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Na podlagi 8. in 9. člena Zakona o društvih (Ur. 1. RS, št. 60/95 in 89/99), je 

ustanovni občni zbor Kinološkega društva Duplica sprejel sklep o sprejetju. 

 

STATUTA  

 

KINOLOŠKEGA DRUŠTVA DUPLICA 

SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

Kinološko društvo Duplica (v nadaljevanju besedila KD), je strokovna, društvena in 
športna organizacija, v kateri se prostovoljno združujejo člani z namenom, da 
organizirajo in strokovno opravljajo kinološko dejavnost, ki jo določa ta statut, v občini 
Kamnik in širše. 

2. člen 

Kinološko društvo Duplica je pravna oseba zasebnega prava s sedežem v Duplici pri 
Kamniku, Matije Blejca 5. 

Kinološko društvo Duplica ima svoj pečat, ki je kvadratne oblike v izmeri 35 x 35 mm, 
z napisom Kinološko društvo Duplica, s pasjo glavo na sredini.  

3. člen 

I 

V KD Duplica uveljavljajo člani svoje ustavne pravice in izpolnjujejo obveznosti na 
podlagi načel: 
 

 da so vsa sredstva za delo skupna last, ki izključujejo osebno izkoriščanje, 
 da člani društva samostojno upravljajo z vsemi sredstvi društva in organizirajo 

delo v društvu, 
 da izpolnjujejo medsebojne obveznosti in obveznosti do kinološkega društva, 
 da imajo vsi člani KD s tem statutom določene pravice, obveznosti in 

odgovornosti, ki se ne morejo omejevati z drugimi posamičnimi akti in sklepi 
 da so vsi člani enakopravni. 

 

Vsak član pridobi pravico upravljanja in odločanja z dnem, ko upravni odbor društva 
potrdi njegovo pristopno izjavo. 
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KD samostojno organizira vse kinološko delo, ki temelji na skupnem prizadevanju, 
ohranjanju in razširjanju rodovniških psov in smotrno gospodari s sredstvi, ki so v 
lasti društva. 

4. člen 

Člani KD uresničujejo svoje obveznosti in pravice na občnem zboru društva, na 
sejah upravnega odbora, na sejah strokovnih komisij, na sejah nadzornega odbora in 
kot delegirani delegati na sejah Kinološke zveze Slovenije in v njenih organih. 

V organih KD se odloča: 

 
 o organiziranju kinološkega dela v društvu,  
 o razvojnih načrtih in tehnični organiziranosti v društvu,  
 o uporabi sredstev društva,  
 o izobraževanju svojih članov, 
 o medsebojnih odnosih, pravicah, obveznostih in odgovornostih, 
 o prenehanju kinološke dejavnosti. 

 
 

5. člen 

Delo društva in njegovih organov je javno. Člane društvo obvešča: 

- preko oglasne deske v klubskih prostorih društva, 

- preko oglasne deske v krajevni skupnosti, 
s pravico vpogleda članov v zapisnike društva, 

- preko sredstev javnega obveščanja. 

Širšo javnost obvešča društvo o svojem delu tako, da so seje organov društva 
javne, da organizira okrogle miže, tiskovne konference, da na svoje seje vabi 
predstavnike zainteresiranih organov, ustanov, organizacij, društev in predstavnike 
sredstev javnega obveščanja. 

KD lahko obvešča o svojem delu sorodne kinološke organizacije in Kinološko zvezo 
Slovenije in omogoča njihovim predstavnikom udeležbo na sejah organov društva. 

Za zagotovitev javnosti dela in dajanje točnih informacij o delu društva je odgovoren 
predsednik društva. 
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6. člen 

 

Kinološko društvo je član Kinološke zveze Slovenije. 
Občni   zbor   lahko   sklene,   da  društvo   pristopi   tudi   k   drugim   sorodnim   
kinološkim 

organizacijam. 

II. NAMEN IN CILJI DRUŠTVA 

7. člen 

Namen društva je: 

 pospeševanje pravilne in smotrne vzreje, šolanje psov in širjenje kinologije, 
 širjenje kinologije nasploh in za potrebe Športa, CZ in področij organov za 

notranje zadeve, policije in vojske, 
 skrb za kvalitetno kinološko delo v društvu po metodah, ki so preizkušene, 

po določilih pravilnikov ter sklepih Kinološke zveze Slovenije, 
 skrb za vzgojo strokovnega kinološkega kadra, 
 ustvarjanje materialnih pogojev za razvoj kinološke dejavnosti, 

izvrševanje strokovnega dela pri vzreji ter zdravstvenem varstvu 
psov za člane, 

 vključevanje in pridobivanje novih članov za kinološko delo v društvu, 
 izvrševanje strokovnega dela pri vzreji, vodenju evidenc o psih vseh 

pasem, ki so na območju društva, 
 organiziranje javnih kinoloških prireditev. 

Naloge društva so: 

 strokovna in športna vzgoja. svojih članov v dobre kinologe, športne 
tekmovalce in vodnike, 

 vodenje evidenc o čistopasemskih psih, vzreji in dosežkih na kinoloških 
prireditvah ter tekmovanjih svojih članov, 

 vodenje evidence o delu organov društva, sklepih in uspehih, ki jih društvo 
dosega pri svojem delu, 

 organiziranje strokovnih predavanj o vzgoji, prehrani, šolanju, vzreji ter 
zdravstvenem varstvu psov za svoje člane,  

 organiziranje tečajev in šolanje psov za člane,  
 pripravljanje in predlaganje kinologov za sodnike pripravnike,  
 širjenje in reklamiranje kinološkega dela v sredstvih javnega obveščanja, 
 sodelovanje s sorodnimi kinološkimi organizacijami oziroma društvi na 

svojem ožjem in širšem območju in s Kinološko zvezo Slovenije, 
 vzdrževanje vseh objektov, ki so v upravljanju društva oziroma v najemu, 

ter vzdrževanje naprav, opreme, rekvizitov in orodja,  
 usposabljanje članov za vsa družbena humanitarna dela, smotrno 

gospodarjenje z vsem premoženjem in sredstvi društva, varstvo psov.  
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III. ČLANSTVO 

 

 

8. člen 

 
 

Član društva lahko postane vsak polnoleten državljan Republike Slovenije, ki se 
poklicno ali ljubiteljsko ukvarja z dejavnostmi s področja kinologije. 

Če se v društvo včlani mladoletnik do dopolnjenega 15. leta, podpiše pristopno izjavo 
njegov zakoniti zastopnik, ki ga zastopa v organih društva. 
Članstvo v društvu je prostovoljno. Kdorkoli želi postati član društva mora upravnemu 
odboru predložiti pristopno izjavo, v kateri izrazi željo postati član društva in se 
zaveže, da bo deloval v skladu s statutom društva in plačati članarino. Članarina se 
plačuje za tekoče leto najkasneje do konca meseca marca za tekoče leto. 

Član društva lahko postane pod enakimi pogoji tudi tuj državljan. 

Društvo ima redne in 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 ima 
velike zasluge za razvoj in nemoteno delo društva. Naziv častnega člana podeli v 
imenu upravnega odbora predsednik društva na rednem občnem zboru, na podlagi 
utemeljenega predloga organov oziroma članov društva. 

Člani društva ne morejo postati osebe: 

 katerim je  bil   s   pravnomočno   sodbo   izrečen   varnostni   ukrep   
prepovedi javnega nastopanja, 

 katerim je Članstvo v sorodnih društvih prenehalo zaradi ugotovljenih goljufij in 
poneverb ter drugih disciplinskih ukrepov. 

 
 

9. člen 

Pravice članov društva so: 
 da volijo in so izvoljeni v organe društva,  
 da sodelujejo pri delu društva in odločajo v organih društva,  
 da prisostvujejo delu vseh organov društva,  
 da aktivno sodelujejo v vseh organih, v katerih so izvoljeni, 
 da uporabljajo skupne dosežke in rezultate delovanja društva pri svojem delu,  
 da uresničujejo svoje osebne interese na področju dejavnosti društva,  
 da sodelujejo pri izdelavi programa društva in so seznanjeni s poslovanjem 

društva ter njegovim finančno materialnim poslovanjem in imajo vpogled v 
evidence društva,  

 da se lahko udeležujejo vseh prireditev, ki jih organizira Kinološka zveza 
Slovenije ali katerakoli druga kinološka organizacija v Sloveniji, v inozemstvu 
pa samo prireditve, ki so pod pokroviteljstvom FCI, 

 da uporabljajo društvene objekte, naprave in opremo ter koristijo druge 
ugodnosti v skladu s pravilnikom o uporabi le teh, 
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 da zahtevajo in dobijo ustrezno strokovno pomoč pri vzreji, šolanju in 
strokovnem izpopolnjevanju, 

 da nosijo znak društva in imajo društveno člansko izkaznico.  
 

Dolžnosti članov so: 

 da spoštujejo statut in druge akte ter sklepe organov društva, 

 da aktivno sodelujejo in s svojim delom prispevajo k uresničevanju nalog in 
namenom društva, 

 da vestno opravljajo funkcijo za katero so bili izvoljeni, 
 da redno plačujejo članarino, 
 da pri uporabi društvenih prostorov, vadbišča, opreme in naprav ravnajo v 

skladu z določili pravilnika o uporabi le teh, 
 da dajejo društvu informacije, ki so potrebne za izvajanje skupnih dogovorjenih 

nalog, 
 da varujejo ugled društva in da so zgledni kinologi, 
 da prenašajo izkušnje in znanje na mlajše člane društva, 
 da posredujejo pripombe, stališča in mnenja o delu društva in njegovih 

organov, 
 da sodelujejo z drugimi športnimi in lovskimi kinološkimi društvi glede skupnih 

interesov 

 pri vzreji, vzgoji in usposabljanju psov, pri skupnem planiranju kinoloških 
prireditev. 

10. člen 

Članstvo v društvu preneha: 

 s prostovoljnim izstopom, 
 s črtanjem, 
 z izključitvijo,  
 s smrtjo. 

Član prostovoljno izstopi iz društva, če upravnemu odboru posije pisno izjavo o 
odstopu. 

Člana črta iz članstva upravni 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. 

Člani, ki jim je prenehalo članstvo v društvu zaradi črtanja ali izključitve, so dolžni 
poravnati vse obveznosti, ki jih imajo do društva in do drugih kinoloških organizacij. 
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IV. ORGANI DRUŠTVA 

 

 

 

11. člen 

Organi društva so: 

 občni zbor, 
 upravni odbor,  
 nadzorni odbor, 
 disciplinska komisija. 

 
 
OBČNI ZBOR 

12. člen 

Občni zbor je najvišji organ društva, ki ga sestavljajo vsi člani. 
Občni zbor je lahko reden ali izreden. Redni občni zbor sklicuje na podlagi sklepa 
upravnega odbora predsednik društva enkrat letno. Izredni občni zbor pa skliče 
predsednik na podlagi sklepa upravnega odbora, na zahtevo nadzornega odbora ali 
na zahtevo 1/3 članov društva. 
Predsednik je na podlagi sklepa upravnega odbora dolžan sklicati izredni občni zbor v 
roku 30 dni od prejema utemeljene zahteve za sklic. Izredni občni zbor sklepa le o 
zadevi za katero je sklican. 

O sklicu občnega zbora s predloženim dnevnim redom morajo biti člani društva 
seznanjeni najmanj 8 dni pred sklicem. 

Če občni zbor ni sklepčen, če mu ne prisostvuje polovica članov društva, se 
zasedanje odloži za 30 minut. Po preteku tega časa je občni zbor sklepčen, če je 
prisotnih najmanj 10 članov društva. 

Glasovanje je praviloma javno, lahko pa se člani na samem zasedanju odločijo za tajni 
način glasovanja. Volitve organov so praviloma javne. 

Sklepi občnega zbora so sprejeti, če je žanje glasovala večina navzočih članov 
društva. 

O delu občnega zbora se vodi zapisnik, ki ga podpišejo predsedujoči, zapisnikar in 

dva overovitelja. 
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13. člen 

Naloge občnega zbora so: 

 sklepa o dnevnem redu, 
 sprejema, spreminja in dopolnjuje statut in druge akte društva, -    sprejema 

program dela društva, 
 sprejema finančni načrt in zaključni račun društva, 
 voli in razrešuje predsednika, tajnika, blagajnika ter člane upravnega odbora, 

nadzornega odbora in disciplinske komisije, 
 odloča o višini članarine, 
 odloča o pritožbah zoper sklepe upravnega odbora, nadzornega odbora in 

disciplinske 
komisije, 

 odloča o vključevanju in sodelovanju z drugimi sorodnimi organizacijami, 
 dokončno odloča o izključitvi člana iz društva, 
 odloča o drugih zadevah, ki jih predlagajo organi in člani društva v skladu z 

namenom društva, 
 sklepa o prenehanju društva. 

Posamezni predlogi za razpravo na občnemu zboru morajo biti v pisni obliki 
posredovani upravnemu odboru najmanj 5 dni pred sklicem občnega zbora. 

UPRAVNI ODBOR 

14. člen 

Upravni odbor društva je izvršilni organ društva, ki opravlja organizacijska, strokovno 
tehnična, finančna in administrativna dela, ter vodi delo društva med dvema 
občnima zboroma po programu in sklepih sprejetih na občnem zboru. 

Upravni odbor je za svoje delo odgovoren občnemu zboru. 

Upravni odbor šteje sedem ( 7 ) članov. Sestavljajo ga: predsednik, tajnik, blagajnik in 
štirje izvoljeni člani. 

Mandatna doba vseh članov upravnega odbora je 5 let, število mandatov za katere 

so izvoljeni ni omejeno. 
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15. člen 

Naloge upravnega odbora so: 

 sprejema sklepe o sklicu rednega in izrednega občnega zbora, 
 izvršuje sklepe občnega zbora in sprejema oziroma ukrepa vse potrebno, da 

se sklepi izvršijo, 
 sprejema poslovnike, potrebne za delo društva, 
 sprejema sklepe o sklenitvi pogodb s člani društva in drugimi pravnimi osebami, 
 sprejema ukrepe za normalno delo društva in koordinira delo ostalih organov 

društva, 
 rešuje vloge in pritožbe članov društva, 
 sklepa o predlogih, priporočilih in stališčih Kinološke zveze Slovenije, 
 izvaja operativno delo v društvu v skladu s sprejetimi sklepi in programom dela, 
 pripravlja predloge aktov društva, 
 pripravi predlog finančnega plana in zaključnega računa društva, skrbi za 

finančno in materialno poslovanje društva, upravlja s premoženjem društva, 
 ustanavlja in ukinja sekcije društva, ustanavlja in ukinja občasne komisije 

društva, 
 predlaga in pripravlja predloge za podelitev priznanj zaslužnim članom društva 

ter drugim kinološkim društvom in organizacijam,  
 predlaga častne člane društva, 
 organizira kinološke prireditve, 
 sodeluje z organi za notranje zadeve, CZ in drugimi pravnimi osebami, 
 skrbi za popularizacijo kinologije in za nove člane, 
 skrbi za informiranje javnosti o delu društva in o svojih prireditvah, 
 sprejema program vzdrževanja in amortizacije, rešuje tekoče naloge, 
 predlaga občnemu zboru spremembe programov dela, 
 delegira predstavnika, ki zastopa društvo na sejah Kinološke zveze Slovenije 

in drugih kinoloških organizacij, 
 opravlja vse druge naloge, za katere je pristojen s tem statutom in drugimi akti 

društva. 

16. člen 

Upravni odbor dela na sejah, ki jih sklicuje predsednik društva, v njegovi odsotnosti pa 
tajnik društva. Upravni odbor je sklepčen, če je na seji navzočih več kot polovica 
članov. Veljavne sklepe sprejema z večino glasov. Glasovanje je praviloma javno. O 
sejah upravnega odbora se vodijo zapisniki. 

Vse sklepe se tekoče izobesi na oglasno desko v društvenih prostorih. 

Predsednik društva v soglasju s člani upravnega odbora na svoji prvi seji razdeli 
naloge med ostale štiri člane za tekočo mandatno dobo. 
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Upravni odbor lahko za opravljanje posameznih nalog imenuje začasne komisije. S 
sklepom o imenovanju posamezne začasne komisije določi namen, pristojnosti in 
sestavo komisije. Začasno imenovane komisije so odgovorne upravnemu odboru. 

Vsi člani upravnega odbora so 15 dni pred zaključkom mandatne dobe dolžni 
sestaviti ustrezna poročila iz svojih pristojnosti oziroma nalog. 

 

 

NADZORNI ODBOR 

17. člen 

Nadzorni odbor spremlja delo upravnega odbora in drugih organov društva ter 
opravlja nadzor nad finančno materialnim poslovanjem društva. Nadzorni odbor 
enkrat letno poroča občnemu zboru, kateremu je tudi odgovoren za svoje delo. 
Nadzorni odbor je sestavljen iz petih ( 5 ) članov, ki j ih izvoli občni zbor. Člani izmed 
sebe izvolijo predsednika. Člani nadzornega odbora ne morejo biti obenem tudi člani 
upravnega odbora društva. Lahko sodelujejo na sejah upravnega odbora, ne morejo 
pa odločati. 

Nadzorni odbor je sklepčen, če je na seji prisotnih več kot polovica članov. Veljavne 
sklepe sprejema z večino glasov prisotnih. 

Mandatna doba članov nadzornega odbora je pet ( 5 ) let. 

Naloge nadzornega odbora so: 

 razpravlja in sklepa o delu društva in izvoljenih organov, 

 skliče izredni občni zbor, 
 nadzira izvajanje pravil statuta in drugih aktov društva, 
 nadzira finančno materialno poslovanje društva, 
 nadzira upravljanje in gospodarjenje s sredstvi društva. 

 

DISCIPLINSKA KOMISIJA 

18. člen 

Člane disciplinske komisije voli občni zbor za dobo petih (5) let. Sestavlja jo pet (5) 
članov. Člani izmed sebe izvolijo predsednika. Sestaja se po potrebi na podlagi pisnih 
zahtev članov ali organov društva. 
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Disciplinska komisija o svojem delu poroča občnemu zboru, kateremu je za svoje 
delo odgovorna. 
Disciplinska komisija vodi postopek in izreka disciplinske ukrepe v skladu 
pravilnikom o disciplinskem postopku. 

 

  Disciplinske kršitve, ki jih obravnava disciplinska komisija so naslednje: 

 kršitve določb statuta, 
 nevestno izvrševanje sprejetih zadolžitev in funkcij 

društvu, 
 neizvrševanje sklepov organov društva,  
 dejanja, ki kakorkoli škodujejo ugledu društva. 

Naloge disciplinske komisije: 

 obravnava vse kršitve in izreka kazni članom, ki so s svojim delom jemali 
ugled društvu 

 in Kinološki zvezi Slovenije, 
 izreka kazni  članom,  ki kršijo določila tega statuta,  sklepe društva ali  

drugega akta društva, 
 izreka kazni članom, ki na nedovoljen način posegajo v pristojnosti 

posameznih organov 

 ali izkoriščajo svoj položaj v organih društva, 
 odloča o povrnitvi povzročene škode, ki jo je član povzročil. 

 

 

 

19. člen 

Disciplinski ukrepi, ki jih po izvedenem postopku v skladu z disciplinskim pravilnikom 
izreče disciplinska komisija so: 

 opomin, 
 javni opomin, 
 izključitev. 

Zoper sklep, ki ga izda disciplinska komisija ima prizadeti član pravico, da v roku 15 
dni poda pritožbo na občni zbor, kot drugostopenjskemu organu. Odločitev občnega 
zbora je dokončna. 
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SEKCIJE 

20. člen 

Upravni odbor po potrebi ustanavlja sekcije za posamezne pasemske skupine. Delo 
sekcij s opredeli v poslovniku posamezne pasemske skupine. 

 

PREDSEDNIK 

21. člen 

Predsednik društva zastopa in predstavlja društvo pred državnimi in drugimi organi 
ter organizacijami v državi in tujini. Predsednik društva je hkrati tudi predsednik 
upravnega odbora in ga izvoli občni zbor za dobo petih (5 ) let. 

Predlog kandidata za predsednika društva oblikuje upravni odbor oziroma vsi člani 
društva. Predsednik je odgovoren, da društvo deluje v skladu z določili statuta in 
drugimi akti društva in da društvo deluje v skladu s pravnim redom Republike 
Slovenije. 

Za svoje delo je odgovoren občnemu zboru in upravnemu odboru društva. 

Naloge predsednika so: 

 predstavlja in zastopa društvo, 

 sklicuje občni zbor in poda poročilo o delu društva, 
 sklicuje seje upravnega odbora, 
 skrbi za izvajanje določil statuta, aktov in pravilnikov društva, 
 skrbi za izvajanje sklepov občnega 

zbora, skrbi za izvajanje sklepov 
upravnega odbora, 

 skrbi za izvajanje programskega dela društva, 
 je odredbodajalec društva. 
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TAJNIK 

22. člen 

Za opravljanje strokovno tehničnega in administrativnega dela ter koordinacijo med 
organi društva skrbi tajnik društva, ki ga izvoli občni zbor za dobo petih ( 5 ) let. Za 
svoje delo je odgovoren predsedniku in občnemu zboru društva. 

Naloge tajnika so: 

 vodi administrativno delo društva, 
 vodi evidenco o sprejetih sklepih in njihovih izvršitvah, 
 vodi evidenco članov društva, 
 oblikuje zapisnike vseh organov društva in sestavlja poročilo o delu društva, 
 vodi evidenco o delu komisij društva, 
 ureja arhiv in vodi strokovno knjižnico društva, 
 sklicuje seje upravnega odbora v času predsednikove odsotnosti. 

 

BLAGAJNIK 

23. člen 

Blagajnik  vodi  finančno  in  materialno  poslovanje  društva  v  skladu  z  
računovodskimi standardi za društva. 

Naloge blagajnika so: 

 vodi finančno in materialno poslovanje društva, 
 vodi blagajniške posle, 
 vodi ustrezno evidenco računov, pologov in ostalih finančno računovodskih 

listin, 
 oblikuje osnutek finančnega nacrta ter zaključnega računa društva, 
 izdela finančni nacrt in zaključni račun društva, 
 vodi inventarno knjigo z vrednostnimi postavkami, 
 o finančnem stanju društva je dolžan poročati na sejah upravnega odbora. 

Z vsebino zaključnega računa je dolžan obvestiti nadzorni odbor in občni zbor. 
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Za  pomoč   pri   urejanju   finančno   materialnih   zadev  lahko   društvo  zaposli  
finančnega strokovnjaka v skladu z veljavno zakonodajo s področja delovnega prava. 

V. MATERIALNA SREDSTVA IN VIRI PRIHODKOV 

24. člen 

Viri dohodkov društva so: 

 članarina, 
 šolnina od psov katerih vodniki oziroma lastniki so člani društva, 
 dohodki od prireditev, 
 pristojbine za storjene usluge iz varstva psov v oskrbi, 
 podpore 
 dotacije 
 najemnina. 

Če društvo pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, 
ga mora porabiti za izvajanje dejavnosti za katero je bilo ustanovljeno. 

Vsaka delitev premoženja društva med člane je nična. 

Društvo ima lahko tudi sponzorje in donatorje. Sponzorji in donatorji so lahko fizične 
ali pravne osebe, ki društvu materialno, moralno ali kako drugače pomagajo. 
Sodelujejo lahko na sejah občnega zbora, nimajo pa pravice odločanja. 

25. člen 

Društvo razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom in letnimi finančnimi 
plani, ki jih sprejme občni zbor. 

Na rednem občnem zboru člani vsako leto obravnavajo in sprejmejo zaključni račun. 

Društvo ima za svoje finančno poslovanje svoj žiro račun pri pooblaščeni banki in se 

vrši v skladu z finančno računovodskimi standardi za društva. 

26. člen 

Finančne in materialne listine podpisujeta predsednik in blagajnik društva. 
Blagajnik društva sestavi vsako tekoče leto zaključni račun, ki ga predloži 
nadzornemu 

odboru in občnemu zboru društva. 
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27. člen 

Društvo ima premično in nepremično premoženje, ki je kot last društva vpisano v 

inventarno knjigo. 

Premično premoženje se lahko kupi ali odtuji le na podlagi sklepa upravnega odbora. 

Nepremično premoženje se ne more odtujiti, oddaja pa se lahko v najem. 

 

VI. DELOVANJE V DRUŠTVU 

28. člen 

Vse funkcije v društvu so častne in brezplačne. 

Za posamezna opravila, pa se članom povrnejo naslednji izdatki: 
 strokovna opravila pri vzdrževanju naprav in 

opreme, 
 strokovno izobraževanje članov društva, 
 potni stroški in dnevnice za člane, ki so delegirani, da se udeležijo različnih 

posvetov, sestankov, sej in seminarjev s področja kinologije izven sedeža 
društva, 

 potni stroški in dnevnice za sestanke in nastopanje članov izven sedeža 
društva. 

 
 

VII. PRIREDITVE 

29. člen 

Društvo organizira samo oziroma v soglasju s Kinološko zvezo Slovenije kinološke 
prireditve kot so: 

 tekme šolanih psov in agility med člani, 
 tekmovanje v sledenju, lavinah, ruševinah, društvene tekme šolanih psov in 

agility, 
 izbor najlepšega psa Duplice oziroma Kamnika, 
 vzrejne preglede, 
 oceno zunanjosti, 
 državne tekme, 
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 mednarodne in državne razstave, 
 vse ostale prireditve v soglasju s Kinološko zvezo Slovenije. 

 

 

VIII. PRENEHANJE DRUŠTVA 

30. člen 

Društvo lahko preneha: 

 po sklepu občnega zbora z večino prisotnih članov, 

 po samem zakonu. 
 

V primeru prenehanja društva, se   o tem v roku 15 dni, pisno obvesti pristojni organ 

in Kinološko zvezo Slovenije. 

V primeru prenehanja društva,  razen če se združi z drugim društvom, celotno 

premoženje preide pod nadzor Kinološke zveze Slovenije, proračunska sredstva pa 
se vrnejo proračunu. 

Spremembe in dopolnitve tega statuta je sprejel izredni občni zbor Kinološkega 
društva Duplica dne 19.01.2008 in velja takoj. 

 

Tajnik društva        Predsednik društva 

 


