
Na podlagi Zakona o društvih, uradno prečiščeno besedilo ZDru-1-UPB2 (Uradni list 
Republike Slovenije, št. 64/2011)  je ustanovni občni zbor dne 18.06.2002 sprejel sklep 

o ustanovitvi športnega kinološkega društva z imenom: 
 
 
 
 
 
 

ŠPORTNO KINOLOŠKO DRUŠTVO CELEIA  
 
 

s sedežem : Teharje 66, 3221 Teharje in v ta namen sprejel naslednji: 
 
 
 

TEMELJNI AKT 
 

 
 

 
ki je bil popravljen na občnem zboru 17.7.2014 skladno z določili Zakona o društvih;  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



TEMELJNI AKT 
 
 
I.     SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
(opredelitev) 

 
Kinološko društvo z imenom »Športno kinološko društvo CELEIA« (v nadaljevanju 
društvo) je prostovoljno, samostojno, nepridobitno in ljubiteljsko združenje fizičnih oseb, 
z namenom izvajanja vseh kinoloških dejavnosti v športne in delovne namene. 
 
 

2. člen 
(ime, sedež) 

 
Ime društva: Športno kinološko društvo CELEIA.   
Sedež društva : Teharje 66, 3221 Teharje.  
Območje delovanja je ozemlje Republike Slovenije.  
Društvo je pravna oseba zasebnega prava. 
 
 

3. člen 
(simboli, oznake) 

 
Društvo ima znak v obliki kroga. Znotraj kroga je kolobar z napisom: zgoraj- Športno 
kinološko društvo; spodaj - Celeia. Na sredini kroga je glava bulldoga z rimsko čelado. Na 
tiskovinah se uporablja znak društva. 
 
 
 

4. člen 
(žig) 

  
Društvo ima žig v obliki kroga. Znotraj kroga je kolobar z napisom: Športno kinološko 
društvo Celeia. Na sredini kroga je glava bulldoga z rimsko čelado. Velikost žiga je 40 x 
30 mm. 
 
 

5. člen 
(način dela) 

 
Delo društva je javno. 
 
 

6. člen 
(povezovanje) 

 
Društvo deluje na podlagi tega statuta in drugih aktov, ki jih sprejema občni zbor in 
organ Kinološke zveze Slovenije (v nadaljevanju KZS), katerih član je. Društvo sodeluje z 
vsemi tistimi organizacijami, ki izkazujejo interes za takšno sodelovanje. Za uresničitev 
svojih ciljev društvo lahko po sklepu upravnega odbora in odobritvi KZS, sodeluje tudi s 
sorodnimi mednarodnimi kinološkimi društvi. ki so člani Mednarodne kinološke federacije 
FCI. 
 
 
 
 



II.     NAMEN IN NALOGE DRUŠTVA 
 
 

7. člen 
(namen) 

 
Namen društva je vzgoja in šolanje psov vseh čistokrvnih in mešanih pasem v skladu z 
veljavnimi predpisi KZS, FCI in matične dežele. 
 
 

8. člen 
(naloge) 

 
Naloge društva kot člana KZS so: 

• deluje v skladu s statutom KZS in drugimi splošnimi in strokovnimi akti ter sklepi 
organov KZS; 

• plačuje članarino in druge dajatve v skladu s sprejetim finančnim načrtom oziroma 
cenikom storitev KZS; 

• aktivno sodeluje v organih zveze in izpolnjuje programske naloge in sprejete 
sklepe; 

• pravočasno obvešča KZS o predvidenih kinoloških prireditvah. 
 

 
9. člen 

(dejavnost) 
 

Društvo opravlja nepridobitne in pridobitne dejavnosti. 
 
Društvo lahko neposredno opravlja pridobitno dejavnost pod pogoji, ki jih za opravljanje 
te dejavnosti določa zakon, vendar pa ne sme opravljati pridobitne dejavnosti kot svoje 
izključne dejavnosti. Pridobitna dejavnost mora biti določena v temeljnem aktu in mora 
biti povezana z nameni in nalogami društva ter se lahko opravlja v obsegu, potrebnem za 
njihovo doseganje. 
 
Nepridobitne dejavnosti, ki jih opravlja društvo in z njimi dosega in uresničuje 
zastavljene cilje za svoje člane in s svojimi člani: 

• nudenje celovite pomoči, nasvetov in literature članom za čim boljše sožitje 
lastnikov in psov; 

• izdelovanje  pravil   za  specifično  kontrolo  obnašanja  psov  v  urbani   sredini 
(preprečevanje ogrožanja ljudi); 

• izobraževanje inštruktorjev in markerjev; 
• izdajanje lastnega strokovnega glasila ter sodelovanje z drugimi; 
• pospeševanje zaščite psov; 
• nabava in vzdrževanje vadbišč - objektov, naprav, rekvizitov ipd.; 
• s premoženjem društva ravna po načelu dobrega gospodarja. 
• točenje pijač in napitkov za lastne potrebe (skladno s 3.čl. Zakona o gostinstvu) 
• aktivnosti s psi v terapevtske namene 

 
V namen izvajanja aktivnosti s psi v terapevtske namene deluje v Športno kinološkem 
društvu Celeia (v nadaljevanju ŠKD Celeia) Skupina za aktivnosti in terapijo s psi 
»Kosmati smrčki" katere delovanje ureja Pravilnik o delovanju in organizaciji skupine za 
aktivnosti in terapijo s psi, ki je del Pravilnika o delu. 
 

 
 
 
 



Pridobitne dejavnosti društva  
S 96.090  Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene 

• vzgoja ter šolanje psov in lastnikov; 
• oskrba psov (varstvo psov); 

N 82.300  Organiziranje razstav, sejmov, srečanj 
• prirejanje strokovnih predavanj, srečanj, specialnih lepotnih in delovnih razstav, 

vzrejnih pregledov in delovnih izpitov; 
 

Presežek prihodkov nad odhodki, ki ga društvo doseže z neposrednim opravljanjem 
pridobitne dejavnosti, se sme uporabiti le za doseganje namenov in nalog društva, v 
skladu s temeljnim aktom. 
 
 
III.     DELOVANJE DRUŠTVA 
 
 

10. člen 
(načelo javnosti) 

 
Delovanje društva in njegovih organov temelji na načelu javnosti. Društvo obvešča o 
svojem delovanju širšo in ožjo javnost s svojim strokovnim glasilom ali z rednim 
objavljanjem v glasilu KZS in drugih strokovnih glasilih. 
 
Obveščanje javnosti: 

• ožjo javnost obvešča z organiziranjem okroglih miz, z objavljanjem vabil in 
zapiskov v internem glasilu društva, s tem ,da so zapisniki vseh organov društva 
dostopni na vpogled članom društva;  

• širšo javnost obvešča s tem, da so seje organov društva javne in se nanje lahko 
vabijo novinarji ter druge osebe, ki kažejo tak interes preko drugih sredstev 
javnega obveščanja. 

 
Za zagotovitev javnosti dela društva in dajanje informacij je odgovoren predsednik 
društva. 
 
IV.     ČLANSTVO 
 
 

11. člen 
(član) 

 
Član društva lahko postane državljan RS, ki se ravna po statutu in izrazi željo postati 
član. Vsi člani delujejo v društvu pod enakimi pogoji.  
 
Kdor želi postati član društva, mora upravnemu odboru predložiti pristopno izjavo, v 
kateri izrazi željo postati član društva, se zaveže, da bo deloval v skladu s statutom 
društva in plačal članarino. 
 
O sprejemu v članstvo odloča upravni odbor v roku 30 dni od prejema pisne pristopne 
izjave in plačila članarine. V kolikor se upravni odbor v zgoraj navedenem roku ne 
sestane, se članstvo v društvo avtomatsko sprejme.  
 
Član društva ne more biti oseba, ki se obrtno ukvarja s kinologijo oziroma neregistrirano 
opravlja pridobitno dejavnost v zvezi s psi. Članstvo se lahko odkloni osebam, ki s svojim 
delovanjem škodijo ugledu kinologije in delujejo proti interesom društva. 
 
O odklonitvi je potrebno kandidata pisno obvestiti v roku 30 dni od obravnave njegove 
pristopne izjave.  



 
Častne člane imenuje občni zbor društva na predlog upravnega odbora. Za častnega 
člana je lahko imenovan član društva, ki je veliko prispeval k uspešnemu delu društva. 
Izjemoma se naziv častnega člana lahko podeli tudi nečlanu, vendar ta nima pravic in 
obveznosti iz naslova članstva. 
 
Če se v društvo včlani mladoletnik do dopolnjenega 7, leta starosti, podpiše pristopno 
izjavo njegov zakoniti zastopnik, od mladoletnikovega 7. leta do dopolnjenega 15. leta 
starosti pa mora zakoniti zastopnik pred njegovim vstopom v društvo podati pisno 
soglasje. 
 
Tujec lahko postane član društva pod enakimi pogoji kot državljan Republike Slovenije. 
 
 

 
 
 

12. člen 
(pravice članov) 

 
Pravice članov društva so: 

• da volijo in da so izvoljeni v organe društva; 
• da dajejo predloge članom društva za delo in izpolnjevanje nalog; 
• da sodelujejo na internih prireditvah doma in v tujini; 
• da uporabljajo premičnine in nepremičnine društva kot dobri gospodarji; 
• da so redno seznanjeni z delom društva in s sklepi KZS-a; 
• da dobijo strokovno pomoč društva pri vzgoji in vzreji, šolanju in strokovnem 

izpopolnjevanju na področju kinologije v okviru zmožnosti društva; 
• vsakemu članu je na vpogled statut. 

 
 

13. člen 
(dolžnosti članov) 

 
Vsak član je dolžan: 

• plačilne obveznosti plačati v roku; 
• spremembo bivališča takoj sporočiti tajniku društva; 
• pri prodaji psa (psice), je dolžan sporočiti spremembo lastništva, ki jo tajnik 

društva vpiše v rodovnik; 
• spoštovati pravilo o vzreji, vzrejnih pregledih in izborih, oceni zunanjosti in 

delovnih izpitih; 
• kot vzreditelj ali lastnik psa (psice), delovati v skladu z normami o zaščiti živali; 
• dolžnosti do društva izpolnjevati vestno, ter se venomer primerno in športno 

obnašati. 
 
 

14. člen 
(prenehanje članstva) 

 
Prenehanje članstva: 

• izstop; 
• izključitev; 
• smrt. 

 
Član društva lahko izstopi iz društva prostovoljno, s pisno izjavo o izstopu, ki jo 
priporočeno pošlje tajniku društva. 



Članu preneha članstvo v društvu, če ne poravna članarine za tekoče leto do 31. marca 
ali, če mu je disciplinska komisija izrekla disciplinski ukrep izključitve iz članstva. 
Član, ki je bil izključen s sklepom disciplinske komisije društva, ima pravico do pritožbe v 
roku 15 dni od dneva sprejetja sklepa o izključitvi. Pritoži se na upravni odbor.  
Odločba upravnega odbora je dokončna. 
 
 

15. člen 
(članarina) 

 
Letno članarino določi upravni odbor društva. Novi člani plačajo celotno članarino ne 
glede na dan včlanitve. 
Člani. kateri živijo izven meja Republike Slovenije, plačajo članarino s protivrednostjo 
domače valute in po poštni tarifi. 
Članarina in prispevki se nakazujejo s položnico na transakcijski račun društva ali v 
blagajno društva. 
Častni člani ne plačajo članarine. 
 
V.     ORGANIZACIJA DRUŠTVA 
 
 

16. člen 
(območne skupine) 

 
Društvo, člani društva se lahko organizirajo v obliki območnih skupin po upravnih enotah. 
 
 

17. člen 
(ustanovitev in delovanje območne skupine) 

 
Območna skupina je organizacijski del Športnega kinološkega društva CELEIA , s 
sedežem na naslovu Teharje 66, 3221 Teharje. Ustanovi jo Upravni odbor ŠKD Celeia po 
sklepu območnega zbora ŠKD Celeia. Območna enota ni pravna oseba in mora delovati v 
skladu z določili statuta ŠKD Celeia. Območna skupina ima svoj poslovnik, ki ureja sedež, 
članstvo, naloge, organe in način delovanja območne skupine, oziroma njeno prenehanje. 
 
 

18. člen 
(organi društva) 

 
Organi društva: 

• občni zbor;  
• upravni odbor;  
• nadzorni odbor;  
• disciplinska komisija. 

 
 
OBČNI ZBOR 
 
 

19. člen 
(občni zbor) 

 
Občni zbor, ki ga sestavijajo vsi člani društva, voli druge organe društva. Delovanje 
občnega zbora je javno. 
 
 



20. člen 
(sklic občnega zbora) 

 
Občni zbor je reden ali izreden. Redni občni zbor je vsako leto in ga skliče upravni odbor, 
izredni občni zbor pa se skliče po sklepu upravnega odbora ali na zahtevo 1/3 članov 
društva. 
Izredni občni zbor lahko obravnava in sklepa samo o zadevi zaradi katere je sklican. 
Upravni odbor je dolžan sklicati izredni občni zbor najkasneje v roku enega meseca po 
tem , ko je prejel zahtevo. V nasprotnem primeru lahko skliče izredni občni zbor 
predlagatelj. 
Sklic rednega občnega zbora mora biti objavljen z dnevnim redom najmanj sedem dni 
pred dnevom na katerega je sklican. 
 
 

 
 
 

21. člen 
(sklepčnost občnega zbora) 

 
Občni zbor je sklepčen, če je ob predvidenem začetku navzočih več kot polovica članov. 
Če do predvidenega časa občni zbor ni sklepčen, se začetek preloži za 30 minut, nakar 
občni zbor veljavno sklepa, če je prisotnih najmanj 10 članov. Sklepi občnega zbora so 
sprejeti, če je zanje glasovala več kot ena polovica navzočih članov. 
 
Volitve organov društva, določenih s tem statutom, so javne, če občni zbor ne odloči, da 
so volitve tajne. 
 
 

22. člen 
(naloge občnega zbora) 

 
Občni zbor je pristojen predvsem za : 

• sprejem, spremembe in dopolnitev statuta in drugih splošnih pravnih aktov 
društva;  

• sprejem delovnega programa društva; 
• sprejem finančnega obračuna, finančnega načrta in poročilo nadzornega odbora, 

upravnega odbora in disciplinske komisije; 
• izvolitev in razrešitev članov v organe društva; 
• obravnavanje in potrjevanje poročil o delu društva; 
• opravlja tudi druge naloge, za katere je pristojen s tem statutom in drugimi akti 

društva; 
• volitev delegacije, ki zastopa društvo pri KZS; 
• sklepa o prenehanju delovanja društva; 
• sprejme zaključni račun finančnega načrta in poročilo nadzornega odbora. 

 
 

23. člen 
(vodenje občnega zbora) 

 
Občni zbor odpre predsednik upravnega odbora in ga vodi, dokler občni zbor ne izvoli 
delovnega predsedstva. Delovno predsedstvo sestavljajo trije člani: predsednik in dva 
člana. Občni zbor najprej izvoli tričlansko verifikacijsko komisijo (predsednika in dva 
člana). Nato se izvoli še zapisnikarja ter dva overitelja zapisnika. 
 
 
UPRAVNI ODBOR 



 
 

24. člen 
(upravni odbor) 

 
Upravni odbor društva opravlja organizacijske, upravno-administrativne in strokovne,  
tehnične zadeve. Je izvršilni organ občnega zbora in opravlja zadeve, ki mu jih naloži 
občni zbor ter zadeve, ki po svoji naravi spadajo v njegovo področje.  
Za svoje delo je odgovoren občnemu zboru. 
Sestavlja ga najmanj 3 (tri) in največ 9 (devet) članov. V upravnem odboru naj bi bili 
predstavniki večine kinoloških disciplin in ostalih področij, katerih šolanje poteka v 
društvu.  
 
Vodi ga predsednik društva. Predsednik društva določi namestnika, ki ga nadomešča v 
času njegove odsotnosti. 
 
 

25. člen 
(naloge upravnega odbora) 

 
Naloge upravnega odbora so, da v okviru svojega delovnega področja opravlja zlasti 
naslednje naloge:  

• sklicuje občni zbor in pripravlja poročilo o delu ter predloge za občni zbor;  
• pripravlja predloge za splošne akte društva;  
• pripravlja in sestavlja predloge za finančni načrt in zaključni račun;  
• vodi posle, ki zadevajo evidence članov;  
• iz vrst članov imenuje stalne in začasne komisije;  
• skrbi za materialno-finančno poslovanje in sredstva društva;  
• neposredno skrbi za uresničevanje ciljev in nalog;  
• upravlja s premoženjem društva. 

 
 

26. člen 
(delovanje upravnega odbora) 

 
Upravni odbor upravlja društvo med dvema občnima zboroma po smemicah, ki so bile 
sprejete po občnem zboru. 
 
Člane upravnega odbora predlaga predsednik društva. Pogoj za članstvo v upravnem 
odboru je najmanj 5 let članstva in aktivnega dela v ŠKD Celeia. Člane upravnega odbora 
voli občni zbor za dobo 4 let in so lahko večkrat izvoljeni.  
 
Če odstopi predsednik, prevzame njegove naloge podpredsednik. 
 
Če odstopi član upravnega odbora, se lahko za dobo do naslednjega občnega zbora z 
večino glasov članov upravnega odbora začasno izvoli novega člana do izteka mandata. 
 
 

27. člen 
(sprejemanje sklepov upravnega odbora) 

 
Upravni odbor sprejema sklepe, če seji upravnega odbora prisostvuje več kot polovica 
članov upravnega odbora. Sklepi so sprejeti, če zanje glasuje večina prisotnih. 
Društvo zastopa in predstavlja v javnosti (pred tretjimi osebami) predsednik društva, v 
primeru odsotnosti pa ga nadomešča podpredsednik. 
 
S premoženjem društva upravlja upravni odbor društva. 



 
 
NADZORNI ODBOR 
 
 

28. člen 
(nadzorni odbor) 

 
Nadzorni odbor je organ občnega zbora, sestavljen iz treh članov, ki jih za dobo štirih let 
voli Občni zbor. Člani Nadzornega odbora izmed sebe izvolijo predsednika. 
  
Nadzorni odbor sprejema veljavne sklepe, če so na seji prisotni vsi člani in če zanje 
glasujeta dva člana. 
  
Člani Nadzornega odbora ne morejo biti člani Upravnega odbora, so pa vabljeni na 
njegove seje brez pravice glasovanja in prejemajo zapisnike sej Upravnega odbora. 
  
Nadzorni odbor o svojem delu obvešča občni zbor, kateremu je tudi odgovoren za svoje 
delo.  
 
 

29. člen 
(naloge občnega zbora) 

  
Nadzorni odbor opravlja naslednje naloge: 
•    nadzoruje in pregleduje poslovanje organov društva, 
•    nadzoruje zakonitost dela društva, 
•    nadzoruje finančno in materialno poslovanje društva, 
•    spremlja delo Upravnega odbora. 
•    ocenjuje ali so poslovne knjige vodene ažurno in pravilno, ter ali je letno poročilo 
pravilno sestavljeno 
•    podaja oceno ali so bili presežki dohodkov porabljeni za doseganje namena in ciljev, 
oz. za opravljanje nepridobitnih dejavnosti 
 

 
DISCIPLINSKA KOMISIJA 
 
 

30. člen 
(disciplinska komisija in njene naloge) 

 
Disciplinsko komisijo (v nadaljevanju DK) sestavljajo trije člani, ki so izvoljeni na občnem 
zboru za dobo štirih let. Člani DK izvolijo med sabo predsednika. DK vodi disciplinski 
postopek in izreka kazni po disciplinskem pravilniku. Pristojnosti in delo DK so 
podrobneje opredeljene v disciplinskem pravilniku. Veljavne sklepe sprejema v popolni 
sestavi. 
 
 
 
VI.     DISCIPLINSKA ODGOVORNOST 
 
 

31. člen 
(disciplinski prekršek) 

 



Za disciplinski prekršek članov društva se šteje hujše ne spoštovanje statuta in sklepov 
organov društva, ter vsako drugo ravnanje, ki prizadene interese in ugled društva, kar je 
podrobnejše določeno v disciplinskem pravilniku. 
 
 

32. člen 
(predsednik društva) 

 
Predsednik društva 
Predsednik zastopa in predstavlja društvo pred državnimi in drugimi organi v državi in 
tujini, vodi delo in poslovanje društva in upravnega odbora ter je odgovoren za delovanje 
društva v skladu s statutom, zakonskimi in kinološkimi predpisi.  
Predsednik društva je hkrati predsednik upravnega odbora in ga izvoli občni zbor za dobo 
4 let. 
Predsednik predlaga člane upravnega odbora, tajnika in blagajnika. 
 
 

 
 

33. člen 
(naloge funkcionarjev društva) 

 
Naloge posameznih funkcionarjev društva so: 
 
a)  Namestnik predsednika 
V odsotnosti predsednika opravlja vse zadeve iz njegovega področja. 
 
b)  Tajnik 
Vodi vso administrativno poslovanje društva, evidence o izvršenih sklepih odborov, 
sprejema pošto in skrbi za njeno odpravo, vodi in ureja arhiv, vodi zapisnike, skrbi za 
strokovno literaturo, vodi evidence o delu komisij in jim nudi ustrezno pomoč in obvešča 
člane o sprejetih sklepih organov društva in KZS.  
Tajnika določi Upravni odbor. Ni nujno, da je tajnik član Upravnega odbora, je pa vabljen 
na njegove seje zaradi vodenja zapisnika seje. V primeru, da tajnik ni član UO, nima 
pravice do glasovanja na sejah UO. 
 
c)  Blagajnik 
Opravlja blagajniško-finančno in knjigovodsko poslovanje društva, vodi poslovanje z 
banko, izplačuje izdatke društva, ki jih odobri upravni odbor in nadzira materialno 
poslovanje društva. 
Blagajnika določi Upravni odbor. Ni nujno, da je blagajnik član Upravnega odbora. 
 
 

34. člen 
(stalne komisije) 

 
Upravni odbor za posamezna delovna področja imenuje stalne komisije kot strokovne 
organe društva. Stalne komisije imajo štiriletni mandat. 
  
Društvo ima naslednjo stalno komisijo: 

• komisija za šolanje 
 

Komisije delujejo v skladu s tem statutom, z letnim delovnim načrtom in s pravilniki, ki 
veljajo za področje šolanja in tekmovanja. Komisije za svoje delo odgovarjajo 
Upravnemu odboru. 
 
 



35. člen 
(občasne komisije) 

  
Upravni odbor za izvedbo določenih delovnih ali strokovnih nalog lahko imenuje občasne 
komisije ter jim določi mandat glede na obsežnost nalog. Te komisije delujejo v skladu s 
tem statutom in z letnim delovnim načrtom društva. Za svoje delo odgovarjajo 
Upravnemu odboru. 
 
 
VII.  VOLITVE ORGANOV DRUŠTVA 
 
 

36. člen 
(volitve in volilna komisija) 

  
Sklep o razpisu volitev in vseh postopkih, potrebnih za izvedbo volitev, sprejme Upravni 
odbor društva, najkasneje en mesec pred volilnim občnim zborom. 
 
Za izvedbo kandidacijskih postopkov in volitev upravni odbor imenuje tričlansko Volilno 
komisijo. Člani komisije izmed sebe izvolijo predsednika. 
 
Naloge Volilne komisije po razpisu volitev so:      

• opravljanje kandidacijskih postopkov; 
• sprejemanje izjav kandidatov o njihovih kandidaturah;  
• priprava kandidatnih list za organe društva; 
• opravljanje vseh drugih del, ki so potrebna za zakonit in nemoten potek volitev 

organov društva. 
 
Pravico kandidirati in predlagati kandidate imajo člani društva. Pravico predlagati 
kandidate ima tudi volilna komisija. 
   
Vsak kandidat mora podati pisno izjavo, da soglaša s kandidaturo. 
 
 

37. člen 
(kandidatura za predsednika) 

  
Status kandidata za predsednika kot mandatarja društva pridobi  član društva, ki je vložil 
svojo kandidaturo za predsednika in je pripravil pisni program  društva za naslednje 
mandatno obdobje.  
 
Lista kandidatov za mandatarja se oblikuje po abecednem vrstnem redu.  
 
Volilna komisija ima pravico obrazložiti predlog kandidatur na občnem zboru. 
  
Kandidat(i) za predsednika društva lahko svoj program predstavi(jo) občnemu zboru. 
Kandidat(i) so dolžni predstaviti program, če to zahteva občni zbor z večino glasov. 
 
 

38. člen 
(izvolitev predsednika) 

  
Volitve predsednika so javne. 
  
Volitve predsednika so lahko tudi tajne (z glasovnico), če tako sklene občni zbor. 
   



Za predsednika društva je izvoljen kandidat, ki je dobil večino glasov. Če je kandidatov 
za predsednika več, in noben kandidat ni dobil večine glasov, se volitve ponovijo med 
kandidatoma, ki sta dobila največ glasov. 
 
 
 

39. člen 
(izvolitev upravnega odbora) 

  
Mandatar mora takoj po svoji izvolitvi na občnem zboru predstaviti kandidate za člane 
Upravnega odbora.  
 
O celotni listi kandidatov za člane Upravnega odbora odloča Občni zbor z javnim 
glasovanjem.  
  
Lista kandidatov za Upravni odbor je izglasovana, če je dobila večino glasov. 
  
V primeru, da lista ne bi dobila podpore, se glasuje o posameznih kandidatih na listi.  
  
Upravni odbor svojo funkcijo prevzame le v primeru, da je izvoljena več kot polovica 
članov Upravnega odbora. 
 
 
 

40. člen 
(izvolitev nadzornega odbora in disciplinske komisije) 

  
Občni zbor glasuje na predlog volilne komisije o listah kandidatov za Nadzorni odbor in 
Disciplinsko komisijo.  
  
V primeru, da katera od list ne bi dobila podpore, se glasuje o posameznih kandidatih na 
listah. 
 

 
41. člen 

(neuspešna izvolitev organov) 
  
V primeru, da občni zbor katerega od organov društva ne bi izvolil, je treba ponoviti 
kandidacijski postopek in volitve. 
 
 
VII.     FINANČNO IN MATERIALNO POSLOVANJE DRUŠTVA 
 
 

42.člen 
(dohodki društva, premoženje in finančno poslovanje) 

 
Društvo lahko pridobiva sredstva za svoje delovanje:  

• s članarino;  
• s prispevki donatorjev: 
• iz naslova materialnih pravic in dejavnosti društva;  
• z darili in volili; 
• s pristojbinami za storjene usluge;  
• iz javnih sredstev; 
• s prihodki od tekmovanj in drugih prireditev in  
• iz drugih virov. 

 



Presežek prihodkov nad dohodki društvo uporabi  za izvajanje dejavnosti  za katero je 
bilo ustanovljeno. 
 
S premoženjem društva upravlja upravni odbor društva. 
 
Premoženje društva so vse premičnine in nepremičnine, ki so last društva in kot take 
vpisane v knjigovodstvo društva. 
Premičnine se lahko odtujijo po sklepu upravnega odbora, nepremičnine  pa le po sklepu 
občnega zbora. 
 
Materialno in finančno poslovanje mora biti v skladu z načeli, ki veljajo za društva ter z 
veljavnimi predpisi. 
 
Finančno poslovanje se opravlja preko transakcijskega računa ki ga društvo vodi pri eni 
od poslovnih bank na območju Republike Slovenije. 
 
Finančne in materialne knjigovodske listine podpisujeta blagajnik in predsednik 
upravnega odbora, ki sta za svoje delo odgovorna občnemu zboru. V zvezi s svojim 
delom sta odgovorna za pravilnost, resničnost in zakonitost podatkov teh listn. 
 
Vsaka delitev premoženja društva med njegove člane je nična. 
 
 

43. člen 
(sponzorji) 

 
Društvo ima lahko tudi sponzorje. Sponzorji so lahko fizične ali pravne osebe, ki društvu 
materialno ali kako drugače pomagajo. Sponzorji lahko sodelujejo in razpravljajo na 
sejah občnega zbora, nimajo pa pravice odločanja. 
 
VIII.   PRENEHANJE OBSTOJA DRUŠTVA 
 

44. člen 
(prenehanje društva) 

 
Društvo preneha s svojim obstojem: 

• po volji svojih članov. 
• s spojitvijo z drugimi društvi. 
• s pripojitvijo k drugemu društvu ali 
• po samem zakonu. 

 
45. člen 

(razpolaganje š premoženjem društva) 
 

Ko nastopi primer prenehanja društva, mora upravni odbor sklicati občni zbor, ki s 
sklepom dokončno odloči o prenehanju društva. 
 
Sklep mora vsebovati ime po dejavnosti sorodnega društva, ustanovljenega na podlagi 
Zakona o društvih, na katerega se po poravnavi vseh obveznosti prenese premoženje 
društva. Če takega društva ni, se premoženje prenese na lokalno skupnost. Proračunska 
sredstva se vrnejo proračunu. 
 
Če društvo preneha delovati po zakonu, odloči o prenosu premoženja pristojno sodisče, 
skladno s predpisi o likvidaciji. 
 
 

46. člen 



(spojitev ali pripojitev društva) 
 
Društvo se lahko spoji z drugimi društvi oziroma pripoji k drugemu društvu. 
 
Društvo, ki je nastalo s spojitvijo, oziroma društvo, h kateremu se je drugo društvo 
pripojilo, je pravni naslednik spojenih oziroma pripojenih društev. 
 
Zahtevo za registracijo društva, ki je nastalo s spojitvijo oziroma registracijo pripojitve 
društva, je društvo oziroma njegov pravni naslednik dolžan vložiti v roku 30 dni po 
sprejetih statusnih spremembah. 
 
 
 
 
 
IX.     KONČNE DOLOČBE 
 
 

47. člen 
(splošni in strokovni akti) 

 
V skladu s tem statutom ima društvo naslednje splošne in strokovne akte: 

• Temeljni akt; 
• Pravilnik o delu; 
• Pravilnik o minimalni izšolanosti psov in vodnikov;  
• Disciplinski pravilnik; 
• Poslovniki območnih skupin. 

 
 

48. člen 
(način sprejemanja sprememb in dopolnitev statuta) 

 
Ta statut lahko spreminja in dopolnjuje občni zbor po postopku , ki velja za njegov 
sprejem. 
Ta statut je bil sprejet na ustavnem občnem zboru, dne 18.06.2002 in popravljen na 
občnem zboru 17.7.2014. Velja takoj, lahko pa se uporablja takoj, ko pristojni organ 
ugotovi. da je v skladu z Zakonom o društvih. 
 
 

 
 
 
 
 

Celje, 17.7.2014       Karl Gorjup 
         predsednik društva 


