
Na podlagi 9. in 13  člena Zakona o društvih-ZDru-1-UPB2, Ur. list RS, št. 

64/2011 (uradno prečiščeno besedilo) je Zbor članov dne 24.2.2018 sprejel 

spremembe in dopolnitve Statuta ter naslednji čistopis Statuta  
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I. SPLOŠNE DOLOČBE 

 

1. člen 

Lovsko kinološko društvo Gorica-Nova Gorica (v nadaljevanju LKD) je 
prostovoljna, samostojna, nepridobitna, javna in strokovna organizacija, v katero 

se združujejo lastniki in ljubitelji lovskih psov z namenom širjenja lovske 

kinologije, tako da organizirano in strokovno opravljajo kinološke in lovsko-

kinološke dejavnosti, ki jih določa ta statut.  

Nameni ustanovitve in delovanja LKD niso politični, ideološki ali verski. 

 

2. člen 
S tem statutom se določa: 

1. ime in sedež LKD, 

2. dejavnost, namen, naloge in cilje LKD, 

3. način včlanjevanja in prenehanje članstva v LKD, 

4. organe LKD, njihovo delovno področje in medsebojna razmerja, 

5. sestavo organov, način volitev članov organov ter njihovo mandatno dobo, 
6. pravice in dolžnosti članov in organov, 

7. zastopanje in predstavljanje LKD ter način zagotavljanja javnosti dela 

LKD, 

8. finančno in materialno poslovanje LKD in način opravljanja nadzora nad 

sredstvi, 

9. način zagotavljanja javnosti dela LKD, 
10. način sprejemanja sprememb in dopolnitev temeljnega akta, 

11. način prenehanja delovanja LKD in razpolaganje s premoženjem društva v 

takem primeru, 

12. način sodelovanja z drugimi sorodnimi organizacijami.  

 

3. člen 

 
Sedež LKD je v Občini Ajdovščini, naselje Kožmani   

Naslov sedeža določa upravni odbor. 

  

LKD deluje na območju upravnih enot  Nova Gorica, Ajdovščina, Tolmin in 

Sežana. 

4. člen 
LKD je pravna oseba zasebnega prava s pravicami, obveznostmi in 

odgovornostmi, ki izhajajo iz veljavnih predpisov in tega statuta. Člani LKD 

uveljavljajo svoje pravice in izpolnjujejo obveznosti tako, da: 

1. samostojno upravljajo s sredstvi LKD in organizirajo delo v LKD, 

2. izpolnjujejo medsebojne pravice in obveznosti do LKD, 

3. imajo določene pravice, obveznosti in odgovornosti, ki se ne morejo 

omejevati z drugimi akti ter 
4. uresničujejo skupne interese. 

 

LKD je članica Kinološke zveze Slovenije. LKD se lahko poveže tudi z drugimi 

sorodnimi organizacijami doma in v tujini, vendar le pod pogojem, da ta klub, 

društvo ali zveza ne deluje v nasprotju z interesi Republike Slovenije, Kinološke 

zveze Slovenije in Mednarodne kinološke organizacije. 
O morebitnem povezovanju odloča upravni odbor LKD. 
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5. člen 

Društvo ima svoj znak, žig in prapor. 

Znak društva je okrogle oblike, v sredini ima stilizirani glavi psa goniča in 

ptičarja. Na robu je napis Lovsko kinološko društvo Gorica–Nova Gorica. 
 

Žig društva je okrogle oblike premera 24 mm. V žigu je znak društva, ki je 

opisan v prvem odstavku tega člena. Žig je lahko oštevilčen. LKD vodi razvid 

zadolžitve in uporabe žigov.  

 

II. NAMEN IN CILJI DRUŠTVA  

 
6. člen 

LKD je ustanovljeno z  namenom združevati; lovce, vodnike lovskih psov, 

kinološke sodnike  in druge ljubitelje psov, ki se želijo včlaniti v LKD. 

 

7. člen 

Namen  LKD je povezati v LKD čim večje število, lovcev, vodnikov lovskih psov, 
kinoloških sodnikov, ter drugih ljubiteljev psov. Cilji LKD pa so : 

1. uspešno organizirati delo v okviru LKD, 

2. organizirati kinološke prireditve za vse pasme lovskih psov 

3. svetovati vzrediteljem pri vzreji  lovskih psov in s tem povečevati njihovo 

številčnost, 

4. sodelovati z vsemi lovskimi družinami na  območju kjer deluje 
5. imeti v svojem članstvu strokovno izobražene  vodnike, 

6. imeti v svojem članstvu čim več kinoloških sodnikov 

7. povezovati se z drugimi sorodnimi društvi in organizacijami 

8. sproti informirati svoje člane in društva s katerimi sodeluje 

9. aktivno delovati v okviru Kinološke zveze Slovenije 

 

  

III. DEJAVNOSTI IN NALOGE  LKD 

 

8. člen 

Namene in  cilje LKD uresničuje z opravljanjem naslednjih nepridobitnih 

dejavnosti: 

Glavne nepridobitne dejavnosti, so naslednje: 
1. pospeševanje pravilne in strokovne vzreje ter šolanje lovskih psov, 

2. širjenje lovske kinologije nasploh in za potrebe lova, 

3. svetovanje vzrediteljem, vodnikom in bodočim lastnikom lovskih psov pri 

vzreji, nakupu, vzgoji, šolanju, vodenju, nastanitvi, negi in prehrani psov, 

4. strokovno izobraževanje članov, 

5. ustvarjanje materialnih pogojev za razvoj kinološke dejavnosti, 

6. sodelovanje s sorodnimi društvi, Lovsko zvezo Slovenije in lovskimi 
družinami ter vsemi zainteresiranimi dejavniki za kinologijo, 

7. vodenje evidence o čistopasemskih lovskih psih, o vzreji in njenih 

dosežkih, 

8. obveščanje javnosti o delu LKD preko sredstev javnega obveščanja in v 

strokovnih glasilih Lovec, Kinolog ter spletni strani, 

9. organiziranje tečajev za vodnike,  
10. organiziranje in izvedba šolanja lovskih  psov, 
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11. podajanje predlogov za odlikovanje zaslužnih članov, 

12. podeljevanje priznanj članom za delo v društvu, 

13. predlaganje članov društva za sodniške pripravnike in izdajanje priporočil 

o strokovni usposobljenosti kandidatov za sodniške pripravnike in 
kinološke sodnike, 

14. pridobivanje novih članov LKD, 

15. vzdrževanje premoženja, ki je v lasti LKD, 

16. smotrno gospodarjenje z vsem premoženjem in sredstvi LKD, 

17. organiziranje kinoloških prireditev, strokovnih in družabnih srečanj, 

18. predlaganje sodnikov za sojenja na kinoloških prireditvah, 

19. vzdrževanje stalnega stika z vzrejnimi komisijami, 
20. objavljanje strokovnih člankov, navodil in druge kinološke literature, 

21. izdajanje lastnih publikacij, 

22. skrb za zaščito živali. 

 

 

9. člen 
LKD lahko opravlja  tudi pridobitno dejavnost pod pogoji, ki jih za opravljanje  te 

dejavnosti določa zakon. Pridobitna dejavnost  je določena  v tem statutu in je 

povezana z namenom in cilji, kot dopolnilna dejavnost nepridobitni dejavnosti 

LKD, ter jo LKD opravlja le v obsegu, potrebnem  za uresničevanje namena in 

ciljev, oziroma za opravljanje nepridobitne dejavnosti.  

 
- G 47.99O  Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic    

                 (neposredna prodaja od vrat do vrat, prodaja na drobno prek   

                 zastopnika); 

- I 56.104  Začasni gostinski obrati (prodaja jedi na stojnicah); 

- J 56.300  Strežba pijač (točenje pijač na stojnicah); 

- J 58.110  Izdajanje knjig (izdajanje knjig, brošur, prospektov, knjig na   

                 elektronskih medijih, na internetu);  
- J 58.190  Drugo založništvo (izdaja plakatov, drugo tiskano gradivo); 

- M 73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij (distribucija oglaševalnega  

                 materiala); 

- N 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj (organiziranje strokovnih         

                 srečanj,seminarjev in konferenc) ;  

- P 85.590 Drugje nerazvrščena izobraževanja, izpopolnjevanje in usposabljanja 
- R 92.002 Prirejanje klasičnih iger na srečo na prireditvah društva  

- R 93.190 Druge športne dejavnosti (organiziranje športnih dogodkov); 

- R 93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas (organiziranje predstav    

                 in prireditev razvedrilne narave) ;  

- S 94.999 Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij  

 

10. člen 
 

Če LKD pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, 

ga mora porabiti za izvajanje dejavnosti, za katero je bil ustanovljen. Vsaka 

delitev premoženja LKD med člane je nična. 
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IV. ČLANSTVO 

 

11. člen 

Član LKD je lahko vsaka fizična oseba, ki je vzreditelj, vodnik, lastnik ali ljubitelj 
lovskih psov in ima veselje do delovanja v LKD ter redno plačuje članarino.  

Oseba ki želi postati član LKD mora podpisati pristopno izjavo s katero izrazi željo 

postati član LKD. S podpisom pristopne izjave se obveže v celoti spoštovati ta 

statut in druge akte in navodila ter sklepe organov LKD.  

Vloge prispele do 31.12. upravni odbor obravnava na svoji prvi seji. Pravice in 

obveznosti novo sprejetega člana pričnejo teči s pričetkom naslednjega 

koledarskega leta (s 1.1.) in po poravnavi vseh finančnih in drugih obveznosti, ki 
so določene s statutom. 

 

O obravnavi vloge, sprejetem sklepu o včlanitvi in pravicah ter obveznostih tajnik 

LKD obvesti prosilca v 8 dneh po obravnavi vloge. Novo sprejetim članom se po 

poravnanih obveznostih izda članska izkaznica najkasneje do Zbora članov. 

 
Članu, ki je prenehalo članstvo in se kasneje ponovno včlani, se članstvo šteje od 
dneva ponovne včlanitve. Ob ponovni včlanitvi mora plačati še znesek, ki je enak 

znesku petkratne članarine za tekoče leto. 

 

V primerih, ko bi član LKD želela postati oseba, ki je predhodno kršila vzrejne 

in/ali druge kinološke predpise in/ali so ji bile izrečene kinološke in/ali druge 

kazni, ima LKD pravico odreči možnost včlanitve taki osebi, če od kršitve še ni 
poteklo 5 let. V primeru zavrnitve možnosti včlanitve se lahko prizadeta oseba 

pritoži na Zbor članov LKD. 

 

 

12. člen 

Če se v LKD 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 15. leta starosti mora 

zakoniti zastopnik pred njenim vstopom v LKD podati pisno soglasje. 

Člani, ki jim je bila odvzeta poslovna sposobnost in člani do dopolnjenega 18. 

leta starosti ne morejo biti voljeni v organe LKD, prav tako člani do dopolnjenega 

18. leta nimajo volilne pravice. Člani, ki jim je bila odvzeta poslovna sposobnost, 

izražajo svojo voljo na volitvah preko svojih zakonitih zastopnikov. 
 

13. člen 

Za častne člane LKD lahko Zbor članov na predlog Upravnega odbora imenuje 

tiste člane, ki so si s svojim izrednim prizadevanjem za napredek LKD in lovske 

kinologije pridobili posebne zasluge.  

Častni člani so oproščeni plačevanja članarine, sicer pa imajo enake pravice in 
obveznosti kot drugi člani LKD.  

Predlogi za častne člane morajo biti Upravnemu odboru predloženi najmanj 3 

mesece pred rednim letnim Zborom članov. 
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V. PRAVICE IN OBVEZNOSTI ČLANOV 

 

14 člen 

 
Vsak član LKD pridobi pravico uveljavljanja svojih pravic in obveznosti z dnem, 

ko postane njegov član. Po prenehanju članstva te pravice avtomatsko 

prenehajo. 

 

15. člen 

Pravice članov LKD so: 

1. da sodelujejo pri delu LKD, 
2. da volijo in so izvoljeni v organe LKD, 

3. da dajejo predloge organom LKD, 

4. da prejemajo nagrade in pohvale za delo v LKD, 

5. da so seznanjeni z delom LKD in njegovih organov ter s sklepi LKD, 

6. da zahtevajo in dobijo strokovno pomoč pri vzreji in drugih vprašanjih. 

 
16. člen 

Obveznosti članov so predvsem da: 

1. spoštujejo ta Statut ter ostale akte LKD, 

2. spoštujejo določbe in sklepe organov LKD, 

3. redno plačujejo članarino, 

4. se trudijo za uresničitev planov dela LKD, 
5. spoštujejo vzrejna pravila in druga navodila LKD, vzrejno-tetovirnih 

referentov in KZS, 

6. upoštevajo določila Zakona o zaščiti živali, 

7. skrbijo za dostojno predstavljanje slovenske kinologije na domačih in tujih 

kinoloških prireditvah, 

8. obveščajo tajnika LKD o vseh spremembah, ki vplivajo na obveščanje, 

9. nudijo LKD vse podatke o svojem delu v kinologiji in o svojih psih,  
10. za delo v organih društva člani praviloma ne prejemajo plačila. 

 

17. člen 

Članstvo v LKD preneha na naslednje načine: 

1. z izstopom,  

2. s črtanjem zaradi neizpolnjevanja obveznosti oziroma neplačila članarine 
po preteku 30 dni od roka za plačilo,  

3. z izključitvijo po sklepu disciplinske komisije, 

4. s smrtjo, 

5. s prenehanjem dela LKD. 

 

18. člen 

Višino akontacije članarine, ki ne sme biti višja od višine članarine predhodnega 
leta določa Upravni odbor LKD. Vpisnino poravna član, ki je članstvo prekinil. 

Nepolnoletni člani plačajo le polovično članarino. 

 

19. člen 

 

Člani LKD uresničujejo svoje pravice in obveznosti na Zborih članov, sejah 
Upravnega odbora, v Strokovnih komisijah in Nadzornem odboru. 
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V Kinološki zvezi Slovenije uresničujejo člani LKD svoje pravice in obveznosti 

preko delegatov v Skupščini KZS ter njihovim sodelovanjem v drugih organih 

KZS. 

 

VI. ORGANIZACIJA LKD 

 

20. člen 

Organi LKD so: 

- Zbor članov, 

- Upravni odbor, 

- Nadzorni odbor, 
- Strokovna komisija, 

- Disciplinska komisija. 

 

Funkcionarji LKD so: 

- predsednik LKD (predsednik Upravnega odbora), 

- podpredsednik, 
- tajnik,  

- predsednik strokovne komisije, 

- blagajnik. 

 

21. člen 

Zbor članov 
Zbor članov je najvišji organ LKD. Na zboru članov se volijo drugi organi LKD. 

Glasovalno pravico imajo vsi polnoletni člani društva, ki so plačali članarino za 

tekoče leto in niso bili pravnomočno izključeni iz članstva LKD. Delovanje Zbora 

članov je javno. 

 

22. člen 

Zbor članov je redni ali izredni. Redni Zbor članov sklicuje predsednik najmanj 
enkrat letno, najkasneje do konca meseca aprila. Izredni Zbor članov se sklicuje 

po potrebi. Sklicuje ga predsednik na svojo pobudo, na zahtevo Nadzornega 

odbora ali na zahtevo petine članov LKD. Izredni Zbor članov sklepa samo o 

zadevi, zaradi katere je bila sklican.  

Predsednik je dolžan sklicati izredni Zbor članov najkasneje en mesec po 

prejemu zahteve. V nasprotnem primeru lahko skliče izredni Zbor članov 
Nadzorni odbor ali petina članov LKD. Vabilo na Zbor članov z dnevnim redom 

mora prejeti vsak član najmanj osem dni pred dnevom, za katerega je sklican. 

Objavi se ga tudi na uradni spletni strani. 

 

23. člen 

Zbor članov ima naslednje pristojnosti: 

1. sprejema Statut, njegove spremembe in dopolnitve, 
2. na predlog Upravnega odbora potrjuje letni program dela, 

3. sprejema letno poročilo o delu in finančno poročilo Upravnega odbora, 

4. sprejema poročilo Nadzornega odbora, 

5. voli in razrešuje člane Upravnega odbora, Nadzornega odbora in 

Disciplinske komisije, 

6. sprejema pravilnike in druge akte LKD, 
7. odloča o pritožbah zoper sklepe organov LKD, 

8. imenuje častne člane, 
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9. določa  višino članarine, 

10. razpravlja in sklepa o drugih vprašanjih, pomembnih za delovanje  LKD, 

11. odloča o prenehanju delovanja LKD. 

 
24. člen 

Zbor članov je sklepčen, če je ob napovedani uri prisotnih več kot polovica 

članov. Če ob napovedani uri začetka zbora članov ta ni sklepčen, se začetek 

odloži za 15 minut.  

Po tem času je Zbor članov sklepčen, če je na Zboru članov prisotnih 10% (deset 

procentov) članov. Zbor članov sklepe sprejema z navadno večino glasov navzočih 

članov. Glasovanje na Zboru članov je javno, če se zbor ne odloči drugače. Člani 
organov LKD ne morejo glasovati o svoji nezaupnici. 

Ko Zbor članov odloča o: 

- spremembi Statuta ali  

- prenehanju delovanja LKD  

je potrebno, da za to glasuje najmanj 2/3 navzočih članov. 

 

 
25. člen 

Zbor članov prične predsednik LKD in ga vodi do izvolitve delovnega 

predsedstva. Zbor članov lahko tudi določi, da Zbor članov vodi predsednik. 

 

26. člen 

O delu Zbora članov se vodi zapisnik, ki ga podpišeta predsednik Zbora članov in 
zapisnikar. 

 

27. člen 

Zbor članov po potrebi voli naslednje delovne organe Zbora članov: 

- delovno predsedstvo, 

- verifikacijsko komisijo, 
- volilno komisijo. 

 

 

28. člen 

Upravni odbor 

Upravni odbor je izvršilni organ Zbora članov in opravlja organizacijska, upravna, 

administrativna ter strokovno-tehnična dela. Upravni odbor za svoje delo 
odgovarja Zboru članov. Mandatna doba članov Upravnega odbora je štiri leta z 

možnostjo ponavljanja mandata. Sklepe sprejema z navadno večino prisotnih 

članov. Sklepčen je, če je navzočih več kot polovica vseh članov. 

 

Na seje UO je vabljen predstavnik Nadzornega odbora ter po potrebi predsedniki 

stalnih ali občasnih komisij, ki pa nimajo pravice glasovanja.  
 

29. člen 

Upravni odbor sestavljajo: predsednik LKD (predsednik Upravnega odbora), 

podpredsednik, tajnik, blagajnik, predsednik Strokovne komisije in še 6 članov. 
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30. člen 

Naloge Upravnega odbora so: 

1. pripravlja poročila o delu, 

2. predlaga člane v organe LKD, 
3. pripravlja osnutke temeljnih in splošnih aktov, 

4. pripravlja predlog finančnega načrta in po njegovem sprejetju skrbi za 

njegovo uresničevanje, 

5. upravlja s premoženjem in skrbi za finančno-materialno poslovanje, 

6. potrjuje letni koledar prireditev in skrbi za njegovo uresničevanje, 

7. obvešča članstvo, KZS in javnost o delu društva, 

8. določa cenik storitev društva, 
9. odloča o sprejemu novih članov, in vodi evidenco članstva 

10. skrbi za dvig kinološkega znanja članov, 

11. imenuje stalne in občasne komisije, 

12. imenuje delegacijo, ki zastopa LKD pri KZS ali drugih organizacijah, 

13. opravlja druge naloge v skladu s tem statutom in drugimi akti LKD, 

14. neposredno skrbi za uresničevanje vseh ciljev in nalog LKD. 
15. Sprejema spremembe naslova sedeža društva 

16. Odloča o povezovanju z drugimi društvi 

 

 

31. člen 

Upravni odbor lahko za izvajanje določenih nalog imenuje stalne ali občasne 
komisije, ki so mu za svoje delo neposredno odgovorne. Naloge in število članov 

teh komisij UO določi v sklepu ob imenovanju. 

 

Vsaka komisija ima tri do pet članov; predsednika komisije imenujejo člani 

komisije izmed sebe; mandatna doba vseh stalnih komisij je vezana na 

mandatno dobo Upravnega odbora. 

 
32. člen 

Tajnik 

 

Tajnik LKD vodi administrativno-tehnično delo v LKD, oblikuje zapisnike sej 

Upravnega odbora ter opravlja druge zadeve za katere ga pooblasti predsednik. 

Tajnik vodi evidenco članstva in izdaja članske izkaznice. Tajnik je poleg 
predsednika tudi zadolžen za spletno stran društva in objave v reviji Kinolog. 

 

33. člen 

Tajnik je za svoje delo odgovoren Upravnemu odboru. 

 

 

34. člen 
Tajnik LKD opravlja tudi naloge kronista. V ta namen skrbno beleži in shranjuje 

vse podatke o aktivnostih in delu LKD. Med to spada tako pisno kot tudi 

fotografsko gradivo o posameznih aktivnostih LKD in njenih članov.  
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35. člen 

Strokovna komisija 

Strokovno komisijo sestavljajo kinološki sodniki ki so člani LKD. Na zadnji seji 

pred volilnim Zborom članov izvolijo izmed sebe predsednika. Strokovna komisija 
dela na sejah, ki jih sklicuje predsednik komisije po potrebi. O sejah komisije se 

vodi zapisnik, katerega izvod se dostavi tajniku društva za arhiviranje. Strokovna 

komisija veljavno odloča ob prisotnosti večine članov, sklepi so sprejeti z večino 

prisotnih. 

Člani strokovne komisije so tudi pripravniki za kinološke sodnike, ki nimajo 

pravice glasovanja, lahko pa sodelujejo, razpravljajo in predlagajo predloge. 

 
36. člen 

Strokovna komisija zlasti: 

1. obravnava in rešuje strokovna vprašanja s področja lovske kinologije, 

2. predlaga ekipe vodnikov in posameznike za nastop na tekmovanjih lovskih 

psov, 

3. sodeluje pri pripravi letnega programa kinoloških prireditev in drugih 
strokovnih aktivnosti LKD, 

4. usmerja načrtovano vzrejo lovskih psov, 

5. spremlja vzrejne kombinacije lovskih psov, usmerja paritve in jih ocenjuje 

po pregledih legel, 

6. predlaga vzrejnim komisijam pri KZS vzrejne prepovedi na osnovi 

ugotovitev ali kršitev predpisov, 
7. sodeluje z vzrejnimi komisijami pri KZS, zlasti pri prireditvah, ki jih te 

organizirajo na območju društva, 

8. organizira označevanje (tetoviranje oz. čipiranje) lovskih psov po navodilih 

KZS in o tem poroča na Zboru članov, 

9. sodeluje pri organizaciji in vodenju seminarjev in tečajev za člane LKD, 

10. vodi evidenco o doseženih uspehih, ki jih dosegajo člani LKD s svojimi psi 

na razstavah in tekmovanjih, 
11. Upravnemu odboru predlaga  člane za podelitev kinoloških priznanj in 

odlikovanj, 

12. opravlja tudi druge zadeve, za katere je pristojna s temi pravili ali drugim 

splošnim aktom društva in KZS. 

 

37. člen 

Nadzorni odbor 

Zbor članov izvoli tričlanski Nadzorni odbor, ki na svoji prvi konstitutivni seji 

izvoli svojega predsednika. 

 

38. člen 

Naloga Nadzornega odbora je, da spremlja delo upravnih in strokovnih organov 

LKD v času med dvema zboroma in vrši stalen nadzor nad zakonitim in 
strokovnim poslovanjem LKD, ter nadzor nad  finančnim in materialnim 

poslovanjem. V primeru, da ugotovi pomanjkljivosti ali nepravilnosti je dolžan 

predlagati ukrepe za odpravo le-teh. 

Nadzorni odbor je odgovoren Zboru članov, kateremu mora pisno poročati o 

ugotovitvah v zvezi s poslovanjem in delom LKD. 
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39. člen 

Člani Nadzornega odbora ne morejo biti hkrati tudi člani kateregakoli drugega 

organa LKD, imajo pa pravico do udeležbe na sestankih Upravnega odbora ali 

drugih organov društva. 
 

40. člen 

Sestanek Nadzornega odbora je sklepčen, če je prisotna več kot polovica članov. 

Sklepe sprejema z večino glasov prisotnih članov.  

 

Disciplinska komisija 

41. člen 
 

Disciplinsko komisijo sestavljajo trije člani, ki jih izvoli Zbor članov za dobo štirih 

let. Zbor poleg članov Disciplinske komisije izvoli tudi njihove namestnike. 

Predsednika volijo člani med seboj na prvi seji. Člani Disciplinske komisije ne 

morejo biti člani nobenega upravnega organa v LKD. 

 
 

Disciplinska komisija vodi postopek kot disciplinski organ prve stopnje in izreka 

kazni po Disciplinskem pravilniku LKD, pri tem spoštuje še načela Zakona o 

splošnem upravnem postopku in druge predpise. 

 

VII. ZASTOPANJE DRUŠTVA 

 

42. člen 

Predsednik Upravnega odbora (Predsednik LKD) 

 

Predsednik LKD je predsednik Upravnega odbora in zakoniti zastopnik LKD. Izvoli 

ga zbor članov. Za svoje delo je odgovoren Zboru članov. 

 
Pristojnosti in naloge predsednika so: 

1. predstavljanje in zastopanje društva doma in v tujini, 

2. sklic sej UO, in Zborov članov, 

3. zastopanje društva v javnem in pravnem prometu,  

4. podpis pogodb s pravnimi in fizičnimi osebami, 

5. skrb za izvrševanje sklepov Zbora članov, Upravnega odbora in vseh 
ostalih organov ter komisij, 

6. skrb za izvajanje in spoštovanje pričujočega statuta in vseh drugih aktov 

LKD, 

7. predlaganje zamenjave članov v organih LKD,sklicevanje prvih sej vseh 

ostalih organov LKD in občasnih komisij. 

Predsednik LKD lahko brez sklepa Upravnega odbora odloči o nujnih in 

neodložljivih zadevah, ki so v korist LKD. O svojih odločitvah mora seznaniti UO 
na prvi seji UO. 

Predsednik UO lahko skliče skupno sejo UO in Strokovne komisije. 
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43. člen 

Podpredsednik LKD 

 

Predsednik LKD lahko pooblasti podpredsednika LKD, da v njegovi odsotnosti 
opravlja vse pristojnosti in naloge, ki so navedene v 29. členu. 

 

VIII. FINANČNO IN MATERIALNO POSLOVANJE 

 

44. člen 

Premoženje LKD sestavljajo:  

- pristopnina in članarina,  
- prihodki iz naslova  opravljanja dejavnosti LKD in naslova materialnih 

pravic, 

- dohodki pridobljeni iz javnih sredstev, 

- prispevki donatorjev, 

- darila in volila, 

- drugi dohodki. 
Finančna sredstva se porabljajo v skladu s finančnim načrtom, ki ga potrdi Zbor 

članov. 

45. člen 

Premoženje LKD so premičnine in nepremičnine, ki so kot last LKD vpisane v 

inventarno knjigo. O odtujitvi ali nabavi premičnine ali nepremičnine odloča 

Upravni odbor. O odtujitvi ali nabavi nepremičnine večje vrednosti odloča Zbor 
članov. 

46. člen 

Finančno in materialno poslovanje LKD vodi blagajnik v skladu s Pravilnikom o 

finančnem in materialnem poslovanju LKD. Za podpisovanje nalogov za porabo 

sredstev ima LKD registrirane podpisnike, ki jih določi Upravni odbor. 

 

47. člen 
Blagajnik vsako koledarsko leto sestavi letno poročilo o finančnem poslovanju. 

Letno poročilo o finančnem poslovanju LKD predloži do zakonskega datuma 

tekočega leta organizaciji, ki je pooblaščena za obdelovanje in objavljanje 

podatkov. Poročilo mora prikazovati resnično stanje o premoženju in poslovanju 

LKD ter mora biti sestavljeno skladno s Slovenskim računovodskim standardom 

za društva, ki ga sprejme pooblaščena organizacija in z določbami tega statuta. 
 

 

48. člen 

LKD ima svoj transakcijski račun preko katerega opravlja vse svoje finančno 

poslovanje. 

 

49. člen 
Delo blagajnika je javno. Vsak član ima pravico do vpogleda v finančno in 

materialno dokumentacijo in poslovanje LKD. Pred vpogledom v finančno in 

materialno poslovanje član poda pisno vlogo Upravnemu odboru, ki določi čas in 

obseg vpogleda. 

 

Za pomoč pri urejanju finančno materialnih zadev lahko LKD sklene pogodbo s 
finančnim strokovnjakom ali registrirano organizacijo v skladu z veljavno 
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zakonodajo, ki je v tem primeru odgovoren za urejenost finančnega poslovanja 

LKD, urejenost z zakoni in predpisi predvidenih knjigovodskih listin ter pravilno in 

ažurno poslovanje blagajne. 

 
Pravilnik o finančnem poslovanju LKD sprejme zbor članov na občnem zboru v 

roku enega leta po sprejemu Statuta Lovsko kinološkega društva. 

 

IX. JAVNOST DELA 

 

50. člen 

Delovanje LKD je javno. Za zagotovitev javnosti dela je odgovoren predsednik 
LKD. 

O svojem delu LKD obvešča člane in širšo javnost preko sredstev javnega 

obveščanja, na sejah, zborih članov, z zapisniki, z obvestili na uradni spletni 

strani, z objavami v uradnem glasilu KZS–Kinolog in uradnem glasilu LZS-Lovec 

ter z drugimi obvestili.  

 

X. VOLITVE ORGANOV LKD 

 

51. člen 

Kandidacijski postopek vodi tričlanska kandidacijska komisija, ki jo imenuje UO. 

Kandidacijska komisija izmed sebe imenuje predsednika. Upravni odbor v sklepu 

ob razpisu volitev in imenovanju kandidacijske komisije določi tudi postopek in 
način kandidiranja.  

 

Ob razpisu volitev kandidacijska komisija objavi na uradni spletni strani poziv 

vsem članom za volitve: predsednika LKD, članov nadzornega odbora in članov 

disciplinske komisije ter njihovih namestnikov. 

 

Naloge kandidacijske komisije po razpisu volitev so da: 
- opravlja kandidacijske postopke, 

- sprejema soglasja članov o njihovi kandidaturi, 

- pripravi kandidacijske liste, 

- opravlja vsa druga dela, ki so potrebna za zakonit in nemoten potek volitev 

organov LKD. 

 
Kandidacijska komisija o poteku kandidacijskega postopka poroča Zboru članov.  

 

52. člen 

Kandidacijsko komisijo lahko Zbor članov izvoli tudi kot volilno komisijo. Volilna 

komisija vodi volilni postopek na Zboru članov. 

 

 
53. člen 

Status kandidata za mandatarja pridobi vsak član, ki predloži kandidacijski 

komisiji svoje soglasje za to kandidaturo in vizijo dela LKD za mandatno obdobje. 

Kandidat za mandatarja mora svoj program-vizijo dela za naslednje mandatno 

obdobje predstaviti tudi na Zboru članov.  

V primeru, da v predpisanem roku noben član LKD ni vložil kandidature za 
naslednje mandatno obdobje, se volilni postopek ponovi. 
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54. člen 

Liste vseh kandidatov se oblikuje po abecednem redu. Glasovanje poteka s 

pomočjo glasovnic. Veljavna glasovnica je tista, ki je izpolnjena v skladu z 

navodili na glasovnici in iz katere je razvidna volja glasovalca. 
 

V primeru zaprtih kandidacijskih list lahko zbor članov odloči, da je glasovanje 

javno. 

 

55. člen 

Izvoljen je tisti mandatar, ki ob volitvah pridobi več kot polovico glasov prisotnih 

članov. 
Če je mandatarjev več in nihče v prvem krogu volitev ne pridobi večine glasov 

vseh prisotnih se dva, ki sta dobila največje število glasov, uvrstita v drugi krog 

volitev.  

V drugem krogu o kandidatih, ki sta prejela največje število glasov Zbor članov 

odloča z javnim glasovanjem. 

 
56. člen 

Izvoljeni mandatar mora takoj po svoji izvolitvi na Zboru članov predstaviti vse 

kandidate za člane Upravnega odbora.  

O celotni listi kandidatov po njihovi predstavitvi odloča Zbor članov z javnim 

glasovanjem. V primeru neizvolitve celotne liste kandidatov za člane Upravnega 

odbora, Zbor članov na isti seji glasuje posebej o vsakem posameznem 
kandidatu. Za morebitne nepotrjene kandidate lahko izvoljeni mandatar predlaga 

druge kandidate. 

Po izvolitvi celotnega Upravnega odbora mandatar nastopi funkcijo predsednika 

LKD.  

Pri izbiri članov UO mora mandatar zagotoviti teritorialno pokritost za celotno  

območje delovanja društva.  

 
57. člen 

Člane organov LKD voli Zbor članov za dobo štirih let z možnostjo ponovne 

izvolitve. 

Predsednik LKD mora sklicati konstitutivne seje vseh organov LKD najkasneje v 

30 dneh po izvolitvi. 

58. člen 
Volitve članov Nadzornega odbora in Disciplinske komisije potekajo vzporedno z 

volitvami predsednika in Upravnega odbora LKD. 

V Nadzorni odbor in Disciplinsko komisijo so izvoljeni tisti kandidati, ki so prejeli 

največje število glasov prisotnih članov. 

Voli se lahko prisotne in odsotne člane, slednje le, če je na zboru članov 

predloženo njihovo pisno soglasje. 
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XI. ODLIKOVANJA IN PRIZNANJA DRUŠTVA 

 

59. člen 

LKD podeljuje svojim članom za vidnejše kinološke zasluge priznanja. 
Priznanja so: 

- pismeno priznanje, 

- plaketa, 

- častno članstvo, 

- znak "Vodnik lovskega psa". 

 

60. člen 

Priznanja se lahko podeli tudi drugim pravnim in fizičnim osebam, za posebne 

zasluge pri razvijanju in uveljavljanju lovske kinologije in pomoči LKD. 
 

XII. DISCIPLINSKA ODGOVORNOST 

 
61. člen 

Natančnejše določbe glede disciplinske odgovornosti, poteka disciplinskega 

postopka in pritožbenega postopka zoper odločbe disciplinske komisije so 

opredeljene v Disciplinskem pravilniku LKD. 
 

62. člen 

Disciplinski prekršek je: 

- nespoštovanje statuta, drugih aktov in sklepov LKD, 

- nespoštovanje in kršenje strokovnih določil, 

- nespoštovanje Zakona o zaščiti živali, 
- širjenje neresnice o delovanju LKD in članih LKD, 

- nespodobno obnašanje na kinoloških prireditvah, 

- ukvarjanje s preprodajo psov, 

- vsako drugo ravnanje, ki utegne huje prizadeti interese in ugled LKD. 

 

63. člen 

Disciplinska komisija lahko izreče članom naslednje ukrepe: 
- opomin, 

- javni opomin, 

- pogojna izključitev s preizkusno dobo do dveh let, 

- izključitev. 

 

XIII. SPREJEMANJE SPREMEMB STATUTA 

 

64. člen 

Ta statut velja od dneva, ko ga sprejme Zbor članov. 

 

 

65. člen 

Statut LKD spreminja in dopolnjuje Zbor članov po postopku, ki velja za njegov 
sprejem. 
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XIV. PRENEHANJE DELOVANJA LKD 

 

66. člen 

LKD preneha s svojim delovanjem v naslednjih primerih: 
- po volji članov,  

- s spojitvijo z drugimi društvi,  

- s pripojitvijo k drugemu društvu,  

- s stečajem,  

- na podlagi sodne odločbe o prepovedi delovanja ali  

- po samem zakonu. 

 
V primeru prenehanja delovanja društva vse ostalo premoženje po pokritju vseh 

obveznosti pripada lovskim družinam, s katerimi ima LKD sklenjeno pogodbo o 

sodelovanju. 

 

 

XV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

 

67. člen 

Organiziranost in delovanje organov LKD se mora uskladiti s tem statutom v 

enem letu od njegovega sprejema. 

 

 
Ta statut je sprejel Zbor članov na zasedanju v Novi Gorici, dne 24.2.2018 . 

 

 

 

 

 Angel VIDMAR 

Predsednik LKD 
 

 


