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Na podlagi Zakona o društvih uradno prečiščeno besedilo (UDru-1-UPB2), (Uradni list RS, 

št. 64/2011 z dne 12.8.2011) je skupščina Športnega kinološkega društva Lesce – Radovljica, 

dne 20.12.2021, sprejela spremembe in dopolnitve statuta ter naslednje prečiščeno besedilo 

 

STATUT ŠPORTNO KINOLOŠKEGA DRUŠTVA LESCE-RADOVLJICA  

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

(uporaba obeh spolnih slovničnih oblik) 

Izrazi, ki so v nadaljevanju napisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot 

nevtralni za ženski in moški spol. 

2. člen 

(opredelitev) 

 

(1) Športno kinološko društvo Lesce - Radovljica (v nadaljnjem besedilu: društvo) je 

prostovoljno, samostojno, nepridobitno in strokovno združenje kinologov ter ljubiteljev psov. 

 

 

3. člen 

(ime in sedež društva) 

 

(1) ) Športno kinološko društvo Lesce – Radovljica ima svoj sedež na naslovu Na Vrtači 4, 

4248 Lesce. 

(2) Društvo ne uporablja skrajšanega imena. 

 

 

4. člen 

(organizacijska oblika) 

 

(1) Društvo je pravna oseba zasebnega prava in deluje na območju Gorenjske, vendar se lahko 

vanj včlanijo tudi osebe od drugod. 

(2) Društvo predstavlja in zastopa predsednik društva, v primeru njegove odsotnosti pa ga 

nadomešča podpredsednik društva. 

(3) Društvo je član Kinološke zveze Slovenije. Društvo lahko po sklepu upravnega odbora 

pristopi tudi v druge organizacije, katerih namen je razvijanje kinologije. 

(4) Temeljni akt društva je Statut Športno kinološkega društva Lesce-Radovljica, ki je 

usklajen z Zakonom o društvih in z veljavnim pravnim redom Republike Slovenije. 
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5. člen 

(žig) 

 

(1) Znak društva je ležeči pravokotnik, velikosti 30 x 20 mm. V ospredju je polno viden 

nemški ovčar, za njim je zlati prinašalec. Oba stojita, med njima leži kraški ovčar, ki zakriva 

zadnji nogi in rep zlatega prinašalca. Zgornji del pravokotnika je odprt in ima oblikovano 

silhueto okoliških hribov. Pred prvima nogama zlatega prinašalca  so tiskane črke ŠKD, ki 

pomenijo Športno kinološko društvo, na spodnjem delu pravokotnika pa napis LESCE – 

RADOVLJICA. 

(2) Pristojnost uporabe žigov in način njihove uporabe sta urejena z internimi akti društva. 

 

6. člen 

(načelo javnosti) 

 

(1) Delo društva je javno. Javnost se zagotavlja z obveščanjem članov prek internetnih strani, 

obveščanjem širše javnosti o delu društva prek javnih medijev, prek oglasov na oglasni deski 

društva, predvsem pa z javnimi kinološkimi prireditvami. 

 

(2) Za zagotavljanje javnosti dela društva je odgovoren predsednik društva. 

 

7. člen 

(odgovornost) 

 

(1) Za zakonito poslovanje društva odgovarjata društvo in zastopnik društva. 

 

(2) Društvo odgovarja za vse svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem. 
 

(3) Za obveznosti društva odgovarjajo solidarno in z vsem svojim premoženjem tudi njegove 

odgovorne osebe, ki so v svojo korist ali korist koga drugega zmanjšale premoženje društva 

ali s preusmeritvijo poslovanja oz. finančnih tokov na drugo obstoječo ali novoustanovljeno 

pravno osebo ali fizično osebo preprečile povečanje premoženja, čeprav so vedele, da društvo 

ne bo moglo poravnati obveznosti tretjim osebam Odgovorne osebe odgovarjajo do višine 

oškodovanja društva, ki so ga povzročile s svojim ravnanjem. 

(4) Za obveznosti društva v primerih iz prejšnjega odstavka solidarno odgovarja tudi fizična 

ali pravna oseba, ki je z ravnani odgovornih oseb pridobila premoženjsko korist, do višine 

pridobljene premoženjske koristi. 
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II. NAMEN, CILJI, DEJAVNOSTI IN NALOGE DRUŠTVA 

 

 

8. člen 

(namen in cilji delovanja društva) 

 

(1) Namen društva je širiti kinološko kulturo in prispevati k boljšemu sobivanju psov in 

njihovih skrbnikov. 

 

(2) Nepridobitni cilji društva so  

• širjenje kinologije v športne in druge družbeno koristne namene;  

• pospeševanje pravilne in smotrne vzreje ter šolanje psov za športne in druge družbene 

koristne potrebe; 

• dvig kakovosti kinološke dejavnosti društva po modernih metodah dela, strokovnih 

pravilnikih in priporočilih Kinološke zveze Slovenije;  

• skrb za vzgojo strokovno-kinološkega kadra; strokovno in športno vzgajanje svojih 

članov v dobre kinologe, športnike in vzreditelje;  

• ustvarjanje materialnih pogojev za razvoj dejavnosti društva; vodenje evidence o 

delovanju društva ter sodelovanje z javnostjo in vzdrževanje stikov s sorodnimi 

društvi in organizacijami. 

 

 

9. člen 

(dejavnost oziroma naloge društva) 

 

(1) Društvo uresničuje svoje cilje z  

• opravljanjem strokovnega dela pri vzreji in šolanju psov ter vodenjem evidenc po 

določbah pravilnikov o strokovnem delu Kinološke zveze Slovenije in navodilih širših 

kinoloških organizacij in združenj;  

• s prirejanjem izpitov;  

• z vključevanjem novih članov v svoje vrste in ustanavljanjem sekcij znotraj društva;  

• s sodelovanjem s sorodnimi kinološkimi, lovskimi in drugimi društvi pri izpolnjevanju 

svojih strokovnih nalog, izvajanju prireditev in vzdrževanju prijateljskih stikov ter s 

podporo drugim kinološkim društvom v Sloveniji;  

• z izgradnjo in vzdrževanjem vadišča in objektov, nabavo naprav, rekvizitov in 

podobno;  

• z vestnim gospodarjenjem s premoženjem društva po načelih dobrega gospodarja ter z 

ostalimi dejavnostmi, ki služijo razvoju kinologije, šolanju psov in vzreji. 

(2) Društvo lahko opravlja pridobitno dejavnost pod pogoji, ki jih za opravljanje te 

dejavnosti določa zakon. Društvo upravlja naslednje pridobitne dejavnosti, ki so povezane  z 

namenom in cilji, kot dopolnilna dejavnost nepridobitni dejavnosti društva ter se lahko 

uporablja le v obsegu, potrebnem za uresničevanje namena in ciljev, oz. za opravljanje 

nepridobitne dejavnosti: 

• 82.300 ….. Organiziranje razstav, sejmov, srečanj 

• 82.990 ….. Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje 
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• 85.510 …. Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in 

rekreacije 

• 85.590 ….. Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje 

 

III. ČLANSTVO 

 

 

10. člen 

(pogoji in način včlanjevanja) 

 

(1) Članstvo v društvu je osebno in prostovoljno. Član društva lahko postane vsaka fizična ali 

pravna oseba(v društvu jo zastopa pooblaščena oseba), ki izrazi željo postati član, sprejme ta 

statut, podpiše pristopno izjavo, plača članarino, v višini kot jo v naprej določi Upravni odbor,  

in ga kot člana društva potrdi Upravni odbor društva, ne glede na to ali je lastnik psa ali ne.  

 

(2) Če se v društvo včlani mladoletna oseba do dopolnjenega sedmega leta starosti, ali oseba, 

ki nima poslovne sposobnosti, podpiše pristopno izjavo njen zakoniti zastopnik. Za osebo od 

sedmega leta do dopolnjenega petnajstega leta starosti mora zakoniti zastopnik pred njenim 

vstopom v društvo podati pisno soglasje. 

 

(3) Častni član društva je član, ki ima pomembne zasluge za razvoj kinologije ali društva in ga 

društvo kot takšnega imenuje. 

 

 

11. člen 

(pravice članov) 

 

(1) Pravice članov društva so, da volijo in so izvoljeni v organe društva skladno s tem 

statutom; da sodelujejo pri delu organov društva; da dajejo predloge ter sugestije organom 

društva k delu in izpolnjevanju nalog; da glede na dosežene kvalifikacije sodelujejo na 

internih tekmovanjih in drugih prireditvah društva ter zastopajo društvo na tekmovanjih v 

Sloveniji in v tujini; da sprejemajo nagrade in pohvale za delo v društvu in dosežene uspehe 

ter da v okviru pravil in dogovorov uporabljajo objekte, naprave in rekvizite za šolanje psov 

in koristijo vse druge ugodnosti, ki jih društvo nudi svojim članom. 

 

 

12. člen 

(obveznosti članov) 

 

(1) Člani so dolžni spoštovati ta statut in druge akte ter sklepe organov društva in drugih 

organizacij, v katere je društvo vključeno; z osebnim prizadevanjem in vzorom prispevati k 

uresničitvi delovnega programa društva; imeti pravilen odnos do svojega psa in drugih psov, 

ter ta odnos prenašati na ostale; sodelovati pri delu organov društva; sodelovati pri 

organizaciji tekmovanj in drugih prireditvah društva; izpopolnjevati se na področju kinologije 

ter svoje znanje in izkušnje prenašati na mlajše člane; ravnati se po navodilih sklepih in 

smernicah strokovnih organov društva in Kinološke zveze Slovenije glede šolanja, vzreje in 
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drugega strokovnega dela; skrbeti za objekte, rekvizite in druga sredstva, s katerimi razpolaga 

društvo ter plačati članarino za tekoče leto. 

13. člen 

(prenehanje članstva) 

 

(1) Članstvo v društvu preneha z izstopom, s črtanjem, s smrtjo ali s prenehanjem delovanja 

društva. 

(2) Član izstopi iz društva prostovoljno, kadar poda nedvoumno izjavo o odstopu upravnemu 

odboru. 

(3) Upravni odbor vsako leto z dnem 1.1., iz seznama članov društva, črta vse tiste, ki v 

preteklem letu v obdobju od 1.1. do 31.12. niso plačali članarine za dotično preteklo leto.  

(4) Član se izključi iz društva, če grobo krši pravice in dolžnosti naštete v tem statutu ali 

zavestno ravna proti interesom in ugledu društva in če tako odloči disciplinska komisija 

društva z upoštevanjem pravilnika o disciplinski odgovornosti. Član se lahko zoper sklep 

disciplinske komisije pritoži na skupščino v roku 30 dni od prejema sklepa. Skupščina mora 

pritožbo obravnavati na prvi redni ali izredni sklicani seji in o njej odločiti. Izpodbijanje 

odločitve organov društva pred sodiščem ni dopustno, če ni bila vložena pritožba na 

skupščino. 

 

IV. NAČIN UPRAVLJANJA DRUŠTVA IN NJEGOVI ORGANI 

14. člen 

(organi društva) 

(1) Organi upravljanja društva so skupščina, upravni odbor, nadzorni odbor in disciplinska 

komisija. 

 

 

Skupščina 

 

15. člen 

(sestava skupščine) 

(1) Skupščina je najvišji organ društva in jo sestavljajo vsi člani. 
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16. člen 

(sklic skupščine) 

(1) Redno skupščino skliče predsednik vsaj enkrat letno. O sklicu morajo biti člani društva 

seznanjeni vsaj 10 dni pred sklicem, priložen pa mora biti dnevni red. Če je skupščina volilna, 

mora biti le ta sklicana pred potekom mandatov.  

(2) Skupščina se lahko skliče tudi na izredno zasedanje po sklepu upravnega odbora, na 

zahtevo nadzornega odbora ali najmanj dvajsetih članov društva. V kolikor upravni odbor ne 

skliče izredne skupščine v roku 30 dni, jo lahko skliče predlagatelj. Izredna skupščina sklepa 

le o zadevi, za katero je bila sklicana. Kdor zahteva sklic izredne skupščine, mora obvestiti 

člane vsaj 10 dni pred sklicem in predložiti dnevni red. 

 
 

17. člen 

(način sprejemanja odločitev skupščine) 

 

(1) Na skupščini se člani odločajo o vseh zadevah določenih s tem statutom. Skupščina je 

sklepčna, če ji prisostvuje več kot polovica članov društva. Če po preteku pol ure ni 

sklepčnosti, se skupščina začne, če je navzočih najmanj deset članov. 

 

(2) Sklepi skupščine so sprejeti, če je zanje glasovala večina navzočih članov. 

 

(3) Skupščino vodi tri-člansko predsedstvo, ki ga predlaga predsednik ali upravni odbor in ga 

potrdi skupščina. Kadar skupščina opravlja volilno funkcijo, izvoli verifikacijsko in volilno 

komisijo. 

 

 

18. člen 

(pristojnosti in odgovornosti skupščine) 

 

(1) Skupščina sklepa o: 

• dnevnem redu;  

• sprejema statut ter njegove spremembe in dopolnitve, ki jih ne more sprejeti upravni 

odbor;  

• obravnava in odloča o delu organov, ocenjuje njihovo delo in obravnava njihova 

poročila;  

• obravnava in sprejema okvirni delovni program in finančni načrt;  

• sprejema zaključni račun društva; odloča o nakupu in odtujitvi nepremičnega 

premoženja;  

• obravnava in podeljuje društvena priznanja;  

• imenuje častne člane društva;  

• dokončno odloča o izključitvi člana iz društva;  

• sklepa o združevanju in prenehanju društva ter opravlja druge zadeve, za katere je 

pristojna v skladu s tem statutom in drugimi akti. 
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(2) Skupščina izvoli tiste organe društva, za katere ni pristojen upravni odbor. Mandat članov 

organov in funkcionarjev društva traja štiri leta z možnostjo večkratne ponovne izvolitve. 

(3) O delu skupščine se vodi zapisnik, ki ga podpišejo predsedujoči, zapisnikar in dva 

overitelja. 

 

 

Izvršilni odbor 

 

19. člen 

(opredelitev in sestava upravnega odbora) 

 

(1) Upravni odbor je izvršilni organ društva, ki opravlja organizacijska, strokovno – tehnična, 

finančna in administrativna dela. 

 

(2) Upravni odbor sestavljajo predsednik društva, ter štirje člani, podpredsednik društva, 

tajnik, predsednik  Tehnične komisije ter član. Predsednik društva je hkrati predsednik 

upravnega odbora. 

 

(3) Funkcije se med seboj ne izključujejo, vendar lahko ena oseba opravlja največ dve funkciji 

in ima pri glasovanju pravico le do enega glasu. 

 

(4) Člani nadzornega odbora se lahko udeležujejo sej upravnega odbora, vendar nimajo 

pravice odločanja. 

 

 

20. člen 

(način izvolitve in mandatna doba upravnega odbora) 

 

(1) Upravni odbor se izvoli na volilni skupščini. Člane upravnega odbora predlaga novo 

izvoljeni predsednik društva, v kolikor predlagani kandidati na listi niso izvoljeni, potekajo 

volitve za vsakega člana posebej. 

 

(2) Kandidati so veljavno izvoljeni, če je zanje glasovala več kot polovica prisotnih članov na 

skupščini, vendar najmanj šest članov. 

 

(3) Mandat članov upravnega odbora traja štiri leta, z možnostjo večkratne ponovne izvolitve. 

 

(4) Če kdo izmed članov upravnega odbora med trajanjem svojega mandata preneha opravljati 

svojo funkcijo, ga upravni odbor nadomesti z novim članom, ki ga izvoli upravni odbor sam. 

 

21. člen 

(pristojnosti in odgovornosti) 

 

(1) Upravni odbor je za svoje delo odgovoren skupščini. 
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(2) Upravni odbor: 

• sklicuje izredne skupščine društva;  

• izvaja operativno delo v društvu, ki je bilo sprejeto s programom dela na skupščini;  

• sprejema spremembe in dopolnitve statuta društva v mejah, ki so določene z Zakonom 

o društvih;  

• vodi delo društva med dvema skupščinama;  

• sprejema sklepe in organizira izvajanje sklepov; sprejema akte in poslovnike za delo 

društva;  

• sprejema cenik storitev društva in določa višino članarine;  

• sklepa pogodbe s člani društva in drugimi pravnimi osebami;  

• sprejema ukrepe za delo v društvu in koordinira delo ostalih organov;  

• rešuje prošnje in pritožbe;  

• sklepa o predlogih, priporočilih in stališčih Kinološke zveze Slovenije; 

• predlaga in pripravlja predloge za podelitev priznanj in odlikovanj članom društva ter 

prizadevnim kinološkim delavcem;  

• organizira kinološke prireditve; 

• obravnava finančno poslovanje in predlaga ustrezne ukrepe;  

• skrbi za dotok novih članov in informiranje javnosti o delu društva;  

• rešuje tekoče naloge;  

• predlaga skupščini spremembe programov dela in finančnega načrta ter kontrolira in 

koordinira delo komisij;  

• določa delegacijo, ki zastopa društvo na skupščini Kinološke zveze Slovenije;  

• upravlja s premoženjem društva in odloča o nakupu in prodaji premičnega 

premoženja;  

• imenuje člane inventurne komisije ter opravlja druge naloge v skladu s tem statutom in 

veljavnim pravnim redom. 

 

(3) Upravni odbor lahko poleg komisij, ki so že določene v tem statutu, ustanovi še druge 

komisije, ki so za svoje delo odgovorne upravnemu odboru. 

 

 

22. člen 

(način sprejemanja odločitev) 

 

(1) Upravni odbor odloča o zadevah in sprejema sklepe, če je prisotnih več kot polovica 

članov. 

 

(2) Sklepi so sprejeti, če zanje glasuje večina navzočih članov. 

 

23. člen 

(naloge posameznikov, ki so člani upravnega odbora) 

(1) Predsednik:  

• predstavlja in zastopa društvo pred državnimi in drugimi organi in organizacijami 

v državi in tujini;  

• skrbi za izvajanje tega statuta in drugih aktov ter sklepov organov društva; vodi 

delo upravnega odbora;  
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• skrbi za izvajanje programskega dela v društvu; na skupščini podaja poročila o 

delu društva ali predlaga poročevalca in je odgovoren za delovanje društva v 

skladu s tem statutom in veljavnim pravnim redom Republike Slovenije.  

Za svoje delo je odgovoren skupščini in upravnemu odboru. 

(2) Podpredsednik v odsotnosti predsednika ali na njegovo zahtevo opravlja naloge iz 

prejšnjega odstavka in je registriran za podpisovanje finančnih listin. 

(3) Tajnik vodi administrativno delo v društvu; vodi evidenco o sprejetih sklepih in njihove 

izvršitve; ureja arhiv društva in vodi evidenco zapisnikov in poročil o delu komisij. Hkrati 

vodi evidenco članov društva. Vse poročanje o tekočem finančnem poslovanju opravlja 

zunanji računovodski servis v sodelovanju s tajnikom. 

(4) Predsednik tehnične komisije skupaj z drugimi člani te komisije odloča o vseh 

operativnih vprašanjih, ki zadevajo šolanje in izobraževanje, vključno z izpiti 

(5) Član skupaj z drugimi člani te komisije odloča o operativnih vprašanjih ter širi kinološko 

kulturo. 

 

 

 

Nadzorni odbor 
 

24. člen 

(opredelitev nadzornega odbora) 

 

(1) Nadzorni odbor je nadzorni organ društva in spremlja delo upravnega odbora in drugih 

organov društva. Opravlja nadzor nad finančno – materialnim poslovanjem društva in nadzor 

nad izvrševanjem sklepov skupščine. 

 

25. člen 

(sestava, način izvolitve in mandat nadzornega odbora) 

 

(1) Nadzorni odbor sestavljajo predsednik nadzornega odbora in dva člana, ki jih izvoli 

skupščina na predlog predsednika društva. 

(2) Mandatna doba članov nadzornega odbora je štiri leta z možnostjo večkratne ponovne 

izvolitve. 

 

 

26. člen 

(pristojnosti in odgovornosti nadzornega odbora) 

 

(1) Nadzorni organ: 

• razpravlja in sklepa o delu društva in izvoljenih organov;  

• nadzira izvajanje tega statuta in aktov oziroma sklepov izvoljenih organov;  

• nadzira finančno poslovanje društva in pregleduje finančno dokumentacijo;  

• nadzira izvajanje finančnega načrta;  
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• skupščini predlaga razrešnico organov društva;  

• razpravlja o nepravilnostih društva in ustrezno ukrepa;  

• nadzira upravljanje in gospodarjenje s sredstvi društva ter po potrebi da pobudo za 

sklic izredne skupščine.  

 

(2) Člani nadzornega odbora ne morejo biti hkrati člani upravnega odbora. 

 

(3) Nadzorni odbor je odgovoren skupščini, ki ji poroča enkrat letno. 

 

(4) Letno poročilo sprejme skupščina društva. Poročilo je veljavno sprejeto, če je bil pred 

sprejetjem opravljen notranji nadzor nad finančnim in materialnim poslovanjem društva, ki 

mora zajemati zlasti ugotavljanje, ali so izpolnjene zahteve iz petega in šestega odstavka 26. 

člena Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 64/2011 z dne 12.8.2011) 

 

 

27. člen 

(način sprejemanja odločitev nadzornega odbora) 

 

(1) Nadzorni odbor je sklepčen, če so na seji prisotni vsi člani. 

 

(2) Odločitve se sprejemajo z večino vseh članov. 

 

 

Disciplinska komisija 
 

28. člen 

(sestava, način izvolitve in mandat disciplinske komisije) 

 

(1) Disciplinsko komisijo sestavljajo predsednik disciplinske komisije in dva člana, ki jih 

izvoli skupščina na predlog predsednika društva. 

 

(2) Mandat članov disciplinske komisije traja štiri leta z možnostjo večkratne ponovne 

izvolitve. 

 

 

29. člen 

(pristojnosti in odgovornosti disciplinske komisije) 

 

(1) Disciplinska komisija obravnava spore med člani društva in kršitve dolžnosti članov 

društva v skladu s Pravilnikom o disciplinski odgovornosti in tem statutom. 

 

(2) Članom društva lahko izreka opomin, javni opomin in izključitev. 

 

(3) O pritožbah zoper odločitve disciplinske komisije odloča skupščina kot drugostopenjski 

organ. 

 

(4) Disciplinska komisija je odgovorna skupščini in ji poroča enkrat letno. 
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30. člen 

(način sprejemanja odločitev disciplinske komisije) 

 

(1) Disciplinska komisija je sklepčna, če so navzoči vsi člani komisije. 

 

(2) Sklepi disciplinske komisije so sprejeti, če je zanje glasovala večina članov. 

 

 

Strokovne komisije 
 

31. člen 

(Tehnična komisija) 

 

(1) Tehnično komisijo sestavljajo aktivni vodje tečajev oz. inštruktorji, aktivni pripravniki, 

aktivni tekmovalci in predsednik Tehnične komisije. 

 

(2) Predsednika Tehnične komisije izvoli upravni odbor za dobo štirih let, z možnostjo 

večkratne ponovne izvolitve. 

 

(3) Tehnična komisija odloča o vseh operativnih vprašanjih, ki zadevajo šolanje in 

izobraževanje, vključno z izpiti. 

 

(4) Tehnična komisija je za svoje delo odgovorna upravnemu odboru. 

 

(5) Tehnična komisija odloča in sprejema sklepe, če je na seji prisotna več kot polovica 

članov. Sklepi so sprejeti, če je zanje glasovala večina navzočih članov. 

 

 

 

Disciplinska odgovornost organov in posameznikov 
 

32. člen 

(odgovornost organov in posameznikov, ki so člani strokovnih organov in organov 

upravljanja društva) 

 

(1) Posamezniki, ki so člani strokovnih organov in organov upravljanja so odgovorni, če 

zanemarjajo svoje delo; če zanemarjajo ali malomarno opravljajo funkcijo, za katero so bili 

izvoljeni; če s svojimi dejanji jemljejo ugled društvu in organizaciji; če sklepajo ali 

zagovarjajo stališča, ki so v nasprotju s tem statutom; če samovoljno odločajo in s tem 

izkoriščajo svoj položaj; če povzročajo materialno škodo društvu; če ravnajo in delajo v 

nasprotju s politiko vzreje, vzgoje in šolanja psov in če kakorkoli škodujejo društvu, mu 

jemljejo ugled in zmanjšujejo njegove uspehe in dosežke. 
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(2) Organi društva so odgovorni, če ne ravnajo v skladu s tem statutom in drugimi akti 

društva; če zanemarjajo vodenje predpisanih evidenc; če nesmotrno trošijo sredstva društva 

oziroma to dopuščajo; če ne skrbijo za obnavljanje premoženja in ga pustijo propadati in če ne 

rešujejo medsebojnih soglasij. 

(3) Kršitve članov društva obravnava disciplinska komisija po Pravilniku o disciplinski 

odgovornosti. 

Volitve 

33.člen 

(Volitve) 

 

Volitve so lahko redne ali izredne, javne ali tajne.  

Praviloma so volitve za predsednika društva tajne, ostalih štirih članov upravnega odbora, treh 

članov nadzornega odbora ter treh članov disciplinske komisije pa javne. Mandatna doba 

voljenih organov in funkcionarjev je 4 leta.  

Voli se lahko prisotne in odsotne člane. Odsotne člane se lahko voli le, če je na skupščini 

predloženo njihovo pisno soglasje.  

Volitve podrobno ureja Pravilnik o volitvah v organe Športnega kinološkega društva Lesce -

Radovljica 

 

V. MATERIALNO IN FINANČNO POSLOVANJE DRUŠTVA 

 

34. člen 

(premoženja društva) 

 

(1) Premoženje društva sestavljajo denarna in druga sredstva, ki jih društvo pridobi s 

članarino, darili in volili, prispevki donatorjev, iz javnih sredstev, z opravljanjem dejavnosti 

društva in iz drugih virov, njegove nepremične in premične stvari ter materialne pravice. 

(2) Društvo ne sme deliti svojega premoženja članom. Vsaka delitev premoženja društva med 

njegove člane je nična. 

(3) Če društvo pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek dohodkov nad odhodki, ga 

mora porabiti za uresničevanje svojega namena ter ciljev oziroma za opravljanje nepridobitne 

dejavnosti, določene v temeljnem aktu.  

 

 

35. člen 

(finančno poslovanje) 

 

(1) Finančno materialno poslovanje mora biti pravilno vodeno. Javnost finančno materialnega 

poslovanja se zagotavlja z dajanjem ustreznih poročil organom društva. Vsak član društva ima 

pravico vpogleda v finančno in materialno dokumentacijo ter poslovanje društva. 
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(2) Finančni načrt uresničujejo organi društva, zlasti izvršilni odbor, ki sprejema dokončne 

odločitve o uporabi finančnih sredstev. Finančni načrt izvršujeta predsednik in blagajnik, ki 

skrbita, da se vodi ustrezna zakonita evidenca računov, pologov in drugih listin. 

(3) Finančno-materialno poslovanje se vodi po veljavnih finančnih predpisih in v skladu z 

računovodskimi standardi. Vsa sredstva so na transakcijskem računu pri Gorenjski banki. Za 

podpisovanje nalogov za uporabo sredstev ima društvo registriranega podpisnika, ki je 

predsednik društva. 

36. člen 

(letno poročilo o poslovanju društva) 

 

(1) Zunanji računovodski servis sestavi vsako leto do 1. marca, poročilo o poslovanju in ga da 

v vpogled nadzornemu odboru, ki nato na prvi skupščini poroča o poslovanju.  

(2) Zunanji računovodski servis mora najkasneje 15 dni pred zaključkom mandatne dobe 

sestaviti poročilo in ga oddati izvršilnemu odboru. 

(3) Letno poročilo za preteklo poslovno leto mora društvo za namen državne statistike in 

javne objave do 31. marca tekočega leta predložiti Agenciji Republike Slovenije za 

javnopravne evidence in storitve (AJPES). 

 

VI. PRENEHANJE ŠPORTNO KINOLOŠKEGA DRUŠTVA 

 

37. člen 

(prenehanje) 

 

(1) Društvo preneha po volji članov, če skupščina sprejme sklep o prenehanju društva, s 

spojitvijo z drugimi društvi, s pripojitvijo k drugemu društvu, s stečajem, na podlagi sodne 

odločbe o prepovedi delovanja ali po samem zakonu. 

38. člen 

(prenos premoženja društva) 

 

(1) V primeru prenehanja obstoja društva preide njegovo premoženje na Kinološko zvezo 

Slovenije. Proračunska sredstva se vrnejo v proračun. 

 

 

39. člen 

(izbris iz registra) 

 

(1) V primeru prenehanja obstoja društva mora zastopnik društva v 30 dneh obvestiti pristojni 

organ in zahtevati izbris društva iz registra društev. 
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VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

 

40. člen 

(uveljavitev statuta) 

 

(1) Ta statut je veljaven od dneva sprejema na skupščini, uporabljati pa se sme od dneva, ko 

ga potrdi organ, ki je pristojen za registracijo društev. 

(2) Ta statut je bil sprejet na skupščini dne, 20.12.2021 

 

 

41. člen 

(spremembe statuta) 

 

(1) Ta statut lahko spreminja in dopolnjuje Upravni odbor. 

(2) Ne glede na določbo iz prejšnjega odstavka lahko njegove spremembe, ki se nanašajo na 

določbe iz prvega odstavka 9. člena Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 64/2011 z dne 

12.8.2011) ter druge najpomembnejše odločitve v društvu sprejema le skupščina. 

 

 

42. člen 

(razveljavitev statuta) 

 

(1) Z uveljavitvijo tega statuta preneha veljati dosedanji statut, ki je bil sprejet 24. 02. 2014, s 

popravki sprejetimi 23.2.2018. 

 

 

Lesce, dne 20.12. 2021 

 

Predsednik društva 

Manica Ravnihar 

 


