostjo ponovne izvolitve in ga
sestavljajo 3 (trije) člani. Predsednik Društva skliče prvo, konstitutivno sejo častnega
razsodišča, na kateri člani izmed sebe izvolijo svojega predsednika.
Častno razsodišče se sestaja po potrebi ali na podlagi zahtev članov ali organov Društva.

38. člen
Častno razsodišče obravnava disciplinske prekrške članov, vodi disciplinski postopek in
izreka kazni po Pravilniku o disciplinski odgovornosti.
Častno razsodišče sklepa veljavno, če so prisotni vsi 3 (trije) člani. Sklep je veljavno
izglasovan, če zanj glasujeta vsaj 2 (dva) člana.

39. člen
Disciplinski prekršek stori član Društva, ki:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

zavestno krši določbe statuta Društva ter drugih aktov Društva;
žali ali kleveta druge člane Društva;
s svojim delovanjem vnaša razdor med člane oziroma organe Društva;
ne opravlja nalog in funkcij ali pa te opravlja nevestno in s svojim ravnanjem povzroča
škodo Društvu;
ravna v nasprotju s splošno sprejetimi kinološkimi normami;
z neprimernim obnašanjem ustvarja nered in moti delo organov Društva ali društvenih
prireditev;
stori dejanje, ki utegne huje prizadeti interese in ugled Društva;
stori druga dejanja, ki so v nasprotju s splošno veljavnimi etičnimi in družbenimi
pravili;
krši veljavno zakonodajo s področja varstva živali.

Način vodenja postopka, izrekanje disciplinskih ukrepov in druga določila v zvezi z izvedbo
postopka določa Pravilnik o disciplinski odgovornosti Društva, ki ga sprejme občni zbor
Društva.

40. člen
Častno razsodišče lahko izreče članom Društva naslednje disciplinske ukrepe:
●
●
●
●
●
●
●
●

ustni opomin,
pisni opomin,
javni opomin,
prepoved udeležbe na kinoloških prireditvah Društva za določeno/nedoločeno
obdobje,
prepoved izvrševanja funkcij v Društvu za določeno obdobje,
trajna prepoved opravljanja funkcij v Društvu,
opomin pred izključitvijo ali izključitev iz članstva Društva za določeno obdobje in
trajna izključitev iz članstva Društva.

41. člen
Član se lahko zoper odločbo častnega razsodišča pisno pritoži v roku 15 (petnajstih) dni po
prejemu odločbe na občni zbor Društva, ki o zadevi dokončno odloča, kot drugostopenjski

13

organ. Pritožbo član pošlje predsedniku Društva, ki jo uvrsti na dnevni red prvega zasedanja
občnega zbora.

Predsednik društva
42. člen
Predsednik društva zastopa in predstavlja Društvo. Predsednika izvoli občni zbor za dobo 4
(štirih) let z možnostjo ponovne izvolitve. Na mésto predsednika Društva lahko občni zbor
izvoli sámo kinološko izobraženega in administrativno učinkovitega kandidata. Predsednik
Društva je hkrati tudi predsednik upravnega odbora.
Predsednik je za svoje delo odgovoren upravnemu odboru in občnemu zboru.

43. člen
Predsednik zastopa Društvo v okviru svojih pooblastil neomejeno in jih lahko občasno ali
stalno, z omejitvami ali brez, prenaša na druge člane upravnega odbora. Predsednik Društva
skrbi za uspešno delovanje in uveljavljanje Društva tako v strokovnem kot v organizacijskem
smislu.
Predsednik lahko določi svojega namestnika izmed članov upravnega odbora, ki ga
nadomešča v času njegove odsotnosti. Po potrebi lahko izmed članov upravnega odbora
imenuje podpredsednika. Slednji s pisnim pooblastilom opravlja v dolgotrajni odsotnosti
predsednika funkcijo predsednika z vsemi pooblastili, v okviru mandata predsednika.
Predsednik društva je odgovoren za zakonito delo Društva.

44. člen
Naloge predsednika so:
•
•
•
•
•
•

predstavlja in zastopa Društvo;
sklicuje seje upravnega odbora;
skrbi za izvajanje sklepov upravnega odbora;
skrbi za koordinacijo dela med organi Društva in drugimi člani;
operativno vodi Društvo;
opravlja druge naloge, ki jih določi občni zbor Društva ali upravni odbor.

Tajnik
45. člen
Naloge tajnika so:
•
•
•
•
•
•

skrb za korespondenco Društva,
skrb za urejenost arhiva Društva,
vodi evidenco članov Društva,
skrb za administrativne zadeve,
vodi zapisnike ter
druga dela po nalogu predsednika Društva, upravnega odbora in občnega zbora.

Izvoli ga upravni odbor za dobo 4 (štirih) let.
Tajnik za svoje delo odgovarja predsedniku in občnemu zboru.
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Blagajnik
46. člen
Naloge blagajnika so:
•
•
•
•
•
•
•

vodi blagajniške posle in spremlja finančno poslovanje Društva,
pripravi letno poročilo o finančno-materialnem poslovanju Društva,
upravni odbor seznani z vsebino bilance stanja in izkaza poslovnega izida,
oblikuje osnutek finančnega načrta za posamezno leto in ga najkasneje 15
(petnajstih) dneh pred občnim zborom dostavi predsedniku Društva,
vodi inventarno knjigo,
poroča na sejah upravnega odbora in o finančnem stanju Društva,
opravlja druge naloge iz svojega področja po nalogu upravnega odbora in občnega
zbora Društva.

Blagajnik lahko po potrebi sodeluje z računovodskim strokovnjakom, ki ga odobri upravni
odbor.
Blagajnik za svoje delo odgovarja upravnemu odboru in občnemu zboru.

V.

Volitve
47. člen

Volitve so lahko redne ali izredne, javne ali tajne.
Praviloma so volitve za predsednika Društva, članov upravnega odbora, članov nadzornega
odbora ter članov častnega razsodišča javne.
Mandatna doba voljenih organov in funkcionarjev je 4 (štiri) leta.
Voli se lahko prisotne in odsotne člane. Odsotne člane se lahko voli le, če je na občnem
zboru predloženo njihovo pisno soglasje.

VI.

Materialno-finančno poslovanje društva
48. člen

Dohodki Društva so:
●
●
●
●
●
●
●
●

vpisnina in članarina,
dohodki od prireditev in reklam,
pristojbine kinoloških prireditev,
javna sredstva,
sredstva Zveze za izvajanje programa,
prispevki sponzorjev in donatorjev,
prostovoljni prispevki članov in
drugi dohodki.
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Če Društvo pri opravljanju pridobitne dejavnosti doseže presežek prihodkov nad odhodki, le
tega uporabi za doseganje namenov in ciljev, zaradi katerih je bil ustanovljen. Vsaka delitev
premoženja Društva med njegove člane je nična.
Društvo podatke o finančnem in materialnem poslovanju iz pridobitne dejavnosti vodi
izkazuje ločeno.
Društvo vodi poslovne knjige po sistemu dvostavnega knjigovodstva, prirejenega za svoje
potrebe.

49. člen
Sponzorji in donatorji Društva so fizične ali pravne osebe, ki finančno, materialno, moralno ali
kako drugače pomagajo Društvu. Sponzorji in donatorji lahko prisostvujejo občnemu zboru
Društva in razpravljajo, vendar lahko glasujejo le, če so tudi člani Društva z glasovalno
pravico.
Pravice in obveznosti sponzorja ter Društva so določene s posebno pogodbo, ki jo v imenu
Društva podpiše predsednik.

50. člen
Vse premoženje Društva mora biti ustrezno evidentirano v knjigovodskih listinah Društva. S
premoženjem Društva gospodari upravni odbor po načelih dobrega gospodarja.
Računovodstvo in finančno-materialno poslovanje Društva opravlja računovodja Društva
oziroma računovodski-knjigovodski servis, ki ga izbere upravni odbor Društva.

51. člen
Računovodstvo in finančno-materialno poslovanje Društva opravlja v skladu z
računovodskimi standardi za društva in pravilnikom o finančno-materialnem poslovanju, s
katerim sta določena tudi način in oblika izkazovanja podatkov o premoženju in poslovanju
Društva.

52. člen
Društvo finančno posluje preko transakcijskega računa skladno s predpisi.
Finančno dokumentacijo podpisuje predsednik Društva in računovodja Društva.
Pogodbe in razpolaganje s premoženjem Društva, ki ni del letnega načrta in katerih vrednost
presega 1.000,00 EUR, mora pred sklenitvijo odobriti upravni odbor.

VII.

Prenehanje društva
53. člen

Društvo preneha s svojim delovanjem v naslednjih primerih:
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●
●
●
●
●
●

po sklepu občnega zbora,
po samem zakonu,
s spojitvijo z drugimi društvi ali klubi,
s pripojitvijo k drugemu društvu ali klubu,
s stečajem,
na podlagi sodne odločbe o prepovedi delovanja.

Občni zbor lahko sprejme sklep o prenehanju Društva. Tak sklep je sprejet, če zanj glasuje
najmanj 2/3 na občnem zboru navzočih rednih članov.
Po samem zakonu preneha, če dejansko preneha delovati oziroma če je bilo v razdobju 5
(petih) let dvakrat pravnomočno kaznovan zaradi prekrška, ker je delil premoženje Društva
med člane oziroma presežka prihodkov nad odhodki ne porabil za namene in cilje, določene
v statutu. Prenehanje po samem zakonu ugotovi pristojni organ z odločbo.
V primerih iz druge alineje 1. odstavka tega člena pripade premoženje Zvezi.
Občni zbor lahko sprejme tudi sklep o spojitvi z drugimi klubi ali društvi ali pripojitvi k
drugemu klubu ali društvu. Tak sklep je sprejet, če zanj glasuje najmanj 2/3 na seji prisotnih
rednih članov. V tem primeru se premoženje prenese na društvo/klub, ki bi nastal s spojitvijo,
oz. na društvo/klub h kateremu bi se Društvo pripojilo.

VIII.

Prehodne in končne določbe
54. člen

To prečiščeno besedilo statuta velja od dne, ko ga je sprejel občni zbor, uporablja pa se od
dne, ko ga potrdi organ, pristojen za registracijo društev.

55. člen
Z dnem pričetka veljave tega Statuta preneha veljati Statut sprejet na občnem zboru dne
23.2.2007.

Ljubljana, 19.5.2021

Predsednik KD Barje:
Gorazd Gregor Namestnik
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