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Na podlagi 8. in 9. člena Zakona o društvih (Ur. l. RS, št. 64/11-UPB2) je Ustanovni zbor dne, 
27.11.2018, sprejel sklep o ustanovitvi društva in v ta namen sledeči 

STATUT 
Lovskega kinološkega društva za prinašalce  

 
 
Ime in sedež društva (izbrani kraj poslovanja) 

1. člen 
Ime: Lovsko kinološko društvo za prinašalce (v nadaljevanju besedila društvo). 
Skrajšano ime: Društvo LKDP. 
Sedež in naslov društva: Lovsko kinološko društvo za prinašalce, Dolenje selce 17, 8211 Dobrnič 
 

2. člen 
Društvo ima svoj znak in štampiljko. 
Znak društva je ležeče ovalne oblike. Na beli podlagi je stilizirana silhueta glav šestih pasem 
prinašalcev zelene barve. V zgornjem delu je napis Lovsko kinološko društvo za prinašalce, v 
spodnjem delu je napis www.lkdp.si. 
 
Štampiljka je zelene barve, pravokotne oblike. Na levi strani je znak društva brez napisov, na desni 
strani je napis Lovsko kinološko društvo za prinašalce in spodaj napis www.lkdp.si. 
 
Namen in javnost delovanja društva 

3. člen 
Namen društva je vzpodbujanje poznavanja, vzreje in uporabe lovskih psov pasem prinašalcev FCI 
skupine VIII/1. 
Društvo je prostovoljna, samostojna, nepridobitna, javna in strokovna organizacija, v katero 
se združujejo lastniki in ljubitelji lovskih psov prinašalcev. 
Delovanje društva je javno in temelji na enakopravnosti članstva. 
Društvo obvešča  svoje člane  in širšo  javnost  prek spletne strani, elektronske pošte in sredstev 
javnega obveščanja. 
 
Dejavnost oziroma naloge društva 

4. člen 
 

Glavne nepridobitne dejavnosti, ki jih opravlja društvo, so naslednje: 
1. organizacija in izvedba tečajev za vodnike psov prinašalcev in šolanja lovskih psov, 
2. organizacija ocenjevanj zunanjosti, telesnih ocen, razstav, nastopov, športnih in delovnih 
preizkušenj, izobraževanj, izpitov, delavnic,  predavanj  in seminarjev, svetovanje in testiranje, 
organiziranje taborov in izobraževalnih srečanj ter treningov prinašanja, iskanja in sledenja, 
3. pospeševanje pravilne in strokovne vzreje lovskih psov prinašalcev, 
4. svetovanje vzrediteljem, vodnikom in bodočim lastnikom lovskih psov prinašalcev pri vzreji, 
nakupu, vzgoji, šolanju, vodenju, nastanitvi, negi in prehrani psov, 
5. širjenje lovske kinologije nasploh in za potrebe lova, 
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6. strokovno izobraževanje članov, 
7. ustvarjanje materialnih pogojev za razvoj kinološke dejavnosti, 
8. sodelovanje s sorodnimi društvi, Lovsko zvezo Slovenije in lovskimi družinami ter vsemi 
zainteresiranimi deležniki v kinologiji, 
9. vodenje evidence o čistopasemskih lovskih psih prinašalcih, o vzreji in njenih dosežkih, 
10. vodenje evidenc o delu organov društva, 
11. obveščanje javnosti o delu društva preko sredstev javnega obveščanja, v strokovnih glasilih 
Lovec, Kinolog in drugih glasilih ter na spletni strani in socialnih medijih, 
12. podajanje predlogov za imenovanje častnih in odlikovanje zaslužnih članov, 
13. podeljevanje priznanj članom za delo v društvu in podpornikom društva, 
14. predlaganje članov društva za kinološki strokovni kader in izdajanje priporočil o strokovni 
usposobljenosti kandidatov za sodniške pripravnike in kinološke sodnike, 
15. pridobivanje novih članov društva, 
16. vzdrževanje premoženja, ki je v lasti društva, 
17. smotrno gospodarjenje z vsem premoženjem in sredstvi društva, 
18. organiziranje kinoloških prireditev, strokovnih in družabnih srečanj, nastopov, športnih in 
delovnih preizkušenj lovskih psov prinašalcev, 
19. predlaganje sodnikov za sojenja na kinoloških prireditvah, 
20. vzdrževanje stalnega stika z vzrejno komisijo za prinašalce, 
21. urejanje,    izdajanje    in    distribucija raznovrstnih informativnih vsebin, strokovnih člankov, 
navodil in druge literature, 
22. sodelovanje z enotami za zaščito in reševanje, 
23. skrb za zaščito živali. 
 
Društvo lahko poleg nepridobitnih dejavnosti pod zakonskimi pogoji za doseganje svojega namena 
in nalog opravlja še naslednje pridobitne dejavnosti; 
 
-   47.990  Trgovina  na  drobno  zunaj  prodajaln,  stojnic  in  tržnic  (dobava in trženje izdelkov z 

društvenimi, lovskimi in prinašalskimi motivi ter opreme); 
- 56.210  Priložnostna  priprava  in  dostava  jedi  ter  druga  oskrba  z  jedmi (organizacija prehrane 

na taborih, delavnicah, tekmovanjih in drugih prireditvah); 
- 58.140 Izdajanje revij in druge periodike (izdajanje periodike in drugih publikacij, ki izhajajo manj 

kot štirikrat tedensko; lahko so v tiskani obliki ali na elektronskih medijih, tudi na internetu, s 
prinašalsko, društveno, vzrediteljsko, uporabnostno ali lovsko tematiko); 

-  58.190 Drugo založništvo (izvajanje raznovrstnih projektov, povezanih z delom psov, izdelava 
poročil, strokovnih mnenj, primerjalnih analiz, statističnih obdelav ali drugega gradiva); 

-  63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti (obdelava podatkov o delovnih, vzrejnih, 
zdravstvenih in drugih rezultatih psov prinašalskih pasem: vnos podatkov, računalniška obdelava in 
izpisi po zahtevah naročnika); 

- 72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju naravoslovja in tehnologije (konceptualno 
oblikovanje, razvoj in zasnova izdelkov, procesov ali storitev ter začetnih predstavitvenih ali 
pilotnih projektov za potrebe vzreje, vzgoje in šolanja psov prinašalskih pasem, zasnove vzorčenj 
za raziskave in razvoj, oblikovanje rezultatov uporabnih raziskav v namene vzreje in uporabe 
prinašalcev v lovske in druge namene); 
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- 73.110 Oglaševanje in raziskovanje trga (tržno komuniciranje, oglaševanje s področja delovanja 
društva in podobno); 

- 74.200 Fotografiranje s prireditev, tečajev in šolanja, videosnemanje društvenih dogodkov ; 
- 74.300 Prevajanje in tolmačenje (objav s področja vzreje, zdravja, značaja, šolanja, vzgoje in dela 

psov prinašalskih pasem);   
- 77.210 Dajanje športne opreme v najem in zakup (druge športne opreme, ki se uporablja za trening 

prinašalcev); 
- 77.400 Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitenih del 

(upravljanje in trženje lastnih materialnih avtorskih pravic in podobno); 
- 85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije (dejavnost 

inštruktorjev in trenerjev za šolanje lovskih psov s področja prinašanja in drugih uporabnih 
disciplin prinašalskih pasem); 

-  92.120 Dejavnost športnih klubov (na področju lovske kinološke dejavnosti in drugih aktivnosti psov 
prinašalskih pasem); 

- 93.190 Druge športne dejavnosti (dejavnosti lovskih kinoloških društev ali klubov, ki ne upravljajo z 
lovskimi okoliši, osnovno izobraževanje, vodenje skupin za vadbo in podobno). 

 
 
Društvo se v interesu boljšega izvajanja nalog lahko povezuje z drugimi društvi in klubi in vključuje 
v zveze društev doma in v tujini, če dejavnost teh organizacij ni v nasprotju s statutom društva.  
 
Društvo se lahko spoji z drugimi društvi oziroma pripoji k drugemu društvu. Odločitev o spojitvi 
oziroma pripojitvi morajo sprejeti zbori članov vseh društev. Društvo, ki nastane s spojitvijo, 
oziroma društvo, h kateremu se je drugo društvo pripojilo, je pravni naslednik spojenih oziroma 
pripojenih društev. Datum ustanovitve združenega društva sovpada z datumom ustanovitve 
starejšega društva. 
 
 
Pogoji in način včlanjevanja ter prenehanje članstva; 

5. člen 
Član društva lahko postane vsaka fizična ali pravna oseba, domača ali tuja, ki je vzreditelj, vodnik, 
lastnik ali ljubitelj prinašalcev in ima veselje do delovanja v društvu ter redno plačuje članarino. 
 
O sprejemu v članstvo odloča Upravni odbor na podlagi pisne pristopne izjave kandidata, s   katero   
se  le-ta zaveže izpolnjevati določila statuta in druge pravilnike društva.  
 
 

6. člen 
Društvo opredeljuje člane po usposobljenosti za opravljanje nalog društva na redne člane in 
pripravnike ter častne člane. 
 
Redni član je vodnik psa, ki ima opravljen tečaj šolanja lovskega psa ali osnovnega šolanja psa 
spremljevalca in aktivno sodeluje na prireditvah društva, delovnih ali lovskih preizkušnjah in 
treningih. 
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Pripravnik je oseba, ki se po programu usposabljanja pripravlja na redno članstvo v društvu, 
udeležuje tečajev, izobraževanj in drugih prireditev. Pripravnik postane redni član, ko pozitivno 
zaključi tečaj oziroma opravi delovno ali lovsko preizkušnjo. Pripravnik nima volilne pravice. 
 
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. 
 
Društvo ima tudi častne člane. Častni član je lahko fizična ali pravna oseba, ki je veliko prispevala k 
delovanju društva. Častnega člana na predlog Upravnega odbora potrdi Zbor članov. 
 
Članstvo   v   društvu   je  nezdružljivo   z   delovanjem   v   smislu   omejevanja dostopnosti 
izobraževanja, šolanja in tekmovanja za prinašalce v delu in lovu. 
 
 

7. člen 
Članstvo v društvu preneha: 
- s prostovoljnim izstopom, kadar član poda Upravnemu odboru društva pisno izjavo, 
- s črtanjem iz evidence, zaradi neizpolnjevanja obveznosti in neplačila članarine v roku 1 meseca po 
poteku roka za plačilo, 
- z izključitvijo na podlagi sklepa Nadzornega odbora v primeru hujših kršitev določil statuta ali 
drugih aktov društva, ob ravnanju proti interesu društva ali povzročanju škode ugledu društva, ter v 
primeru neprimernega in neodgovornega ravnanja s psi, 
- s prenehanjem društva, 
- s smrtjo člana. 
 
 
Pravice in obveznosti članov; 

8. člen 
Pravice in obveznosti rednih članov društva so: 
- da se udeležujejo Zbora članov in prireditev ter na njih aktivno sodelujejo in prispevajo k njihovi 
izvedbi s prostovoljnim delom, 
- da volijo in so izvoljeni v organe društva, 
- da sooblikujejo in uresničujejo program dela, 
- da so obveščeni o delu društva in njegovih organih, 
- da so obveščeni o finančno - materialnem stanju društva, 
- da uporabljajo objekte, naprave in opremo društva, 
- da se izobražujejo na področju dejavnosti društva, 
- da šolajo in trenirajo pse za dejavnost društva, 
- da se udeležujejo prireditev, vaj, izpitov in tekmovanj doma in v tujini, 
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- da aktivno sodelujejo pri oblikovanju in uresničevanju programa dela društva s svojimi predlogi, 
pripombami, pobudami, kritikami, pohvalami, prošnjami, pritožbami in prostovoljnim delom, 
- da v soglasju z Upravnim odborom pod okriljem društva izvajajo programe in projekte s področja 
nalog društva, opredeljenih v 4. členu tega statuta, 
- da spoštujejo določila statuta in pravilnikov društva, da društvu ne povzročajo materialne ali 
drugačne škode, 
- da spoštujejo vzrejna pravila in druga navodila društva, vzrejno-tetovirnih referentov in KZS, 
- da upoštevajo določila Zakona o zaščiti živali, 
- da skrbijo za dostojno predstavljanje slovenske kinologije na domačih in tujih kinoloških 
prireditvah, 
- da obveščajo tajnika društva o vseh spremembah, ki vplivajo na izvajanje predpisov s področja lova 
in uporabe lovskih psov v lovišču, 
- da zastopajo interese društva in skrbijo za njegov ugled, 
- da redno plačujejo članarino.  
 
Pripravniki imajo enake pravice in obveznosti kot redni člani, razen pravic in obveznosti iz druge 
alineje tega člena. 
 
Način upravljanja društva; 
 

9. člen 
Organi društva so: 
- Zbor članov, 
- Upravni odbor, 
- Nadzorni odbor. 
 
Mandatna doba organov je 4 leta. Vsi sklepi organov se sprejemajo z večino glasov navzočih. O 
sejah se vodi zapisnik. 
 
Zbor članov 

10. člen 
Zbor članov je najvišji organ društva. Sestavljajo ga vsi člani društva. Zbor članov je lahko redni ali 
izredni.  
 
Redni zbor članov sklicuje predsednik društva, enkrat letno, najkasneje do konca meseca aprila. 
Člane pisno vabi najmanj 8 (osem) dni v naprej. Redni zbor članov razpravlja in odloča o vseh 
vprašanjih, ki zadevajo delovanje društva. 
 
Izredni zbor članov skliče predsednik društva po lastni presoji ali na predlog polovice članov društva 
ali na zahtevo Nadzornega odbora. Izredni zbor članov je predsednik dolžan sklicati v roku 30 
(trideset) dni od dneva prejema zahteve. Če predsednik tega ne stori v predpisanem roku, ga skliče 
vlagatelj zahteve. Izredni zbor članov razpravlja in sklepa o vprašanjih, zaradi katerih je bil sklican; 
drugih vprašanj dnevni red ne more obsegati. 
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Zbor članov je sklepčen, kadar je navzoča več kot polovica članov društva. Če ob predvidenem 
začetku Zbor članov ni sklepčen, se začetek odloži za 30 (trideset) minut, nato je Zbor članov 
sklepčen, ne glede na število prisotnih članov. Zbor članov sprejema svoje sklepe z večino glasov 
navzočih članov. Pri odločanju o spremembah statuta ali o prenehanju delovanja društva, pa je 
potrebna 2/3 (dvotretjinska) večina. 
 

11. člen 
Zbor članov ima naslednje naloge:  
- sprejema temeljne smernice razvoja društva in prednostne naloge, 
- sprejema oziroma spreminja statut društva, 
- ustanavlja stalne ali začasne komisije društva, 
- razreši in izvoli člane Upravnega odbora: predsednika, tajnika in blagajnika, ter člane Nadzornega 
odbora: predsednika in dva člana, 
- sprejema in potrjuje poročila predsednika društva in drugih organov društva, 
- sprejema in potrjuje poročila Nadzornega odbora, 
- sprejema letni načrt dela, 
- določa višino članarine, 
- sprejema finančni načrt in potrjuje zaključni račun, 
- kot drugo stopenjski organ odloča o pritožbah na sklepe nadzornega odbora, 
- odloča o prenehanju društva, 
- opravlja tudi druge zadeve, za katere je pristojen po tem statutu. 
 

12. člen 
Zbor članov vodi predsednik društva, ki imenuje zapisnikarja ter dva overitelja zapisnika. Zapisnik 
podpišejo predsednik, zapisnikar in overitelja. 
 
Volitve organov društva so javne, na zahtevo posameznega člana društva pa tajne. Mandatna doba 
voljenih funkcionarjev in organov društva je 4 (štiri) leta in so lahko ponovno izvoljeni brez 
omejitev. 
 
 
Upravni odbor 

13. člen 
Upravni odbor je izvršilni organ Zbora članov in skrbi za izvajanje sklepov Zbora članov ter za 
zadeve, ki po svoji naravi spadajo v njegovo delovno področje. Opravlja tudi tehnično 
administrativna dela ter vodi delo društva med dvema zboroma članov po programu in sklepih, 
sprejetih na zboru članov.  
 
Upravni odbor sestavljajo trije člani: predsednik, tajnik in blagajnik. Predsednik Upravnega odbora 
je predsednik društva. V času njegove odsotnosti ga nadomešča tajnik.  
 
Upravni odbor sprejme veljavne sklepe, če je na seji navzočih najmanj polovica članov. Sklepi so 
veljavni, če zanje glasuje večina navzočih. Upravni odbor je za svoje delo odgovoren Zboru članov. 
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14. člen 
Naloge Upravnega odbora so: 
 
- vodi delo društva med dvema zboroma članov, 
- vodi administrativno in finančno poslovanje in upravlja z društvenim premoženjem, 
- predlaga višino članarine, 
- odloča o sprejemu novih članov, 
- obravnava pobude in pritožbe članov, 
- ustanavlja začasne komisije društva, 
- opravlja tudi druge zadeve, za katere je pristojen po tem statutu. 
 

 
Nadzorni odbor 

15. člen 
Nadzorni odbor šteje tri člane in ga izvoli zbor članov. Njegove naloge so: 
- spremljanje dela vseh organov društva, nadzorovanje skladnosti dela vseh organov društva s tem 
statutom in drugimi pravilniki društva, 
- nadzorovanje celotnega finančno - materialnega poslovanja društva, 
- člani nadzornega odbora imajo pravico in dolžnost sodelovati na sejah Upravnega odbora in drugih 
organov, 
- na razpolago mora imeti vsa gradiva, 
- v primerih kršitve statuta postane častno razsodišče, 
- veljavne sklepe sprejema, če so prisotni vsi trije člani in če zanje glasujeta vsaj dva člana, 
- njegove sklepe lahko razveljavi le Zbor članov. 
 
V primerih kršitve statuta je Nadzorni odbor razsodišče, ki odloča o disciplinskih prestopkih po 
opravljeni disciplinski obravnavi. Svoje sklepe oblikuje v skladu s Pravilnikom o disciplinski 
odgovornosti društva. Zoper odločbo razsodišča je dopustna pritožba v roku 15 dni po prejemu 
odločbe na Zbor članov društva. 
 
Zastopanje društva 

16. člen 
Predsednik društva: 
- zastopa, predstavlja in podpisuje listine in dokumente društva, 
- odgovarja za zakonito poslovanje društva, 
- sklicuje in vodi Upravni odbor, 
- sklicuje in vodi Zbor članov, 
- opravlja druge naloge, ki so predpisane s tem statutom ali mu jih naložijo organi društva. 
 
V primeru odsotnosti predsednika društva, opravlja naloge, ki jih drugače opravlja predsednik, tajnik 
društva. 
 
Tajnik: 
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Njegove naloge so zlasti administrativna dela ter naloge, ki mu jih naloži Upravni odbor ali 
predsednik društva. Delo tajnika je javno. Vsak član ima pravico vpogleda v zapisnike organov 
društva. V primeru odsotnosti predsednika društva, opravlja naloge, ki jih drugače opravlja 
predsednik, tajnik društva. 
 
Blagajnik 
Blagajnik vodi finančno in materialno poslovanje društva. Delo blagajnika je javno.  
Na vsaki seji Upravnega odbora je blagajnik dolžan poročati o finančnem stanju društva. Vsak član 
ima pravico vpogleda v finančno in materialno dokumentacijo in poslovanje društva. 
 
Blagajnik je hkrati gospodar društva,  ki skrbi za premičnine in nepremičnine, ki so last društva. Na 
vsaki seji Upravnega odbora poroča o stanju lastnine društva in predlaga ukrepe po načelih dobrega 
gospodarja. Blagajnik lahko predlaga drugega člana za pomoč pri izvajanju dolžnosti gospodarja. 
 
 
Volitve organov društva 

17. člen 
 

Kandidacijski in volilni postopek vodi volilna komisija, katero za potrebe volitev imenuje upravni 
odbor. Ob razpisu volitev volilna komisija objavi na uradni spletni strani poziv vsem članom za 
volitve: upravnega odbora, predsednika društva in članov nadzornega odbora. 
Naloge volilne 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. 
 
Status kandidata za mandatarja pridobi vsak član, ki predloži nadzornemu odboru svoje soglasje s 
kandidaturo, vizijo dela društva za mandatno obdobje in predlog članov Upravnega odbora. 
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 društva ni vložil kandidature za naslednje mandatno 
obdobje, se volilni postopek ponovi. 
 
Liste vseh kandidatov se oblikuje po abecednem redu, pri čemer se ob imenu zapiše kandidiranje za 
določeno funkcijo v društvu. 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. 
Po izvolitvi celotnega Upravnega odbora mandatar nastopi funkcijo predsednika. 
 
 
Financiranje društva in način izvajanja nadzora nad razpolaganjem s premoženjem društva ter 
nad finančnim in materialnim poslovanjem društva 

18. člen 
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Premoženje društva sestavljajo vse premičnine in nepremičnine, ki so last društva in so vpisane v 
inventarno knjigo. S premoženjem upravlja Upravni odbor. 
 
Društvo opravlja finančno poslovanje preko transakcijskega računa. 
 
Društvo razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu z letnim načrtom dela in letnim finančnim načrtom, 
ki ju sprejme Zbor članov. Zbor članov vsako leto obravnava in sprejme zaključni račun.  
 
Finančne in materialne listine podpisujeta predsednik in blagajnik društva. 
 
Viri dohodkov:  
- članarina,  
- dohodki od prireditev, 
- dotacije, donacije, subvencije, sponzorstva, darila in volila, 
- prihodki iz premoženja kluba, 
- finančni prihodki, 
- prihodki iz naslova opravljanja pridobitne dejavnosti, 
- prihodki iz materialnih pravic kluba, 
- javna sredstva,  
- drugi viri.  
 
Društvo podatke o finančno-materialnem poslovanju izkazuje po pravilih Slovenskih  računovodskih  
standardov za društva. Če društvo ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za 
izvajanje dejavnosti, za katero je bil ustanovljen. Vsaka delitev premoženja društva med njegove 
člane je nična. 
 
 

19. člen 
Nadzorni odbor ima pravico in dolžnost izvajati nadzor nad razpolaganjem s premoženjem društva 
ter nad finančnim in materialnim poslovanjem društva. Za svoje delo je odgovoren Zboru članov. 
 
 
Način zagotavljanja javnosti dela društva 

20. člen 
Delo društva in njegovih organov je javno. Obveščanje članov poteka prek sredstev javnega 
obveščanja, na sejah društva in preko sodobnih komunikacijskih poti, s pravico do vpogleda v 
zapisnike organov ter druge akte društva ter z drugimi obvestili. 
 
Širša javnost se o delu društva lahko seznani preko sredstev javnega obveščanja, organiziranih 
okroglih miz, tiskovnih konferenc, vabil zainteresiranih predstavnikov na javne seje in z udeležbo 
zainteresiranih predstavnikov sredstev javnega obveščanja na sejah organov društva. 
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Za zagotovitev javnosti dela in za točnost informacij je odgovoren predsednik. Predsednik lahko 
pooblasti drugega člana za stike z javnostjo, ki odgovarja za resničnost in pravilnost navedenih 
podatkov. 
 
 
Način sprejemanja sprememb in dopolnitev temeljnega akta 

21. člen 
 
Spremembe in dopolnitve tega statuta se sprejemajo na Zboru članov društva. Spremembe lahko 
predlaga Upravni odbor ali posamezni član društva. 
 
 

Način prenehanja društva in razpolaganje s premoženjem v takem primeru 
22. člen 

Društvo preneha z delovanjem: 
-    s sklepom Zbora članov, če ga potrdita dve tretjini vseh članov kluba, 
-    z odločbo pristojnega upravnega organa po samem zakonu, 
-    če pade število članov pod 3. 
 
V sklepu o prenehanju društva se odloči tudi o prenosu društvenega premoženja. Če Zbor članov ne 
odloči drugače, se premoženje društva prenese na društva za zaščito živali. 
 

23.člen 
 

Statut je sprejel Ustanovni zbor članov na svoji seji dne, 27.11.2018 v Ljubljani. Uporabljati se 
prične, ko ga potrdi pristojni upravni organ. 
 
Društvo začne delovati z dnem vpisa v register društev. 
 
 
 
 
Predsednica: 
Hojka Kraigher 


