
Na podlagi 33. člena in drugega odstavka 9. člena ter v zvezi z 8. členom in 
prvim odstavkom 9. člena zakona »0 društvih« (Uradni list RS št. 61/2006) je 
skupščina Športnega kinološkega društva Ljutomer-Križevci na svojem rednem 
zasedanju, sprejela naslednji  

STATUT 
 

I. SPLOŠNE DOLOČBE  

1. čIen 
 

Športno kinološko društvo Ljutomer-Križevci je prostovoljno, samostojno in 
nepridobitno združenje fizičnih oseb, ki se združujejo zaradi uresničevanja ter 
ustvarjanja, posredovanja in vsestranskega izvajanja aktivnosti na področju 
kinologije.  
 

2. člen 
 

Športno kinološko društvo Ljutomer-Križevci je pravna oseba zasebnega prava.  
 

Ime Kinološkega društva je: »Športno kinološko društvo Ljutomer-Križevci«.  
 

Sedež Športnega kinološkega društva Ljutomer-Križevci je na naslovu 
LOVRENČIČ Silvester, Lukavci 10/a, 9242 Križevci pri Ljutomeru. 

 

3. člen 
 

Kinološko društvo ima svoj znak, ki ga sestavljajo napis z velikimi tiskanimi 

črkami:  

ŠPORTNO KINOLOŠKO DRUŠTVO LJUTOMER-KRIŽEVCI, na levi in desni strani pa je 

povečan ornament iz pečata.  

Društvo ima svojo štampiljko, ki je okrogle oblike s premerom 3 cm. V sredini je 

profil pasje glave nemškega ovčarja, v zgornjem polkrogu je napis ŠPORTNO 

KINOLOŠKO DRUŠTVO, v spodnjem polkrogu pa napis LJUTOMER-KRIŽEVCI. 

Velike tiskane črke so v velikosti 3 mm.  

 

4. člen 
 

Društvo sodeluje z drugimi organizacijami, zvezami in društvi s podobno 
dejavnostjo v Republiki Sloveniji in izven nje.  
 



Društvo se združuje in je član Kinološke zveze Slovenije.  

 

5. člen 

 

Delo društva in njegovih organov je javno.  
 

Društvo zagotavlja javnost svojega dela na sledeče načine:  
 

 S pravico vpogleda v zapisnike zasedanj organov društva.  

 Preko sredstev javnega obveščanja.  

 Na rednih sestankih društva. 

 Preko glasila društva.  

 Preko oglasne deske društva.  

 In na druge načine.  

 

Širšo javnost obvešča društvo tako, da organizira okrogle mize, tiskovne 
konference, na svoje seje vabi predstavnike zainteresiranih organov, 
ustanov ali druge predstavnike javnega obveščanja.  
 
Za zagotovitev javnosti dela je odgovoren predsednik društva. Predsednik 
društva lahko pooblasti drugega čIana društva, za stike z javnostjo, ki 
odgovarja za resničnost in pravilnost navedenih podatkov.  

 

 

II. NAMEN IN NALOGE TER CILJI  DRUŠTVA 
 

6. čIen 
 

Namen in naloge ter cilji društva so: 
 

 Vodenje, nadzor in pospeševanje vzreje in vzgoje psov vseh pasem. 

  Širjenje športne kinologije, reševanje v primeru naravnih in drugih nesreč, 
varstvo in zaščita psov, rekreacija ter varovanje objektov in fizičih oseb. 

  Stalna skrb za kvalitetno kinološko delovanje društva po metodah, ki so 
preizkušne in zahtevane, skladno s pravili in predpisi Kinološke zveze 
Slovenije. 

  Skrb za vzgojo strokovnega kinološkega kadra na vseh področjih delovanja 
društva. 

  Strokovno vodenje evidenc o vzreji, dosežkih na kinoloških prireditvah in 
tekmovanjih ter o celotnem delovanju društva. 



  Spodbuja strokovno izobraževanje članstva in organizira strokovna 

predavanja na področju kinologije. 

  Organizacija kinoloških tekmovanj in prireditev. 

  Podeljevanje priznanj in odlikovanj zaslužnim čIanom. 

  Uresničevanje družbene samozaščite skladno z veljavno zakonodajo ter 
ostalimi akti v sistemu Zaščite in reševanja R. Slovenje. 

  Organizacija klasičnih iger na srečo (tombola, srečolov).  
 
 
 
III. ČLANSTVO 

7. člen  
 

Člani kinološkega društva so fizične osebe.  
 

Vsakdo lahko postane član društva in deluje v društvu pod enakimi pogoji.  
 

Pogoji za delovanje v kinološkem društvu so; da je član oseba, ki se 
interesno, ljubiteljsko, pedagoško ali kako drugače, želi kreativno in 
inventivno ukvarjati z dejavnostjo kinološkega društva ter da želi s svojim 
znanjem in izkušnjami prispevati k ciljem in nalogam zaradi katerih je 
društvo ustanovljeno.  
 

Član društva lahko postane pod enakimi pogoji tudi tuji državljan.  

 
8. člen 

 
Če se v društvo včlani mladoletnik — do dopolnjenega 15. leta starosti, 
podpiše pristopno izjavo njegov zakoniti zastopnik, ki ga tudi zastopa v 
organih kinološkega društva.  
 
Mladoletni člani iz predhodnega odstavka imajo pravico do delovanja v 
okvirjih dejavnosti, ki jih društvo zanje programsko organizira, ustanovi in 
prireja.  
 

9. člen  
 

Članstvo v kinološkem društvu je prostovoljno.  

Kandidat, ki se želi včlaniti v kinološko društvo, vloži na sedež društva svojo 
pristopno izjavo s katero se tudi zaveže, da sprejema s statutom določene pravice in 
obveznosti, da se bo po njem ravnal in s svojim delovanjem prispeval k doseganju 
namenov in ciljev društva, katerega član si želi postati.  
 

Društvo ima redne in častne člane.  



 

Redni člani društva so vsi v društvo sprejeti člani, ki so podpisali pristopno izjavo na 
način določen z zakonom.  
 

Častni člani društva so lahko fizične in pravne osebe, ki so pridobile status častnega člana 
društva.  

 

10. člen  
 

Pravice rednih članov društva so:  
 

  Da volijo in so voljeni v organe društva.  

  Da sodelujejo pri delu in soodločanju v organih društva.  

  Da uporabljajo skupne dosežke in rezultate delovanja društva pri svojem 
delu.  

  Da uresničujejo svoje osebne interese na področju dejavnosti društva. 

  Da so seznanjeni s programom in poslovanjem društva ter njegovim finančno- 
materialnim poslovanjem.  

 

11. člen  
 

Dolžnosti rednih članov društva so: 
 

 Da spoštujejo statut in druge akte ter sklepe organov društva in da jih 
upoštevajo pri svojem delu.  

 Da aktivno sodelujejo in s svojim delom prispevajo k uresničevanju ciljev 
in nalog društva v skladu z delovnim programom in s tem statutom.  

 Da redno plačujejo članarino, v višini, ki jo določi Upravni odbor društva.  

 Da dajejo društvu informacije, ki so potrebne za izvajanje skupno 
dogovorjenih nalog.  

 Da prenašajo svoje izkušnje in znanje na mlajše člane društva.  

 Da varujejo poslovne skrivnosti, ki jih organi društva kot take označijo.  

 Da varujejo ugled društva in da delujejo skladno z moralno — etičnimi 
načeli kinološkega združevanja.  

 

12. člen  
 

Redno članstvo v društvu preneha:  
 

 S prostovoljnim izstopom.  

 S črtanjem iz evidence članstva.  

 Z izključitvijo.  

 S smrtjo.  
 



Član prostovoljno izstopi iz društva na način, da kinološkemu društvu pošlje 
pisno izjavo o svoji odločitvi.  
 

ČIan se črta iz evidence članstva, če kljub opominjanju ne plača članarine za 
tekoče leto.  
 
Članstvo preneha z izključitvijo, če član zavestno deluje v nasprotju s cilji in 
interesi društva, določbami statuta in drugih aktov društva ter odločitvami 
organov društva ali če zlorablja članstvo za osebne koristi.  
 

O izključitvi člana odloča disciplinska komisija.  
 
 
 

IV. PRAVICE IN DOLŽNOSTI SIMPATIZERJEV, SPONZORJEV IN ČASTNIH  

 ČLANOV 

 

 1.  Pravice in dolžnosti simpatizerjev in sponzorjev 

 
 

14. člen  
 

Simpatizerji društva so lahko fizične in pravne osebe, ki podpirajo društvo s 
svojim delovanjem, s sponzorstvom ali na drug podoben način v skladu z 
zakonom in tem statutom.  
 

Simpatizerji društva s svojim delovanjem prispevajo k razvoju in uresničevanju nalog in 
ciljev društva.  
 

Simpatizerji lahko podpirajo društvo z volili, donacijami, s sponzorstvom ter drugimi 
oblikami pomoči v skladu z zakonom, tem statutom ter pogodbo oziroma dogovorom.  

 
 

15. člen  
 

Društvo ima pravico do izbire generalnega sponzorja in drugih sponzorjev.  
 

Pravice in dolžnosti med generalnim sponzorjem in kinološkim društvom se urejajo s  
pogodbo. Pravice in dolžnosti generalnega in drugih sponzorjev si ne smejo 
medsebojno nasprotovati.  

Društvo ne sme priznati sponzorjem pravic na škodo interesov in samostojnosti društva. 
Prav tako ne sme društvo ali katerikoli organ društva oz. član, sprejemati obveznosti, ki 
bi nasprotovale interesom društva, zakonskim določbam, poslovnim običajem, 
programski zasnovi, običajem kinološke dejavnosti ter društvenim statutarnim 



določbam.  

Firma in blagovna znamka sponzorja se lahko navaja v tisku in javnih nastopih v 
povezavi z delovanjem društva, na vidnih mestih in na način, ki ga določa pogodba ali 
dogovor v skladu z zakonom in s tem statutom.  

 

2. Pravice in dolžnosti častnih članov  
 

16. člen  

 

Častni člani so lahko fizične in pravne osebe.  

 

Častni člani imajo pravico, da:  
 

 Se kot fizične osebe včlanijo v društvo kot redni člani društva.  

 Se kot zakoniti zastopniki pravnih oseb včlanijo v društvo kot redni člani.  

 Aktivno sodelujejo in s svojim delom prispevajo k uresničevanju ciljev in nalog 
društva.  

 Se udeležujejo sestankov organov društva, brez pravice do glasovanja in da 
dajejo mnenja pobude in predloge, ki prispevajo k uresničevanju programske 
politike društva.  

 Jim na njihovo željo društvo odgovori na vsa vprašanja, ki zadevajo delovanje 
društva.  

 Da prenašajo svoje izkušnje in znanje na redne člane društva.  
 

Častni člani imajo dolžnost, da:  
 

 Varujejo poslovne skrivnosti društva.  

 Varujejo ugled društva ter delujejo v skladu z moralno etičnimi načeli 
združevanja.  

 

17. člen  
 

Status častnega člana se lahko podeli:  
 

 S podelitvijo častnega naziva v skladu s statutom društva.  

 S podelitvijo pohvale in plakete za zasluge in dosežke za delovanje v 
društvu, sodelovanje z društvom ter za prispevek k realizaciji nalog in 
ciljev društva.  

 S podelitvijo simboličnega znaka, ki pomeni status častnega člana.  
 

Status častnega člana podeli skupščina društva na predlog Upravnega odbora. 
 



Častno članstvo se izreče in podeli javno ob primernih svečanih prilikah.  

 

V. ORGANI DRUŠTVA 
 

18. člen 

 Skupščina 

 Upravni odbor  

 Nadzorni odbor  

 Disciplinska komisija  

 Zastopnik društva  

Navedeni organi društva se oblikujejo, če je v društvu včlanjenih nad petnajst 
članov. Dotlej opravljajo naloge organov društva vsi redni člani. Izmed sebe 
izvolijo zastopnika društva.  
 
 

1.  Skupščina 
 

19. člen  

Skupščina kinološkega društva je najvišji organ društva, ki jo sestavljajo vsi redni 
člani društva.  
 

Skupščina je lahko redna ali izredna.  
 

Skupščino sklicuje Upravni odbor oz. Zastopnik društva, najmanj enkrat letno. 
Izredna skupščina se skliče po sklepu Upravnega odbora na zahtevo 
Nadzornega odbora, na zahtevo Zastopnika društva ali na zahtevo ene tretjine 
rednih članov društva. Pristojni organ oz. Zastopnik društva je dolžan sklicati 
izredno skupščino v roku 30 dni po sprejemu uradno evidentirane zahteve za 
sklic.  
 

Če pristojni organ oz. Zastopnik društva izredne skupščine ne skliče v 
predpisanem roku, jo skliče predlagatelj, ki mora predložiti tudi dnevni red 
zasedanja z ustreznimi gradivi. Izredna skupščina sklepa le o zadevi za katero je 
bila sklicana. V nujnih primerih lahko skupščina sklepa tudi korespondenčno s 
podpisovanjem izjav o glasovanju za posamezne sklepe.  
 

20. člen  
 

O sklicu skupščine in dnevnem redu morajo biti člani društva seznanjeni 
najmanj osem dni pred zasedanjem. V nujnih primerih je ta rok lahko krajši. 
Skupščina je sklepčna, če je prisotnih več kot polovica vseh rednih članov 
kinološkega društva.  



Če skupščina ni sklepčna, se zasedanje odloži za  30 minut.  
Po preteku navedenega časa je skupščina sklepčna, če je prisotnih najmanj ena 
tretjina članov - vendar ne manj kot 10 članov društva. V primeru, da skupščina 
ni sklepčna, se najpozneje v roku osem dni skliče ponovno zasedanje skupščine. 
V primeru trikratne zaporedne nesklepčnosti skupščine, društvo preneha na 
način določen z zakonom in s tem statutom.  
 

Glasovanje na skupščini je praviloma javno. Člani društva se lahko na samem 
zasedanju Skupščine odločijo za tajno glasovanje.  
 

Odločitev Skupščine je sprejeta in veljavna, če je zanjo glasovala najmanj 
tretjina prisotnih članov, vendar ne manj kot šest članov društva.  

 

21. člen  
 

Pristojnosti Skupščine so:  
 

1. Sklepanje o dnevnem redu zasedanja skupščine. 

2. Sprejemanje statuta in drugih aktov društva ter njegovih sprememb in  
dopolnitev. 

3. Sprejemanje programa dela kinološkega društva. 

4. Sprejemanje finančnega načrta in zaključnega računa. 

5. Izvolitev in razrešitev zastopnika društva. 

6. Izvolitev in razrešitev članov Upravnega odbora, Nadzornega odbora in 

Disciplinske komisije.  

7.  Sprejemanje odločitev v zvezi s pritožbami zoper sklepe Upravnega odbora, 

 Nadzornega odbora, Disciplinske komisije in Zastopnika društva ter  

 odločitev v zvezi z zahtevami za varstvo pravic članov — na drugi stopnji.  

8. Sprejemanje sporazumov o povezovanju in poslovnem sodelovanju z drugimi 

 subjekti do katerih se sprejemajo finančne in materialne obveznosti 

 kinološkega društva. 

9. Sklepanje o ustanovitvi zveze in o sklenitvi pogodbe med društvi, ki jo sklene 

 Zastopnik društva. 

10. Sklepanje o statusnih zadevah društva.  

11. Odločanje o nakupu in prodaji premičnin in nepremičnin nad vrednostjo 

500.000,00 SIT.  

12. Odločanje o podelitvi in naziva »častnega člana« društva.  

13. Odločanje o drugih zadevah, ki jih predlagajo organi društva ter redni in 

  častni člani v skladu z namenom in cilji delovanja društva.  
14. Odločanje o zadevah, ki po pomembnosti in naravi stvari spadajo med 
   naloge skupščine in če pristojni organi tako odločijo.  
 
 



 

22. člen  
 
Posamezni predlogi za razpravo morajo biti članom in posebej vabljenim 
priloženi v pisni obliki. 
 

Za pripravo in arhiviranje gradiva ter zapisnikov Skupščine je odgovoren 
Zastopnik društva.  

Gradiva, ki se pošljejo za redno zasedanje skupščine mora predhodno 
obravnavati Upravni odbor in do njih zavzeti svoje stališče.  

O delu skupščine se vodi zapisnik, ki ga podpišejo predsednik zasedanja, 
zapisnikar in dva overovatelja.  
 

Zasedanje skupščine vodi predsednik, ki ga iz svoje sredine izvolijo redni 
člani društva na vsakokratnem zasedanju skupščine.  
 

2. Upravni odbor  

23. člen  

 

Upravni odbor je izvršilni organ skupščine društva, ki vodi in koordinira delo ter 
poslovanje društva med dvema rednima sklicema. Deluje po sprejetem 
programu, sklepih in temeljnih usmeritvah skupščine.  
 

Upravni odbor je za svoje delo odgovoren skupščini.  

Posamezni člani Upravnega odbora ali celotni odbor je oz. so lahko odpoklicani iz 
istih razlogov kot je lahko odpoklican zastopnik društva.  
 

Člani Upravnega odbora se lahko razrešijo če: 
 

 Prekoračijo svoja pooblastila.  

 Ne uresničujejo sklepov skupščine.  

 Nesmotrno ali negospodarno ravnajo s premoženjem društva ali če 
društvo prezadolžujejo.  

 Kršijo zakon, statut ali druge akte društva.  

 S svojim delom, obnašanjem in delovanjem škodujejo ugledu društva.  

 Kršijo pravila o poslovni skrivnosti.  

 Če delujejo v nasprotju s strokovnimi in moralno-etičnimi pravili 
kinološke dejavnosti. 

24. člen 

 

Upravni odbor šteje devet članov. Zastopnik društva je po položaju član 



Upravnega odbora in njegov predsednik.  

 
Upravni odbor se sestaja po potrebi, najmanj pa četrtletno. Mandat članov 
Upravnega odbora je štiri leta. 
 
 

25. člen 

 

Pristojnosti Upravnega odbora so:  
1. Obravnava gradiva za skupščino, se opredeljuje do istega in do sklica zasedanja 

skupščine. 

2. Obravnavanje aktov društva ter priprava predlogov za Skupščino.  
3. Priprava predloga finančnega plana in zaključnega računa društva.  

4. Priprava predloga programa dela ter v okviru navedenega programa, predlaga 

 sprejetje operativnih planov za uresničevanje nalog društva.  

5. Upravlja s premoženjem društva.  

6. Skrbi za uspešno finančno in materialno poslovanje društva.  

7. Odloča o nabavi in prodaji sredstev premičnin in drobnega inventarja društva do 

 vrednosti 500.000,00 SIT in o posojilih ter poroštvih v mejah sredstev s katerimi 

 kinološko društvo lahko razpolaga, skladno s finančnimi plani in programi dela oz. 

 generalnimi sklepi in pooblastili Skupščine.  

8. Odločanje o izplačilu nagrad skladno z operativnimi plani in programom dela.  

9. Odločanje o sklenitvi pogodb s sponzorji in drugih pogodb o sodelovanju društva s  
 tretjimi osebami.  

10. Priprava predloga za podelitev statusa in naziva Častnega člana društva.  

11. Sprejemanje novih članov društva.  

12. Ugotavljanje in sklepanje o prenehanju članstva.  

13. Ustanavljanje in ukinjanje komisij v okviru društva.  
14. Uresničevanje drugih nalog, ki izhajajo iz aktov društva in nalog, ki jih je določila  
 Skupščina.  
 

26. člen  
 

Upravni odbor deluje na zasedanjih, ki jih sklicuje njegov predsednik.  
 
V odsotnosti predsednika sklicuje in vodi zasedanje podpredsednik Upravnega odbora, 
za kar ga predhodno pooblasti odsotni predsednik Upravnega odbora.  

 

Upravni odbor je sklepčen, če je na zasedanju prisotna večina vseh članov odbora.  
 

Upravni odbor lahko za izvajanje posameznih nalog ali kot stalno obliko dela, imenuje 
komisije. Člani komisije so lahko redni in častni člani društva. Za svoje delo so komisije 
odgovorne Upravnemu odboru. Izjemoma lahko društvo povabi k sodelovanju pri delu 
komisij tudi zunanje sodelavce.  

 



27. člen 
 

Kot stalne oblike dela v kinološkem društvu so ustanovljene komisije: 

 
1. Komisija za šolanje 
2. Vzrejna komisija 
3. Komisija za varstvo in zaščito živali 

 
Komisije delujejo izključno, skladno z generalnimi usmeritvami po programu 
dela in začrtano politiko društva. Za svoje delo so odgovorne skladno z 
določbo zadnjega odstavka iz predhodnega člena. 
 

28. člen  
 

Nadzorni odbor spremlja delo Upravnega odbora in drugih organov društva ter opravlja  

nadzor nad finančno materialnim poslovanjem društva. Nadzorni odbor enkrat letno 
poroča Skupščini, kateri je odgovoren za svoje delo.  
 

Nadzorni odbor je sestavljen iz treh članov, ki jih izvoli Skupščina. Skupščina izvoli 
predsednika Nadzornega odbora in enega nadomestnega člana. Član Nadzornega 
odbora ne more biti Zastopnik društva in ne član Upravnega odbora.  
 

Nadzorni odbor je sklepčen, če so na seji prisotni vsi njegovi člani. Veljavne sklepe 
sprejema z najmanj dvema članoma.  
 

Mandatna doba članov Nadzornega odbora je štiri leta.  
 
 

29. člen  
 

Predsedniku Nadzornega odbora mora Skupščina in vsi drugi organi društva vročati vse 
sklepe oziroma zapisnike s svojih sej.  
 

Nadzorni odbor ima pravico do vpogleda v poslovne knjige in listine društva. Zastopnik  

društva mu je dolžan omogočiti vpogled v času in na način, ki ne ovira rednega dela 
društva.  
 

Predsednik Nadzornega odbora mora sporočiti Zastopniku društva nameravan čas 
pregleda poslovnih knjig in listin društva najmanj tri dni prej.  
 
Zastopnik društva mora predsedniku Nadzornega odbora sporočiti dan, čas in kraj, kjer 
lahko Nadzorni odbor opravi nalogo v smislu predhodnega odstavka tega člena. 
 

30. člen  
 

Nadzorni odbor deluje skladno z zakonom, statutom in drugimi akti društva.  



 

Poročila Nadzornega odbora morajo biti sestavljena v skladu s pravili računovodskega  

standarda za društva ter v skladu z zakonom in morajo odražati dejansko stanje. 
Nadzorni odbor je o svojih ugotovitvah dolžan seznaniti Skupščino, Upravni odbor in 
Zastopnika društva.  

 

Zaradi prekoračitve in zlorabe pooblastil ali nedelavnosti se Nadzorni odbor lahko 
razreši.  
 
Nadzor nad zakonitostjo, namembnostjo, gospodarno in učinkovito porabo javnih 
sredstev, ki jih društvo prejme za izvajanje svoje dejavnosti opravlja računsko sodišče. 

 

 

4. Disciplinska komisija 
 

31. člen  

 

Disciplinski organ društva je Disciplinska komisija.  
 
Disciplinska komisija ugotavlja odgovornost ter vodi postopek in izreka ukrepe v skladu z 
zakonom in tem statutom. Disciplinska komisija ugotavlja odgovornost članov svojega 
društva in višino povzročene škode.  
 

Disciplinsko komisijo sestavljajo trije člani in dva namestnika.  
 
Disciplinsko komisijo in njihovega predsednika izvoli Skupščina za mandatno dobo štirih 
let in jih tudi razrešuje.  

Disciplinska komisija se lahko razreši smiselno iz podobnih razlogov in na enak način 
kot Nadzorni odbor društva.  
 

32. člen  
 

Disciplinska komisija ima naslednje pristojnosti:  

 

1. Obravnavanje kršitev določb statuta in aktov društva ter sklepov organov društva, 
ugotavljanje odgovornosti in višine povzročene škode.  
 

2. Izrekanje ukrepov iz 30. člena tega statuta in podajanje obrazložitev svojih sklepov 
in odločitev.  

 

3. Predlaganje poravnav o vračilu in načinu vračila povzročene škode. 
 

33. člen  
 

Disciplinski ukrepi, ki jih po izvedenem disciplinskem postopku, skladno s tem statutom, 



lahko izreče Disciplinska komisija so: 
 

 Opomin. 

 Javni opomin. 

 Izključitev člana iz društva. 

34. člen  

 

Za kršitve tega statuta lahko Disciplinska komisija izreče vse disciplinske ukrepe iz 
predhodnega člena.  
 

35. člen  
 

Članu društva, ki ga posamezen organ bremeni in mu očita kršitve in povzročeno 
škodo, mora biti vročen predlog za pričetek postopka. V predlogu morajo biti 
navedene kršitve in navedbe katera določba statuta je kršena ter opis kršitve oziroma 
višina povzročene škode za katero se bremeni član oziroma organ društva.  
 

Predlog za uvedbo disciplinskega postopka in za ugotavljanje odgovornosti ter za 
ugotavljanje povzročene škode društvu lahko vloži vsak član in vsak organ društva, ki 
verjetno izkaže, da je bila storjena očitana kršitev oziroma da je društvo utrpelo škodo.  
 

36. člen  
 

Član društva, zoper katerega je uveden disciplinski ali odškodninski postopek mora biti 
predhodno zaslišan. Če je uveden disciplinski ali odškodninski postopek zoper celoten 
organ društva, se zaslišijo vsi člani tega organa. 
 

V dokaznem postopku ima zaslišani član društva pravico navajati dejstva in dokaze ter 
prerekati očitane kršitve in povzročeno škodo. Zaslišani ima pravico, da se seznanja z 
uspehom dokazovanja. V postopku se morajo ugotoviti elementi kršitev, okoliščine in 
stanje; odgovornost posameznega člana ali solidarna odgovornost organa, stopnja 
krivde, oteževalne in olajševalne okoliščine, socialne in ekonomske razmere 
posameznika ter višina škode.  
 

Vabila na zaslišanje in na druga procesna dejanja morajo biti članu društva, zoper 
katerega je uveden disciplinski postopek, vročena najmanj osem dni pred razpisom 
naroka ali obravnave. 
 

Član društva zoper katerega je uveden disciplinski ali odškodninski postopek ima pravico 
do svojega zagovornika. 
 

Po končanem dokaznem postopku Disciplinska komisija meritorno odloči. 
 

Odločitve Disciplinske komisije so veljavno sprejete, če je zanje glasovala večina članov. 

Odločitve Disciplinske komisije morajo biti obrazložene. 



 

Sklep Disciplinske komisije mora vsebovati: Organ društva, datum odločitve, izrek, 
obrazložitev in pravni poduk. 
 

Zoper sklep Disciplinske komisije lahko član društva, ki meni, da so kršene njegove 
pravice, zahteva njih varstvo na Skupščini društva. 
 

Rok za vložitev pritožbe zoper sklep Disciplinske komisije je 15 dni po prejemu oziroma 
osebni vročitvi sklepa. 
 

Odločitev Skupščine društva je drugostopenjska in dokončna. 
 

Zoper sklep Skupščine društva lahko član društva uveljavlja svoje pravice s sodnim 
varstvom v roku določenim z zakonom oziroma s statutom Kinološke zveze Slovenije. 

 

37. člen  

 

V sklepu o plačilu odškodnine mora biti navedena višina škode ter rok in način plačila.  

 
Društvo in povzročitelj škode lahko skleneta tudi poravnavo o plačilu oz. povračilu 
škode. 
 
V primeru, da povzročitelj škode ne plača, s strani Disciplinske komisije 
ugotovljene škode ali ne sklene poravnave o plačilu povzročene škode, lahko 
društvo uveljavlja poravnavo svojega odškodninskega zahtevka s tožbo pri 
sodišču, v skladu z zakonom O obligacijskih razmerjih.  

 

38. člen  

Člani društva oziroma društvo kot pravna oseba zasebnega prava ne morejo in 

ne smejo biti oškodovani zaradi malomarnega, nevestnega in lahkomiselnega 

ravnanja organov društva ali zastopnika društva in njegovih članov.  

39. člen  

Nadzor nad zakonitostjo ter namembno, gospodarno in učinkovito porabo javnih 
sredstev, ki jih društvo prejme za izvajanje svoje dejavnosti, po zakonu opravlja 
Računsko sodišče.  
Morebitne sankcije v zvezi z nadzorom Računskega sodišča ne izključujejo disciplinske 
in odškodninske odgovornosti v smislu predhodnih členov.  

 

 

5. Zastopnik društva 

40. člen 

Zastopnik kinološkega društva je predsednik društva.  



41. člen 

Predsednik kinološkega društva je po svoji funkciji tudi predsednik Upravnega 
odbora.  

42. člen 

Predsednik kinološkega društva organizira in vodi delo in poslovanje društva, predstavlja 
društvo in ga zastopa ter je odgovoren za zakonitost dela društva skladno z zakonom, 
tem statutom in s sklepi organov društva.  

 

43. člen 

Predsednik društva opravlja naslednje naloge:  
 

1. Organizira, načrtuje in vodi delo društva v skladu s sklepi Skupščine ter Upravnega 
in Nadzornega odbora. 

 
2. Pripravlja predlog programa dela društva in predloge aktov. 

 
3. Pripravlja predlog letnega delovnega načrta društva, ga predloži v obravnavo 

Upravnemu odboru ter odgovarja za njegovo izvedbo skladno s sklepi pristojnih 
organov društva.  
 

4. Pripravlja operativne plane in jih predlaga Upravnemu odboru v sprejem in 
potrditev.  

5. Spodbuja strokovno delovanje društva ter strokovno izpopolnjevanje njegovih 
članov.  
 

6. Predstavlja in zastopa društvo in je prvi podpisnik kinološkega društva.  
 

7. Se opredeljuje do sprejemanja novih članov ter pripravi predlog za podelitev 
častnega članstva. 

 

8. Sklepa avtorske, civilne in druge pogodbe z izvajalci del. 
 

9. Sklepa pogodbe in sprejema obveznosti društva v skladu s programi dela, 
operativnimi plani in v okviru razpoložljivih finančnih sredstev.  

 
10. Opravlja druge naloge, ki po naravi stvari spadajo na področje uresničevanja 

delovnega programa kinološkega društva.  

 

44. člen 

Predsednik kinološkega društva je za svoje delo odgovoren Skupščini ter Upravnemu in 
Nadzornemu odboru društva.  

45. člen 

Mandat predsednika kinološkega društva traja štiri leta. Po preteku mandatne dobe je 
možna ponovna kandidatura in izvolitev iste osebe za funkcijo predsednika kinološkega 
društva.  



 

Predsednika kinološkega društva izvoli Skupščina društva.  

 

46. člen 

Če Skupščina društva do prenehanja štiri letnega mandata predsednika društva, ne izvoli 
drugega, dotedanji predsednik društva nadaljuje z delom v isti funkciji se v naslednje 
mandatno obdobje.  

47. člen 

Če predsednik društva meni, da je zaradi odločitve posameznega organa društva kršen 
zakon in statut ali drugi akti društva, ima pravico, da takšno odločitev zadrži, dokler se o 
njej ne izjasni Skupščina društva, Pristojno Računsko sodišče ali drugi pristojni organi.  

 

48. člen 

Predsednika kinološkega društva lahko razreši Skupščina: 

 

1. Če krši zakon, statut ali splošni akt društva. 

2. Če prekorači svoja pooblastila. 

3. Če krši sklepe Skupščine ter sklepe Upravnega odbora ali Nadzornega odbora. 

4. Če s svojim nevestnim ravnanjem in gospodarjenjem s sredstvi, povzroča škodo 

društvu ali če je zakrivil, da je nastala izguba v društvu.  

5. Če ne uporabi pravice »veta« za nezakonite in negospodarne odločitve organov 

društva.  

6. Če so člani društva zaradi njegovega ravnanja izgubili zaupanje vanj. 

 

49. člen 

Odgovornost predsednika društva je lahko posamična, kadar gre za njegova dejanja v 
okviru pooblastil zastopnika društva in solidarna kadar je škoda nastala zaradi ravnanja 
organa društva.  

50. člen 

Med predsednikom društva, ki je prenehal opravljati svojo funkcijo in novim 
predsednikom društva, se opravi primopredaja poslovanja na način, ki ga določi 
Skupščina društva.  

 

VII. TAJNIK IN ZUNANSI SODELAVCI  
 

51. člen 

Tajnik društva opravlja strokovna, administrativno-tehnična in druga podobna opravila 
ter usklajuje in koordinira delo med organi društva.  
 

Tajnik je za svoje delo odgovoren Upravnemu odboru in predsedniku kinološkega 
društva.  



52. člen 

Blagajniško poslovanje vodi blagajnik društva. Za svoje delo je odgovoren v skladu z 
zakonom, s tem statutom in splošnimi akti društva.  

 

53. člen 

Člani društva praviloma opravljajo dejavnosti društva na prostovoljni-volonterski 
osnovi. Če pa dejavnosti, ki jih posamezniki opravljajo presegajo običajni obseg 
sodelovanja in nastanejo pri izvrševanju teh dejavnosti stroški, imajo člani društva 
pravico do povračila stroškov, ki so jih imeli pri svojem delu in v zvezi z delom ter 
pravico do nagrade v skladu s finančnimi možnostmi ter splošnimi akti in sklepi 
pristojnih organov društva. 

 
 

VIII. VIRI IN NAČIN PRIDOBIVANJA TER UPORABE SREDSTEV IN MATERIALNO 
FINANČNO POSLOVANJE DRUŠTVA  

 
 

1.  Viri in način pridobivanja ter uporabe finančno- materialnih sredstev.  

 

54. člen 

Društvo pridobiva finančno-materialna sredstva za svoje delovanje:  
 

 Z organiziranjem prireditev in izobraževalnih oblik.  
 S kandidiranjem na javnih natečajih in razpisih.  
 Iz sredstev državnih organov in lokalnih skupnosti.  
 Z darili, volili in prispevki posameznikov, organizacij in donatorjev.  
 Z dohodki iz pridobitnih dejavnosti.  
 Iz drugih virov. 
 S članarino.  

55. člen 

Presežek prihodkov nad odhodki, ki ga društvo doseže z neposrednim opravljanjem 
pridobitne dejavnosti, se sme uporabljati le za doseganje namenov in ciljev društva, v 
skladu s tem statutom.  
 

Vsaka delitev premoženja med člane društva je nična.  

 

56. člen 

Društvo lahko neposredno opravlja pridobitno dejavnost le pod pogoji, ki jih za 
opravljanje to dejavnosti določa zakon in v skladu z zakonom, to statut.  

 

 
 



2. Materialno-finančno poslovanje  

 

57. člen 

Premoženje društva predstavljajo vse premičnine in nepremičnine, ki so last društva in 
so vpisane v knjigovodsko evidenco.  
 

S premoženjem društva upravlja Upravni odbor v skladu z zakonom in s tem statutom.  
 
O nakupu in odtujitvi nepremičnin odločajo člani društva na svoji Skupščini.  

 

58. člen 

Društvo razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom dela in finančnim 
načrtom, ki ju sprejmejo člani društva na svojem Skupščini.  
 
 

59. člen 

Odredbo dajalec za razpolaganje s sredstvi društva v skladu z akti in sklepi organov 
društva je predsednik kinološkega društva. Predsednik društva podpisuje vse finančne in 
materialne listine društva, razen listin, ki jih morata po zakonu podpisati predsednik kot 
zastopnik društva in računovodja društva.  
 
Tajnik društva podpisuje listine v skladu s pooblastili pristojnega organa in v skladu s 
naravo svojega dela.  

60. člen 

Finančno in materialno poslovanje društva mora biti v skladu s predpisi in 
računovodskim standardom za društva. Društvo sme za plačevanje v gotovini, dvigati z 
računa in imeti v svoji blagajni gotovino, do višine blagajniškega maksimuma, ki ga 
določi Upravni odbor društva. Žiro račun se vodi pri Agenciji za plačilni promet oziroma 
banki.  

61. člen 

Društvo mora zagotavljati podatke o svojem finančnem in materialnem poslovanju na 
način in v obliki, ki jo določa zakon, računovodski standard, to statut in splošni akt.  
 

Društvo mora ločeno voditi in zagotavljati podatke o:  
 

 Sredstvih, ki jih pridobi s članarino. 
 Sredstvih, ki jih pridobi z opravljanjem dejavnosti.  
 Sredstvih, ki jih pridobi z volili, darili, prispevki donatorjev, sponzorjev, ipd.  
 Sredstvih, ki jih pridobi iz javnih sredstev, ločeno po virih in namenih.  
 Sredstvih, ki jih uporablja in so last članov društva ali tretjih oseb in se izkazuje 
   njihovo posest z reverzom oziroma drugo ustrezno dokumentacijo.  

 

 



62. člen 

Nadzor nad zakonitostjo poslovanja ter nadzor nad namembno, gospodarno in 
učinkovito porabo javnih sredstev, ki jih društvo prejme za izvajanje svoje dejavnosti 
opravlja računsko sodišče.  
 
Lokalne skupnosti in drugi subjekti, ki dajejo društvu pomoč za njegovo delovanje iz 
javnih sredstev ali namensko za določene programe in naloge, imajo pravico biti 
obveščeni, o dosežkih društva na kinološkem in izobraževalnem področju ter o namenski 
porabi sredstev, ki so jih prispevali, če to zahtevajo.  

 
Medsebojna razmerja na področju financiranja dejavnosti društva se urejajo s 
pogodbami, sklenjenimi med subjektom, ki financira in društvom.  

 

63. člen 

Informacije in pojasnila v zvezi s poslovanjem društva daje predsednik kinološkega 
društva.  
 

Vsak organ društva ima na osnovi utemeljenih razlogov pravico zahtevati, da se opravi 
revizija poslovanja.  

 

 

IX. STATUSNE SPREMEMBE IN PRENEHANJE DRUŠTVA 
 

1. Ustanovitev zveze kinoloških društev in statusne spremembe 

 

64. člen 

Za uresničevanje svojih skupnih interesov lahko kinološko društvo z najmanj še enim 
oziroma z več kinološkimi društvi, ustanovi zvezo kinoloških društev. Zveza kinoloških 
društev se ustanovi s pogodbo med društvi v skladu z zakonom »O društvih«.  

 

65. člen 

O statusnih vprašanjih odločajo člani društva na Skupščini potem, ko je predlog 
obravnaval in se do njega opredelil Upravni odbor društva.  

 

2. Prenehanje društva  
 

66. člen 

 
Društvo lahko preneha na podlagi sklepa Skupščine društva ali po samem zakonu.  
Društvo, ki preneha na podlagi sklepa Skupščine društva, mora vsebovati oz. navesti 
ime po dejavnosti sorodnega društva, ustanovljenega na podlagi zakona »O društvih«  
(Ur, list RS št. 60/95) na katerega se po poravnavi vseh obveznosti, prenese premoženje 
društva.  



Ker na območju sedeža društva ni ustanovljenega sorodnega društva, se prenese 
premoženje društva na Prostovoljno gasilsko društvo Lukavci, s sedežem v 
Lukavcih št. 9, 9242 Križevci pri Ljutomeru.  
 

Predhodna določba se uveljavlja, ko so izčrpane vse možnosti v smislu 67. člena tega 
statuta.  
 

67. člen 
 
V primeru, da najmanj deset članov društva, za katerega je Skupščina sprejela sklep o 
njegovem prenehanju, smatra, da bi bilo delovanje društva še naprej koristno in se na 
Skupščini društva izjasnijo, da bi bilo smotrno nadaljevati z uresničevanjem nalog in ciljev 
v istem ali novem sorodnem društvu, so v roku 30 dni po prejetju sklepa o prenehanju 
društva upravičeni uveljaviti pravico, da društvo se naprej deluje pod istim imenom 
oziroma so upravičeni uveljaviti pravico do prenosa premoženja društva, ki je prenehalo. 
Premoženje se prenese na novoustanovljeno društvo ob pogoju, da v roku 30 dni po 
sprejetju sklepa Skupščine društva o prenehanju društva ali v primeru prenehanja 
društva po samem zakonu, sami ali skupno z novimi v kinološko društvo včlanjenimi 
fizičnimi osebami, prevzamejo nadaljnje delovanje obstoječega društva oziroma 
ustanovijo novo sorodno društvo in uveljavijo pravico, da se na novo društvo, po 
poravnavi vseh obveznosti, prenesejo preostala sredstva društva, ki je prenehalo.  

Prenos premoženja društva, ki je prenehalo, na novoustanovljeno društvo se izvrši z istimi 
pravnimi učinki, kot če bi se izvršil prenos premoženja na drugo sorodno društvo.  

Ob sprejetju sklepa o prenehanju društva oziroma nadaljevanju društva v smislu 
predhodnega člena, se mora izdelati zaključni račun v skladu s predpisi. Ugotoviti je 
potrebno finančno in materialno stanje društva, odgovornost organov in na tej osnovi 
določiti jamčevalne prednike, v kolikor predpisi »O likvidaciji pravnih oseb zasebnega 
prava«, ne določajo drugače.  

V primerih iz predhodnega odstavka se izvrši primopredaja premoženja in finančnega 
stanja društva. Ustrezne listine podpišejo: zastopnik kinološkega društva in druge 
pooblaščene osebe za primopredajo premoženja.  

 

X. REŠEVANJE SPOROV 
 

68. člen 
 
Če se pri uresničevanju izvrševanja namena in programskih ciljev društva, med člani in 
organi društva ali ustvarjalci na področju kinologije pojavijo morebitna sporna 
vprašanja, ki jih prizadeti med seboj ne bi mogli ustrezno rešiti, se oblikovanje stališč in 
zaključkov s predlogom rešitve spornega vprašanja, prepusti arbitražni komisiji. V 
arbitražno komisijo se imenujejo trije člani in sicer: enega imenuje Skupščina društva, 
enega sprta stran in enega Kinološka zveza Slovenije, izmed fizičnih oseb s področja 
delovanja v kinologiji.  
 
Člani društva si bodo v vsakem primeru prizadevali, da bodo morebitna medsebojna 
sporna razmerja oziroma nesoglasja, reševali sporazumno in znotraj društva.  
V primeru, da se Skupščina društva in prizadeti s predlogom rešitve arbitražne komisije 
ne strinjajo in ne morejo z ustrezno večino izglasovati sklepa o določenem vprašanju, od  



katerega je odvisno nadaljnje poslovanje in programsko delovanje društva, društvo na 
predlog Upravnega ali Nadzornega Odbora in zastopnika društva ali ene tretjine članov 
društva, preneha v skladu z zakonom na podlagi sklepa Skupščine društva. Člani društva, 
ki menijo, da bi bilo delovanje društva še naprej koristno, pa lahko nadaljujejo z 
iniciativami v skladu s 64. členom tega statuta.  

 

 
XI. STATUT IN SPLOŠNI AKTI DRUŠTVA  
 
 

69. člen 
 

Statut obravnava in sprejme na predlog Upravnega odbora Skupščina kinološkega 
društva.  
 
Člani društva morajo biti s predlogom statuta, na primeren način, predhodno seznanjeni.  
Pripombe članov in organov društva na predlog statuta ali njegovih sprememb in 
dopolnitev obravnavata Upravni odbor in Skupščina ter se do njih opredeljujeta in 
usklajujeta, dokler ni doseženo soglasje najmanj ene tretjine članov društva.  
 

Statut je sprejet, če je zanj glasovala najmanj ena tretjina vseh članov društva. 
Glasovanje o sprejemu statuta je praviloma javno.  
 

Statut društva prične veljati osmi dan po objavi na sedežu društva.  
 

Spremembe in dopolnitve statuta se sprejemajo po istem postopku kot se sprejema sam 
statut.  

70. člen 

Avtentično razlago statuta in njegovih sprememb in dopolnitev sprejema Skupščina 
društva po enakem postopku, kot se sprejema to statut.  
 
 

71. člen 
 
Za sprejem ostalih splošnih aktov velja smiselno enak postopek, kot velja za sprejem 
statuta v kolikor ni z zakonom drugače določeno.  

 

72. člen 
 
Če društvo spremeni svoj statut ali imenuje novega zastopnika društva, mora v roku 30 
dni po nastali spremembi, vložiti zahtevo za spremembo na pristojni upravni organ, po 
potrebi pa tudi priglasitev za vpis osebnega imena novega zastopnika društva.  
 
 

73. člen 
 

Statut in drugi akti društva se hranijo na sedežu kinološkega društva.  
 
Za hrambo statuta in aktov ter finančno poslovnih listin društva je odgovoren 



predsednik društva. Po prenehanju imenovane funkcije je dolžan izročiti novemu 
predsedniku društva statut, splošne akte ter finančne in poslovne listine društva. 
Primopredaja premoženjskega stanja in arhiva društva ob zamenjavi predsednikov, se 
izvrši pisno. Primopredajni zapisnik podpišeta dotedanji in novi predsednik društva, po 
potrebi pa tudi primopredajna komisija, ki jo imenuje Skupščina društva.  
 
Smiselno enak postopek velja pri zamenjavi tajnika društva.  

 

 

XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE  
 

74. člen 
 
Z uveljavitvijo tega statuta preneha veljati Statut kinološkega društva, ki je bil sprejet na 
Skupščini Kinološkega društva Ljutomer v Banovcih, dne 11. 02. 1996.  
 
 

75. člen 
 

Z uveljavitvijo tega statuta prenehajo veljati vsi splošni akti, ki so v nasprotju z zakonom 
in tem statutom.  
 
 

76. člen 
 
Zastopnik društva opravlja svojo funkcijo do izvolitve predsednika društva, v skladu z 
določili tega statuta.  

 

77. člen 
 
Zastopnik društva je dolžan najpozneje v roku osmih dni po uveljavitvi tega statuta, 
vložiti zahtevo za priglasitev sprememb na področju pravnega organiziranja društva pri 
pristojnem upravnem organu, v skladu z zakonom.  
 
 

78. člen 
 

Dotlej, dokler je v društvo včlanjenih do vključno 15 članov, opravljajo vsi člani društva 
naloge organov društva, določene s tem statutom in izmed sebe izvolijo zastopnika 
društva.  
 

V zgoraj navedenem primeru opravlja Skupščina društva vse funkcije organov društva, 
ki so določene s tem statutom.  
 

79. člen 
 
Kinološko društvo mora uskladiti svoje pravno delovanje in poslovanje z zakonom in s 
tem statutom ter mora izvoliti organe v skladu s tem statutom in sprejeti ustrezne akte 
društva v roku 60 dni po uveljavitvi statuta.  

 



80. člen 
 

Ko se v društvo včlani več kot 15 fizičnih oseb, mora društvo v katerem so vsi člani 
dotlej opravljali naloge organov društva, na Skupščini v roku 30 dni izvoliti organe 
društva v skladu s tem statutom. 

 

 

Lukavci, 30. 10. 1997 


