Na podlagi 4, 8 in 9 člena Zakona o društvih (Uradni list RS 61/06) je zbor članov dne, 18.3.2022
uskladil

TEMELJNI AKT
Kinološkega Društva SLOV.BISTRICA

I.

SPLOŠNE DOLOČBE
1.člen

Kinološko društvo Slovenska Bistrica (v nadaljnjem besedilu: društvo) je prostovoljno, samostojno, nepridobitno
združenje fizičnih oseb, ki delujejo na področju kinološke dejavnosti.
2.člen
Društvo je pravna oseba zasebnega prava. Sedež društva je v Slovenski Bistrici, Zgornja Bistrica 13. Društvo
zastopa oseba, določena z temeljnim aktom (v nadaljnjem besedilu: zastopnik društva). Zastopnik društva je lahko
le poslovno sposobna fizična oseba.
3.člen
Društvo ima svoj znak, zastavo in štampiljko.
Znak društva je v obliki elipse. V elipsi je na zgornjem robu napis kinološko društvo in na spodnjem SLOVENSKA
BISTRICA, v sredini pa je glava Kraškega ovčarja. Barva, znaka je črna.
Zastava društva je zelena in ima na eni strani v sredini društveni znak. Zastava je pravokotna.
Žig je elipsaste oblike, velikosti 3,5x1,5 cm. Na obodu zgoraj je napis Kinološko društvo, na obodu spodaj pa
napis Slovenska Bistrica. V sredini je glava Kraškega ovčarja.
4.člen
Društvo je član Kinološke zveze Slovenije lahko pa sodeluje tudi z drugimi organizacijami v Republiki Sloveniji
in tujini, ki delujejo na področju kinologije s poudarkom na vzreji in šolanju psov in prispevajo k razvoju njegove
in sorodnih dejavnosti.
5.člen
Delovanje društva in njegovih organov temelji na načelu javnosti. Člane društva obvešča:
▪ preko oglasne deske v prostorih društva in v mestu,
▪ s pravico vpogleda članov v zapisnike organov društva,
▪ preko spletne strani,
▪ preko sredstev javnega obveščanja,
▪ preko elektronske pošte.
Širšo dejavnost obvešča društvo o svojem delu tako, da so seje organov društva javne, da organizira okrogle mize,
tiskovne konference, na svoje seje vabi predstavnike zainteresiranih organov, ustanov, organizacij ter predstavnike
sredstev javnega obveščanja. Za zagotovitev javnosti dela in dajanje informacij je odgovoren predsednik društva.
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II.

NAMEN IN DEJAVNOST DRUŠTVA
6.člen

Osnovni namen društva je strokovno pomagati ljubiteljem psov pri socializaciji, vzgoji, vzreji in šolanju njihovih
štirinožnih prijateljev.
S svojim delovanjem si prizadeva za:
▪ širjenju kinologije na področju, ki ga pokriva,
▪ strokovno in športno vzgajanje svojih članov,
▪ dvig kvalitete kinološke dejavnosti društva po modernih metodah dela, strokovnih pravilnikih in sklepih
strokovnih organov Kinološke zveze Slovenije,
▪ skrb za zaščito psov in sodelovanje z društvom za zaščito živali,
▪ skrb za zaščito psov in sodelovanje z društvi za zaščito živali,
▪ skrb za vzgojo strokovnega kinološkega kadra: sodnikov, sodniških pripravnikov, vodnikov šolanih psov,
vzrediteljev in vzrejnih referentov,
▪ ustvarjanje materialnih pogojev za razvoj dejavnosti društva,
▪ vzdrževanje stikov s sorodnimi društvi in organizacijami,
▪ vodenje evidence o delovanju in življenju društva ter sodelovanje z javnostjo,
▪ spodbujanje članov za strokovno izpopolnjevanje,
▪ dvigovati strokovno raven šolanja psov,
▪ sodelovanje s tujimi strokovnjaki s področja kinologije,
▪ sodelovanje z organizacijami in institucijami, ki se strokovno ali znanstveno ukvarjajo s področjem
kinologije,
▪ prirejati tekmovanja,
▪ organizirati izpite, razstave, vzrejne preglede, ocenjevanje zunanjosti psov,
▪ povečevati število članov in jih usposabljati za dobre kinologe.

III.

ČLANSTVO
7.člen

Član društva lahko postane vsak polnoletni državljan Republike Slovenije. Članstvo v društvo je prostovoljno.
Kdorkoli želi postati član društva mora izpolniti pristopno izjavo, in se s tem zaveže, da bo deloval v skladu s
temeljnim aktom društva in plačati članarino. Če se v društvo včlani mladoletna oseba do dopolnjenega sedmega
leta starosti ali oseba ki nima sposobnost, podpiše pristopno izjavo njen zakoniti zastopnik. Za osebo od 7 do
dopolnjenega 15 leta starosti mora zakoniti zastopnik pred njenim vstopom v društvu podati pisno soglasje. Član
društva lahko postane pod enakimi pogoji tudi tuj državljan.
8.člen
Društvo lahko ima tudi častne člane.
Naziv častnega člana lahko dobi član društva, ki ima posebne zasluge za razvoj in uspešno delo društva. Naziv
častnega člana lahko društvo podeli tudi nečlanu, ki pa ima velike zasluge na področju kinologije ali njej
spremljajočih področjih. Naziv častnega člana podeljuje zbor članov na predlog izvršnega odbora.
9.člen
Pravice članov so:
▪ da volijo in so izvoljeni v organe društva,
▪ da sodelujejo pri delu in odločajo v organih društva,
▪ da uresničujejo svoje interese na področju dejavnosti društva,
▪ da sodelujejo pri izdelavi programa društva,
▪ so seznanjeni s finančno-materialnim poslovanjem društva,
▪ da sprejemajo nagrade in pohvale za delo v društvu ter za dosežene uspehe,
▪ da uporabljajo objekte v skladu z urnikom in hišnim redom.
Dolžnosti članov so:
▪ da redno plačujejo članarino,
▪ da spoštujejo temeljni akt in druge akte ter sklepe organov društva,
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▪
▪
▪
▪
▪

da aktivno sodelujejo in s svojim delom prispevajo k uresničevanju ciljev in nalog društva,
da posredujejo društvu informacije, ki so potrebne za izvajanje skupnih dogovorjenih nalog,
da prenašajo izkušnje in znanje na mlajše člane društva,
da varujejo ugled društva.
da opravijo letno najmanj 5 ur prostovoljnega dela pri urejanju društvenih prostorov in poligona in/ali ob
napovedanih prireditvah.
10.člen

Člani za svoje delo v organih društva ne prejemajo plačila.
11.člen
Članstvo v društvu preneha:
▪ s prostovoljnim izstopom,
▪ s črtanjem,
▪ z izključitvijo,
▪ s smrtjo.
Član prostovoljno izstopi iz društva, če izvršnemu odboru pošlje pisno izjavo o izstopu. Člana črta iz članstva
izvršni odbor, če ta kljub opominu ne plača članarine v tekočem letu.
O izključitvi člana iz društva odloča disciplinska komisija s sklepom. Sklep mora biti v skladu z disciplinskim
pravilnikom.

IV.

ORGANI DRUŠTVA
12.člen
▪
▪
▪
▪
▪

zbor članov
zastopnik društva ( predsednik-ca društva)
izvršni odbor
nadzorni odbor
disciplinska komisija
13.člen

Zbor članov je najvišji organ društva, ki ga sestavljajo vsi člani društva, razen tistih članov, ki so
podali pisno izjavo, da v zboru članov ne želijo sodelovati.
Zbor članov je lahko reden in izreden. Redni zbor članov sklicuje predsednik izvršnega odbora enkrat
letno. Izredni občni zbor pa se skliče na zahtevo predsednika društva, izvršnega odbora, nadzornega
odbora ali na zahtevo 1/3 članov društva. Izredno sejo zbora članov skliče predsednik društva najmanj
10 dni pred dnevom sklica in najkasneje v 30 dneh od prejema zahteve za sklic. Če predsednik društva
zbora članov ne skliče, ga skliče predlagatelj, ki mora predložiti tudi dnevni red z ustreznim gradivom.
Izredna seja zbora članov sklepa le o vprašanjih za katere je bila sklicana.
14.

člen

O sklicu rednega zbora članov s predloženim dnevnim redom morajo biti člani društva seznanjeni
najmanj 14 dni pred sklicem.
Zbor je sklepčen, če je prisotnih več kot polovica članov, ki niso podali pisne izjave o tem, da v zboru
članov ne želijo sodelovati. Če občni zbor ni sklepčen, se zasedanje odloži za 30 minut, po preteku tega
časa je zbor sklepčen, če je prisotnih najmanj 1/3 članov društva, ki se sodelovanju v zboru članov niso
odpovedali. Zbor članov odpre predsednik društva in ga vodi, dokler zbor članov ne izvoli delovnega
predsedstva, zapisnikarja in dveh overiteljev zapisnika.
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Na rednem občnem zboru imajo glasovalno pravico voliti ter biti voljeni le redni člani društva.
Glasovanje je praviloma javno, lahko pa se člani na samem zasedanju odločijo za tajni način glasovanja.
Sklep zbora je veljaven, če je zanj glasovala več kot polovica prisotnih članov.
15.člen
Naloge in pristojnosti zbora članov:
▪ sklepa o dnevnem redu,
▪ sprejema, spreminja in dopolnjuje statut in druge akte društva,
▪ sprejema program dela društva,
▪ sprejema finančni načrt za prihodnje leto in zaključni račun za minulo leto,
▪ voli in razrešuje predsednika, in podpredsednika društva
▪ potrdi predlog izvršnega in nadzornega odbora, disciplinske komisije,
▪ razrešuje izvršni in nadzorni odbor ter disciplinsko komisijo
▪ odloča o pritožbah zoper sklepe izvršnega odbora, nadzornega odbora in disciplinske komisije,
▪ odloča o vključevanju in sodelovanju z drugimi sorodnimi organizacijami,
▪ dokončno odloča o izključitvi člana iz društva,
▪ odloča o nakupu in prodaji nepremičnin,
▪ podeljuje odlikovanja in priznanja zaslužnim kinološkim delavcem,
▪ potrjuje med letom sprejete častne člane,
▪ sklepa o prenehanju društva,
▪ odloča o drugih zadevah, ki jih predlagajo organi in člani društva v skladu z namenom in cilji
društva.
Posamezni predlogi za razpravo na zboru članov morajo biti v pisni obliki poslani izvršnemu odboru
najmanj osem (8) dni pred sklicem zbora članov, sicer jih zbor obravnava le, če jim prizna nujnost. O
delu zbora članov se vodi zapisnik, ki ga podpišejo predsedujoči, zapisnikar in dva overitelja.
16.člen
Zastopnik društva (Predsednik društva)
Predsednik društva je zakonit zastopnik društva in vodi delo društva. Predsednik društva je hkrati tudi
predsednik izvršnega odbora. Izvoljen je na zboru članov za dobo pet (5) let.
Pristojnosti predsednika so:
▪ predstavlja društvo doma in v tujini,
▪ skrbi za izvrševanje sklepov zbora članov in izvršnega odbora,
▪ skrbi za spoštovanje in izvajanje tega statuta in drugih društvenih aktov,
▪ sklicuje in vodi seje izvršnega odbora,
▪ sklicuje redne in izredne zbora članov ter jih vodi do izvolitve organov zbora,
▪ na rednem zasedanju zbora članov poroča o svojem in delu izvršnega odbora v preteklem
koledarskem letu,
▪ opravlja druge naloge v okviru dejavnosti kinološkega društva.
Za svoje delo je odgovoren zboru članov in izvršnemu odboru.
17.člen
Izvršni odbor (IO)
Izvršni odbor je izvršilni organ društva, ki opravlja organizacijska, strokovno tehnična in
administrativna dela ter vodi delo društva med dvema zboroma članov po programu in sklepih sprejetih
na občnem zboru.
Izvršni odbor je za svoje delo odgovoren zboru članov.
Izvršni odbor šteje devet (9) članov. Sestavljajo ga: predsednik, podpredsednik, tajnik, blagajnik ter
gospodar, vodja šolanja ter trije (3) izvoljeni člani.
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Izvršni odbor se sestaja po potrebi, praviloma enkrat na mesec. Mandatna doba članov izvršnega odbora
je pet (5) let.
Naloge izvršnega odbora so:
▪ skrbi za izvrševanje programa dela društva,
▪ pripravlja poročila in daje predloge za zbor članov,
▪ pripravlja predloge aktov društva,
▪ odloča o višina članarine,
▪ pripravi predlog finančnega plana in zaključnega računa in jih predlaga v potrditev zboru članov,
▪ obravnava tekoče delo ter usmerja delovanje društva,
▪ sprejema ukrepe za izboljšanje strokovnega dela, šolanja in vzreje,
▪ izvaja kinološke prireditve društva ter tečaje za šolanje psov in skrbi za strokovni dvig znanja
članstva,
▪ daje priporočila za pripravnike za kinološke sodnike,
▪ upravlja s premoženjem društva, odloča o uporabi sredstev in amortizaciji sredstev društva o
ceniku društva in najemanju posojil,
▪ skrbi za razširitev in popularizacijo športne kinologije na območju društva, za povečanje
članstva in sodeluje pri tem z organi javnosti in drugimi fizičnimi in pravnimi osebami,
▪ ustanavlja in ukinja sekcije društva,
▪ uresničuje druge naloge, ki izhajajo iz aktov društva in naloge, ki mu jih če dodatno naloži občni
zbor.
18.člen
Izvršni odbor vodi predsednik društva, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik društva.
Izvršni odbor je sklepčen, če je na seji navzočih več kot polovica članov. Veljavne sklepe sprejema z
večino glasov prisotnih.
Izvršni odbor lahko za izvajanje posameznih nalog imenuje sekcije. Naloge in pristojnosti predsednika
sekcije določi izvršni odbor.
Člani sekcij so lahko le člani društva. Za svoje delo so sekcije odgovorne izvršnemu odboru. Izjemoma
lahko društvo povabi k sodelovanju pri delu sekcije zunanje sodelavce.
Sekcije so metoda dela društva organizirane po interesnem principu članov društva. Sekcije niso pravne
osebe in morajo delati v skladu s statutom društva.
19.člen
Nadzorni odbor (NO)
Nadzorni odbor izvaja stalni nadzor nad delom in odločitvami predsednika, izvršilnega odbora in drugih
organov društva ter opravlja nadzor nad finančno - materialnim poslovanje društva. NO enkrat letno
poroča občnemu zboru, kateremu je tudi odgovoren za svoje delo. V zvezi z nadzorom nad delovanjem
predsednika in izvršnega odbora predlaga odpoklic le teh in predlaga nove organe društva (predsednika
in izvršni odbor). Nadzorni odbor je sestavljen iz treh članov, ki jih izvoli zbor članov.
Člani NO izmed sebe izvolijo predsednika. Člani NO ne morejo biti obenem člani izvršnega odbora.
Lahko sodelujejo na sejah izvršnega odbora, ne morejo pa odločati.
NO je sklepčen, če so na seji prisotni vsi trije člani. Veljavne sklepe sprejema z večino prisotnih.
Mandatna doba članov nadzornega odbora je pet (5) let.
20.člen
Disciplinska komisija
Člane disciplinske komisije voli zbor članov za dobo pet (5) let. Sestavljajo jo trije člani in dva
namestnika. Člani izmed sebe izvolijo predsednika. Sestaja se po potrebi na podlagi pisnih zahtev članov
ali organov društva.
Disciplinska komisija vodi postopek in izreka disciplinske ukrepe v skladu z disciplinskim pravilnikom.
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Komisija po opravljeni obravnavi razglasi sklep, ki ga posreduje izvršnemu odboru in članu, ki mu je
izrekla ukrep.

V. FINANČNO IN MATERIALNO POSLOVANJE DRUŠTVA
21.člen
Viri prihodkov KD Slov. Bistrica so:
▪ članarina,
▪ darila, volila,
▪ dohodek iz dejavnosti društva,
▪ prispevki sponzorjev,
▪ javna sredstva,
▪ drugi viri.
Če društvo pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti
za izvajanje dejavnosti, za katero je bilo ustanovljeno. Društvo ne sme deliti svojega premoženja
članom. Vsaka delitev premoženja društva med njegove člane je nična.
22.člen
Kinološko društvo razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom in letnimi finančnimi plani, ki
jih sprejme zbor članov. Na redni seji zbora članov člani vsako leto obravnavajo in sprejmejo zaključni
račun po predhodno opravljenem notranjem nadzoru NO. KD Slov. Bistrica vodi poslovne knjige po
sistemu enostavnega knjigovodstva. KD Slov. Bistrica izdela letno poročilo, ki vsebuje bilanco stanja
in izkaz poslovnega izida s pojasnili k izkazom ter poročilo o poslovanju društva.
23.člen
Finančne in materialne listine podpisujeta predsednik in/ali blagajnik društva.
Vodenje poslovnih knjig in sestava letnega poročila mora biti v skladu z računovodskim standardom za
društva. Poslovne knjige in letno poročilo morajo omogočiti ocenjevanje ali so presežki prihodkov nad
odhodki porabljeni za namene društva. Letno poročilo se predloži Agenciji RS za javnopravne evidence
do 31. marca tekočega leta za preteklo poslovno leto.
24.člen
Blagajnik:
KD Slov. Bistrica ima blagajnika/blagajničarko, ki je izvoljen(a) na zboru članov. Blagajnik opravlja
delo neprofesionalno. Pogoje za imenovanje določi IO. Vsak član ima pravico vpogleda v finančno in
materialno dokumentacijo in poslovanje društva.
Za pomoč pri urejanju finančno materialnih zadev lahko društvo najame finančnega strokovnjaka v
skladu z veljavno zakonodajo.
25.člen
Premoženje:
Kinološko društvo ima premično in nepremično premoženje, ki je kot last društva vpisana v inventarno
knjigo.
Premično premoženje se lahko kupi ali odtuji le na podlagi sklepa izvršnega odbora. Nepremično
premoženje pa se lahko kupi ali odtuji le na podlagi sklepa zbora članov.
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26.člen
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 izvršilnega odbora in zbora
članov, nimajo pa pravice odločanja.
27.člen
Transakcijski račun:
KD Slov. Bistrica ima svoj transakcijski račun pri Delavski hranilnici v Slov. Bistrici. Izvršilni odbor
društva s sklepom določi pooblaščene osebe za razpolaganje s sredstvi na transakcijskem računu.
Javnost finančno materialnega poslovanja se zagotavlja s pravico članov KD Slov. Bistrica do vpogleda
v zadevno dokumentacijo na osebno zahtevo ob navzočnosti dveh članov nadzornega odbora.

VI.

OSTALE DOLOČBE
28.člen

Volitve predsednika, izvršnega odbora, nadzornega odbora in disciplinske komisije (v nadaljevanju
organov KD) so praviloma javne. Zbor članov KD lahko določi, da so volitve tajne. Predlog za izvolitev
novih organov KD se izvede pred potekom mandata in na predlog IO, oziroma pred iztekom mandata,
če to zahteva tretjina članov društva. Predlog kandidatov za organe društva lahko poda vsak član društva.
Kandidati z predsednika morajo predložiti program vodenja društva za čas naslednjega mandatnega
obdobja, ki se objavi na običajni način. Predsednik društva in člani ostalih organov društva so izvoljen,
če zanje glasuje več kot polovica članov prisotnih na zboru članov.
29.člen
Vsak član društva ima pravico v roku enega leta od sprejetja dokončne odločitve pred sodiščem
izpodbijati odločitve organov društva, ki so bile sprejete v nasprotju z zakonom ali temeljnim aktom ali
drugim splošnim aktom. Enako pravico ima oseba tudi oseba, ki ji je bila prošnja za sprejem v članstvo
društva zavrnjena.
Izpodbijanje odločitve organov društva pred sodiščem ni dopustno, če pred tem ni bila pritožba
naslovljena na zbor članov.
30. člen
Priznanja, pohvale in nagrade:
KD Slov. Bistrica podeljuje priznanja, pohvale in nagrade članom, organizacijam in ostalim osebam za
uspešno in požrtvovalno delo v društvo in starejšim članom za življenjsko delo na področju kinologije.

VI.

PRENEHANJE DRUŠTVA
31.člen

Društvo lahko preneha:
▪ po sklepu zbora članov z 2/3večino (dve tretjini) vseh članov na redni ali izredni seji zbora
članov,
▪ s pripojitvijo k drugemu društvu,
▪ s stečajem,
▪ na podlagi sodne odločbe,
▪ po samem zakonu.
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V primeru prenehanja društva preide njegovo premoženje njenemu pravnemu nasledniku oz. lokalnemu
društvu za zaščito živali.
Proračunska sredstva se vrnejo proračunu.

VII.

KONČNE DOLOČBE
32.člen

Ta spremenjen temeljni akt je sprejet na zboru članov dne 18.03.2022 in prične veljati v skladu z
zakonom, od tega dne dalje.

Predsednica KD Slov. Bistrica
Jug Anja
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