Na podlagi 9. člena Zakona o društvih (ZDru-1; Ur. l. RS št. 61/2006) je
skupščina Kinološke zveze Slovenije 28. 11. 2009 sprejela:

STATUT
KINOLOŠKE ZVEZE SLOVENIJE

I.

SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen

(1)
Kinološka zveza Slovenije je zveza kinoloških društev in drugih društev ter
njihovih zvez (v nadaljevanju članice), ki se v Republiki Sloveniji združujejo
zaradi uresničevanja skupnih interesov in delovanja na področju kinologije.
(2)
Kinološka zveza Slovenije je pravna naslednica oktobra 1925 v Ljubljani
ustanovljene Jugoslovanske kinološke zveze, katere ustanovitelji so bili Klub
ljubiteljev ptičarjev, ki je bil leta 1921 ustanovljen v Ljubljani, Klub ljubiteljev
športnih psov, ki je bil leta 1922 ustanovljen v Ljubljani, in Klub ljubiteljev
brakov, ki je bil leta 1924 ustanovljen v Ljubljani.
2. člen
(1)

S tem statutom se določa zlasti:






ime in sedež Kinološke zveze Slovenije;
namen, naloge in cilje Kinološke zveze Slovenije;
način včlanjevanja in prenehanja članstva v Kinološki zvezi Slovenije;
organe Kinološke zveze Slovenije, njihovo delovno področje in medsebojna
razmerja;
sestavo organov, način volitev članov organov ter njihovo mandatno dobo;
pravice in dolžnosti članic in organov Kinološke zveze Slovenije;
zastopanje in predstavljanje Kinološke zveze Slovenije;
financiranje Kinološke zveze Slovenije in način opravljanja nadzorstva nad
razpolaganjem z njenimi finančnimi sredstvi;
način prenehanja Kinološke zveze Slovenije in razpolaganje z njenim
premoženjem v primeru njenega prenehanja;
način zagotavljanja javnosti dela Kinološke zveze Slovenije;
način sodelovanja z drugimi organizacijami s področja kinologije.
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II.

STATUSNE DOLOČBE
3. člen

(1)
Kinološka zveza Slovenije je organizirana kot društvo v skladu z Zakonom
o društvih.
(2)

Kinološka zveza Slovenije je pravna oseba zasebnega prava.

(3)

Sedež Kinološke zveze Slovenije je v Vodicah, Zapoge 3 D.
4. člen

(1)
Uradni logotip Kinološke zveze Slovenije je stilizirana podoba ležečega
kraškega ovčarja, desno poleg nje sta kratici Kinološke zveze Slovenije in
Fédéracion Cynologique Internationale: KZS – FCI. Pod podobo je napis
KINOLOŠKA ZVEZA SLOVENIJE.
(2)
Logotip Kinološke zveze Slovenije je praviloma dvobarven: znak s
kraticama FCI - KZS je modre barve, napis pa rdeče barve.

5. člen
(1)
Kinološka zveza Slovenije uporablja žig, ki je pravokotne oblike, narejen
skladno s celostno grafično podobo, navedeno v prvem odstavku prejšnjega
člena. Na zgornjem delu žiga je logotip, pod njim pa naslov: Zapoge 3 D, 1217
Vodice. Na tiskovinah se praviloma uporablja žig, ki ne vsebuje naslova.
(2)

Žig je črne ali modre barve in je lahko oštevilčen.

(3)
Pristojnost uporabe žigov in način njihove uporabe sta urejena z internimi
pravili Kinološke zveze Slovenije.
III.

JAVNOST DELA
6. člen

(1)

Delovanje Kinološke zveze Slovenije je javno.

(2)
Zaradi zagotavljanja javnosti dela Kinološke zveze Slovenije ima vsaka
članica Kinološke zveze Slovenije pravico do vpogleda v zapisnike vseh organov
Kinološke zveze Slovenije, razen če je z internimi pravili Kinološke zveze
Slovenije izrecno drugače določeno.
7. člen
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Javnost dela Kinološke zveze Slovenije zagotavlja predsednik Kinološke zveze
Slovenije.
8. člen
(1)

Uradno glasilo Kinološke zveze Slovenije je revija Kinolog.

(2)
Kinološka zveza Slovenije svoje članice in zainteresirano javnost obvešča
preko revije Kinolog in tudi preko sredstev javnega obveščanja, na uradni spletni
strani Kinološke zveze Slovenije ter na druge načine.
9. člen
(1)
Vsi organi Kinološke zveze Slovenije morajo vsa obvestila, sporočila ter
sklepe objaviti v reviji Kinolog.
(2)
V reviji Kinolog se objavljajo tudi strokovni članki ter drugi prispevki s
področja kinologije.
IV.

NAMEN KINOLOŠKE ZVEZE SLOVENIJE
10. člen

Namen Kinološke zveze Slovenije je širiti kinološko kulturo ter skupaj s članicami
Kinološke zveze Slovenije koordinirati in usmerjati kinološko dejavnost na
območju Republike Slovenije.
11. člen
(1)
Za zagotavljanje namena 10. člena tega statuta Kinološka zveza Slovenije
zlasti:












vodi evidenco članic Kinološke zveze Slovenije in njihovih zakonitih
zastopnikov;
usmerja in koordinira delo članic Kinološke zveze Slovenije;
izvaja enotno kinološko politiko in pri tem strokovno pomaga svojim
članicam;
vodi rodovno knjigo čistopasemskih psov vseh pasem in izdaja rodovnike
za vse pse, ki so poleženi na območju Republike Slovenije ali so v njo za
stalno privedeni;
vodi centralno evidenco o nazivih in stopnji šolanja psov;
vodi evidenco pasem, evidenco lastnikov psov po pasmah ter evidenco
vzrediteljev;
vodi seznam kinoloških sodnikov in sodniških pripravnikov ter seznam
ostalega strokovnega kinološkega kadra;
skrbi za izobraževanje vsega kinološkega kadra svojih članic;
skrbi za nabavo ustrezne kinološke strokovne opreme za članice;
sodeluje pri izdelavi pravnih predpisov, ki se nanašajo na področje
kinologije;
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za območje celotne Slovenije izdaja kinološke tiskovine, ki so skupnega
pomena za vse članice Kinološke zveze Slovenije, oziroma navedene
tiskovine nabavlja;
v svojem imenu organizira kinološke prireditve na področju Republike
Slovenije;
nadzira organizacijo vseh kinoloških prireditev v Republiki Sloveniji, ki jih
ne organizira sama;
opravlja druge naloge v skladu s tem statutom ali internimi pravili
Kinološke zveze Slovenije.

(2)
Vsaka članica Kinološke zveze Slovenije lahko Kinološko zvezo Slovenije
pooblasti tudi za opravljanje drugih nalog, ki jih na področju posamezne članice
ni mogoče v polni meri izvajati.
Pridobitna dejavnost Kinološke zveze Slovenije
12. člen
Kinološka zveza Slovenije lahko opravlja pridobitno dejavnost v skladu z
veljavnimi predpisi.
13. člen
(1)

Kinološka zveza Slovenije opravlja naslednje pridobitne dejavnosti:






zaračunavanje kinoloških storitev;
prodajanje kinološke opreme;
prodajanje strokovne literature;
organiziranje kinoloških prireditev.

(2)
Skupščina lahko opravljanje pridobitne dejavnosti iz dejavnosti Kinološke
zveze Slovenije prenese na druge fizične in pravne osebe.
14. člen
Kinološka zveza Slovenije mora dobiček, ki ga v posameznem koledarskem letu
ustvari, v celoti porabiti za izvajanje dejavnosti, za katero je ustanovljena.
Povezovanje Kinološke zveze Slovenije
15. člen
(1) Kinološka zveza Slovenije je članica
(Fédération Cynologique International - FCI).

Mednarodne

kinološke

zveze

(2)
Medsebojne obveznosti Kinološke zveze Slovenije in Mednarodne kinološke
zveze so urejene v Aktu o včlanitvi Kinološke zveze Slovenije v Mednarodno
kinološko zvezo.
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(3)
Skupščina Kinološke zveze Slovenije z večino glasov vseh članov odloča o
včlanitvi v druge sorodne zveze ter združenja doma ali v tujini.
(4)
Predlog za včlanitev Kinološke zveze Slovenije v sorodne zveze in
združenja iz prejšnjega odstavka lahko poda predsednik Kinološke zveze
Slovenije ali Upravni odbor.
(5)
Kinološko zvezo Slovenije v sorodnih zvezah in združenjih iz tretjega
odstavka tega člena zastopa predsednik Kinološke zveze Slovenije.
(6)
Predsednik Kinološke zveze Slovenije lahko za zastopanje Kinološke zveze
Slovenije v sorodnih zvezah in združenjih pisno pooblasti Upravni odbor
Kinološke zveze Slovenije, ki v tem primeru po lastni izbiri določi predstavnika ali
delegacijo, ki Kinološko zvezo Slovenije pred navedenimi organi lahko zastopa.
V.

ZASTOPANJE IN PREDSTAVLJANJE KINOLOŠKE ZVEZE SLOVENIJE
16. člen

(1)
Kinološka zveza Slovenije v pravnem prometu nastopa v svojem imenu in
za svoj račun.
(2)
Kinološka zveza Slovenije lahko pravne posle s tretjimi osebami sklepa v
imenu in za račun tretjih oseb le na podlagi pisnega pooblastila.
17. člen
(1)
Predsednik Kinološke zveze Slovenije je zakoniti zastopnik Kinološke zveze
Slovenije, ki Kinološko zvezo Slovenije zastopa in predstavlja v Republiki
Sloveniji ter v tujini.
(2)
Predsednik Kinološke zveze Slovenije je odgovoren za delovanje Kinološke
zveze Slovenije v skladu s tem statutom in pravnim redom Republike Slovenije.
(3)

Pristojnosti predsednika Kinološke zveze Slovenije so:






predstavlja in zastopa Kinološko zvezo Slovenije doma in v tujini;
je predsednik Upravnega odbora;
sklicuje in vodi seje Upravnega odbora;
sklicuje konstitutivne seje vseh upravnih in strokovnih organov Kinološke
zveze Slovenije;
skrbi za spoštovanje tega statuta in vseh splošnih aktov Kinološke zveze
Slovenije;
skrbi za izvrševanje sklepov skupščine in Upravnega odbora.




(4)
Predsednik Kinološke zveze Slovenije lahko brez sklepa Upravnega odbora
odloči o posameznem vprašanju iz siceršnje pristojnosti Upravnega odbora, če
gre za nujno in neodložljivo zadevo. Predsednik Kinološke zveze Slovenije mora o
svoji odločitvi na prvi naslednji seji obvestiti Upravni odbor, ki lahko odločitev
predsednika Kinološke zveze Slovenije potrdi ali jo prekliče.
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(5)
Predsednik Kinološke zveze
Upravnemu odboru in Skupščini.

Slovenije

je

za

svoje

delo

odgovoren

(6)
Upravni odbor na predlog predsednika izvoli dva podpredsednika Kinološke
zveze Slovenije. Prvi podpredsednik je vedno iz drugega področja kinologije kot
predsednik. Če je predsednik iz športnega področja kinologije, je prvi
podpredsednik iz lovskega področja kinologije in obratno.
(7)
V primeru odsotnosti predsednika Kinološke zveze Slovenije njegove
funkcije opravlja prvi podpredsednik Kinološke zveze Slovenije.
(8)
Prvi podpredsednik funkcije predsednika Kinološke zveze Slovenije
opravlja najdlje do takrat, ko jih prevzeme predsednik Kinološke zveze Slovenije.
(9)
V primeru odsotnosti predsednika in prvega podpredsednika Kinološke
zveze Slovenije lahko funkcije predsednika Kinološke zveze Slovenije opravlja
drugi podpredsednik Kinološke zveze Slovenije, vendar mora imeti za izvrševanje
posamezne funkcije izrecno pooblastilo predsednika ali v primeru njegove
odsotnosti izrecno pooblastilo prvega podpredsednika Kinološke zveze Slovenije.
(10) Drugi podpredsednik Kinološke zveze Slovenije lahko funkcije predsednika
Kinološke zveze Slovenije v primeru, ko predsednik in prvi podpredsednik
Kinološke zveze Slovenije izgubita pravno ali poslovno sposobnost, opravlja brez
izrecnega pooblastila iz prejšnjega odstavka tega člena.
18. člen
(1)
Mandatna doba predsednika in obeh podpredsednikov Kinološke zveze
Slovenije traja štiri leta in se lahko ponovi, pri čemer se mandat lahko
zaporedoma ponovi največ enkrat.
19. člen
(1)
Predsednik Kinološke zveze Slovenije lahko zadrži izvajanje sklepa
Upravnega odbora, če meni, da je sklep Upravnega odbora nezakonit. Sklep o
zadržanju izvajanja sklepa Upravnega odbora mora predsednik Kinološke zveze
Slovenije skupaj z obrazložitvijo razlogov za zadržanje predložiti Skupščini
najkasneje v roku enega meseca od seje Upravnega odbora, na kateri je bil
nezakoniti sklep sprejet.
VI.

ČLANSTVO
20. člen

(1)
Članica Kinološke zveze Slovenije je lahko vsako kinološko društvo, in
sicer bodisi ljubiteljsko društvo psov, pasemsko društvo, zveza, klub
uporabnostnih psov ter društvo ali klub za šolanje psov, ki je registrirano v
Republiki Sloveniji.
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(2)
Članice Kinološke zveze Slovenije so lahko tudi druga društva, ki na
področju kinologije delujejo zgolj posredno in se s kinološko dejavnostjo
ukvarjajo zgolj za lastne potrebe.
21. člen
(1)
Teritorialna kinološka društva so tista društva, ki združujejo člane po
teritorialnem principu.
(2)
Društva iz prvega odstavka tega člena izvršujejo naloge, ki so določene v
prvem in drugem odstavku 11. člena tega statuta na svojem območju.
(3)
Pasemska društva ali pasemski klubi so tista društva oziroma klubi, ki
združujejo člane po pasmah ali pasemskih skupinah.
(4)
Društva ali klubi iz tretjega odstavka tega člena skrbijo za kakovosten
razvoj svoje pasme in njeno razširjenost ter v zvezi s tem prirejajo kinološke
prireditve, razen prireditev, na katerih se preizkuša delo psov lovskih pasem.
(5)
Kinološka društva ali klubi so tista društva ali klubi, ki združujejo člane za
posamezne dejavnosti psov, npr. reševalni psi, psi za agility, psi za slepe itd.
(6)
Za vzrejo ene pasme ali pasemske skupine psov je lahko na območju
Republike Slovenije pristojno samo eno pasemsko društvo, ki je član Kinološke
zveze Slovenije. O tem na podlagi predloga Komisije za strokovna vprašanja
odloči Upravni odbor in to navede v pogodbi ob včlanitvi ali v aneksu k tej
pogodbi. Pogoji za vodenje vzreje in drugih strokovnih nalog so določeni v
Pravilniku o strokovnem delu KZS.
(7)
Vsako pasemsko društvo, ki je član Kinološke zveze Slovenije, ima poleg
pravic iz prejšnjega odstavka tudi pravico do opravljanja strokovnega dela na
področju vzreje pasme psov, za katero mu je Kinološka zveza Slovenija podelila
pristojnost.
22. člen
(1)

Članstvo v Kinološki zvezi Slovenije je prostovoljno.

(2)
Kandidat za člana v Kinološki zvezi Slovenije mora za sprejem v članstvo
vložiti pisno vlogo.
(3)




K pisni vlogi iz prejšnjega odstavka tega člena je treba priložiti:
ustrezen sklep Skupščine kandidata ali sklep drugega organa, ki ima po
statutu kandidata pravico odločati o včlanjevanju člana v združenja in
zveze;
v primeru že ustanovljenega društva s strani pristojne upravne enote
overjen statut kandidata ali njegovega drugega akta, v katerem so zajeta
temeljna pravila njegovega delovanja, v primeru še ne ustanovljenega
društva pa osnutek statuta kandidata ali njegovega drugega akta, v
katerem so zajeta temeljna pravila njegovega delovanja.
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(4)
Kandidat za je sprejet v članstvo Kinološke zveze Slovenije v trenutku
podpisa pogodbe o včlanitvi, razen če je z navedeno pogodbo drugače
dogovorjeno.
(5)
Ob podpisu pogodbe o pristopu mora novo sprejeta članica Upravnemu
odboru Kinološke zveze Slovenije dostaviti s strani pristojne upravne enote
potrjen in s Kinološko zvezo Slovenije usklajen akt o ustanovitvi ali drug temeljni
akt in kopijo odločbe o registraciji sprejete članice.
V primeru podelitve strokovnih nalog iz 11. člena tega statuta, mora novo
sprejeta članica dostaviti tudi seznam članov Strokovne komisije, ki mora biti v
skladu z določili 74. člena tega statuta in potrjen od Komisije za strokovna
vprašanja.
(6)
Nova sprejeta članica mora Kinološki zvezi Slovenije plačati pristopnino v
višini, ki jo vnaprej določi skupščina Kinološke zveze Slovenije. Način plačila
pristopnine je določen v pogodbi o včlanitvi članice v Kinološko zvezo Slovenije.
23. člen
(1)

Pravice vsake članice Kinološke zveze Slovenije so:



da v svojih žigih in dopisnih glavah uporablja kratico Kinološke zveze
Slovenije (KZS);
da je seznanjena s programom dela ter finančnim in materialnim
poslovanjem Kinološke zveze Slovenije;
da ima aktivno in pasivno volilno pravico v upravne in strokovne organe
Kinološke zveze Slovenije;
da sodeluje pri odločanju o vseh nalogah, ki jih opravlja Kinološka zveza
Slovenije;
da sodeluje in odloča o organizaciji in razvoju kinologije v Republiki
Sloveniji;
da po veljavnem ceniku koristi storitve Kinološke zveze Slovenije;
da organizira seminarje in tečaje ter kinološke in ostale prireditve po
vnaprej določenem programu Kinološke zveze Slovenije, v skladu z
nalogami, ki jih je UO podelil v izvajanje in navedel v pogodbi.
da organizira interne tečaje za svoje člane;
da uporablja strokovno pomoč Kinološke zveze Slovenije pri organizaciji
kinoloških prireditev, organizaciji predavanj, tečajev in seminarjev;
da brezplačno prejema izvod uradnega glasila Kinološke zveze Slovenije,
revijo Kinolog ter,
da izvršuje ostale pravice, ki so urejene v tem statutu.













24. člen
(1)

Vsaka članica Kinološke zveze Slovenije mora:



spoštovati ta statut ter druge splošne in strokovne akte Kinološke zveze
Slovenije ter vse sklepe njenih organov;
pristojnim organom Kinološke zveze Slovenije dostavljati strokovna
poročila v dogovorjeni obliki in rokih;
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Kinološko zvezo Slovenije pravočasno obveščati o predvidenih kinoloških
prireditvah tako, da lahko Kinološka zveza Slovenije pravočasno pripravi
letni načrt kinoloških prireditev;
izvajati tiste kinološke prireditve, ki so dogovorjene v pogodbi in so del
potrjenega letnega načrta kinoloških prireditev Kinološke zveze Slovenije;
aktivno sodelovati v organih Kinološke zveze Slovenije;
redno plačevati članarino ter druge finančne obveznosti po finančnem
načrtu oziroma ceniku storitev Kinološke zveze Slovenije.
25. člen

(1)

Članstvo v Kinološki zvezi Slovenije preneha:







s prostovoljnim izstopom članice iz Kinološke zveze Slovenije;
s prenehanjem Kinološke zveze Slovenije;
s prenehanjem članice Kinološke zveze Slovenije;
z izključitvijo članice;
v primeru neplačevanja članarine Kinološki zvezi Slovenije.
26. člen

Članstvo v Kinološki zvezi Slovenije na podlagi 5. alineje 1. odstavka 25. člena
tega statuta posamezni članici preneha po preteku 90 dni od prejema opomina
za plačilo članarine, če v tem roku članarina ni plačana.
27. člen
Članica lahko prostovoljno izstopi iz Kinološke zveze Slovenije, ko Upravnemu
odboru poda izjavo o izstopu in poravna vse obveznosti do Kinološke zveze
Slovenije.
28. člen
(1)
Članica je lahko izključena iz Kinološke zveze Slovenije, če huje krši ta
statut, če Kinološki zvezi Slovenije povzroči večjo škodo ali če s svojimi ravnanji
krši ugled Kinološke zveze Slovenije.
(2)
Članica je lahko izključena iz Kinološke zveze Slovenije tudi v primeru, če
njen posamezen član huje krši ta statut, Kinološki zvezi Slovenije povzroči večjo
škodo ali če s svojimi ravnanji krši ugled Kinološke zveze Slovenije.
(3)
Predlog za izključitev lahko podajo vsi organi Kinološke zveze Slovenije ter
vse njene članice in posamezni člani.
(4)
O izključitvi članice Kinološke zveze Slovenije odloča Disciplinska komisija
po postopku, ki je urejen v Pravilniku o disciplinski odgovornosti, razen v
primerih, ko članica dokaže, da ni odgovorna za delovanje njenega člana.
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VII.

ORGANI
29. člen

(1)
Organi Kinološke zveze Slovenije se delijo na upravne organe in strokovne
organe.
(2)

Upravni organi Kinološke zveze Slovenije so:







Skupščina;
Upravni odbor;
Nadzorni odbor;
Disciplinska komisija;
Statutarna komisija.

(3)

Strokovni organi Kinološke zveze Slovenije so:







Komisija za strokovna vprašanja;
Zbor sodnikov športnih pasem psov;
Zbor sodnikov lovskih pasem psov;
delni zbori sodnikov;
strokovne komisije.
30. člen

(1)

Funkcionarji Kinološke zveze Slovenije so:











predsednik Kinološke zveze Slovenije;
prvi podpredsednik Kinološke zveze Slovenije;
drugi podpredsednik Kinološke zveze Slovenije;
dva predsednika Zborov sodnikov;
predsednik Nadzornega odbora;
predsednik Disciplinske komisije;
predsednik Statutarne komisije;
predsedniki strokovnih komisij;
vodja rodovne knjige.

Skupščina
31. člen
(1)

Skupščina je najvišji upravni organ Kinološke zveze Slovenije.

(2)
Vsaka članica Kinološke zveze Slovenije ima v Skupščini po enega
predstavnika.
32. člen
(1)

Zasedanja Skupščine so lahko redna ali izredna.
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(2)
Predsednik Kinološke zveze Slovenije mora redno Skupščino Kinološke
zveze Slovenije sklicati najmanj enkrat letno.
(3)
Izredna Skupščina Kinološke zveze Slovenije se mora sklicati na zahtevo
najmanj polovice članic Kinološke zveze Slovenije, predsednika Kinološke zveze
Slovenije ali Nadzornega odbora.
(4)
Predlagatelj izredne Skupščine je dolžan zahtevi za sklic izredne Skupščine
priložiti dnevni red in gradivo.
(5)
Predsednik Kinološke zveze Slovenije je dolžan sklicati izredno Skupščino
najkasneje v roku 30 (tridesetih) dni od prejema zahteve za sklic izredne
Skupščine, v nasprotnem primeru lahko izredno Skupščino skliče predlagatelj
samostojno.
33. člen
(1)
Predsednik Kinološke zveze Slovenije mora vsem članom Kinološke zveze
Slovenije vabilo na Skupščino poslati najmanj 30 dni pred dnem zasedanja
Skupščine. K vabilu je potrebno priložiti dnevni red in pisno gradivo.
(2)

Obvestilo o sklicu Skupščine se objavi v reviji Kinolog.
34. člen

(1)
Skupščina sklepe sprejme z večino glasov navzočih predstavnikov, razen
če je za posamezen primer določeno drugače.
(2)
Skupščina je sklepčna, če je na njej navzočih vsaj polovica predstavnikov
vseh članic. Skupščina lahko z delom prične, če je po polurnem čakanju na
Skupščini navzoča vsaj tretjina predstavnikov članic, pri čemer so sklepi
Skupščine veljavni, če je zanje glasovala večina navzočih predstavnikov članic,
razen če je v posameznem primeru določeno drugače.

35. člen
(1)

Skupščino vodi predsednik Skupščine, ki ima lahko največ dva pomočnika.

(2)

Na Skupščini se imenuje zapisnikar.
36. člen

(1)
Glasovanje na Skupščini je javno, razen če je v posameznem primeru
določeno drugače.
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(2)
Volitve predsednika Kinološke zveze Slovenije, članov Nadzornega odbora,
članov Statutarne komisije in članov Disciplinske komisije so tajne.
(3)
Skupščina lahko na predlog predstavnika vsake članice odloči, da je
posamezno glasovanje tajno.
37. člen
(1)

Pristojnosti Skupščine so:



sprejema statut Kinološke zveze Slovenije ter njegove spremembe in
dopolnitve;
sprejema druge splošne akte Kinološke zveze Slovenije, ki so v njeni
pristojnosti;
sprejema poslovnik o svojem delu;
sprejem disciplinski pravilnik;
sprejema druge akte, ki jih izrecno ne sprejemajo ostalo organi KZS;
sprejema dolgoročne in srednjeročne načrte razvoja kinologije v Republiki
Sloveniji;
sprejema programe dela vseh upravnih organov Kinološke zveze Slovenije
ter obravnava in potrjuje njihova poročila o izvajanju navedenih
programov;
voli predsednika Kinološke zveze Slovenije;
voli člane Upravnega odbora;
voli člane Nadzornega odbora;
voli člane Statutarne komisije;
voli člane Disciplinske komisije;
voli člane v vse svoje delovne organe;
odloča o pritožbah zoper sklepe Upravnega odbora, Nadzornega odbora in
Statutarne komisije;
odloča o vseh statusnih spremembah Kinološke zveze Slovenije;
odloča o vstopu Kinološke zveze Slovenije v druge zveze ali združenja in o
izstopu iz teh zvez ali združenj;
določa višino pristopnine v Kinološko zvezo Slovenije;
določa višino letne članarine v Kinološki zvezi Slovenije;
potrjuje finančni načrt in zaključni račun Kinološke zveze Slovenije;
potrjuje sistemizacijo delovnih mest v Kinološki zvezi Slovenije;
odloča o drugih zadevah, ki so v njeni pristojnosti;
odloča o pritožbah zoper odločbe Disciplinske komisije.
























Upravni odbor
38. člen
(1)

Upravni odbor je izvršilni organ Skupščine.

(2)
Upravni odbor šteje 11 (enajst) članov, med katerimi je en član predsednik
Kinološke zveze Slovenije.
(3)
Večina članov Upravnega odbora mora imeti naziv mednarodni kinološki
sodnik.
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(4) Mandatna doba članov Upravnega odbora je štiri leta z neomejeno
možnostjo ponavljanja mandata.
(5)
Funkcije predsednika Upravnega odbora opravlja predsednik Kinološke
zveze Slovenije.
(6)
V Upravnem odboru morata biti enakomerno zastopani tako lovska kot
športna kinologija.
39. člen
Upravni odbor je za svoje delo odgovoren Skupščini.
40. člen
(1)
Predsednik Kinološke zveze Slovenije skliče sejo Upravnega odbora
najmanj enkrat na tri mesece.
(2)

Upravni odbor sprejema sklepe z navadno večino prisotnih članov.

(3)
Upravni odbor je sklepčen, če je navzočih več kot polovica vseh njegovih
članov.
(4)
Upravni odbor lahko na svoje seje povabi tudi predstavnike organov
Kinološke zveze Slovenije ali predstavnike posameznih članic Kinološke zveze
Slovenije, vendar brez pravice glasovanja.
(5)
Predsednik Kinološke zveze Slovenije je dolžan na vsako sejo Upravnega
odbora povabiti Nadzorni odbor, katerega en član se seje Upravnega odbora
lahko udeleži, pri čemer nima pravice glasovanja.
41. člen
(1)

Pristojnosti Upravnega odbora so:




sprejema Poslovnik svojega dela;
na predlog Komisije za strokovna vprašanja lahko sklicuje sestanke
strokovnih organov Kinološke zveze Slovenije;
na predlog Komisije za strokovna vprašanja potrjuje strokovne pravilnike
Kinološke zveze Slovenije;
na predlog Komisije za strokovna vprašanja odloča o podelitvi in odvzemu
koncesij za vzrejo, organizacijo prireditev, strokovne izpite in drugih
koncesij, ki jih svojim članicam podeljuje Kinološka zveza Slovenije;
podeljuje licence kinološkim sodnikom;
izvršuje sklepe Skupščine;
potrjuje sklepe Komisije za strokovna vprašanja, ki imajo, ali bi lahko imeli
materialne posledice za delovanje KZS in se seznanja z vsemi njenimi
sklepi, izvajanje teh lahko zadrži ali jih prekliče.
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odloča o pritožbah zoper sklepe vseh strokovnih organov KZS;
sodeluje z drugimi upravnimi in strokovnimi organi Kinološke zveze
Slovenije;
nudi zahtevano pomoč upravnim in strokovnim organom Kinološke zveze
Slovenije in koordinira delo članic Kinološke zveze Slovenije;
usklajuje in spremlja izvajanje načrtov kinoloških prireditev;
organizira kinološke prireditve;
organizira delo servisnih služb Kinološke zveze Slovenije;
imenuje štiri člane Komisije za strokovna vprašanja;
imenuje stalne in občasne komisije Upravnega odbora;
pripravlja predlog sistemizacije delovnih mest v Kinološki zvezi Slovenije;
razpisuje prosta delovna mesta in v celoti vodi kandidacijske postopke za
zasedbo prostih delovnih mest;
imenuje poslovnega sekretarja Kinološke zveze Slovenije;
odloča o sprejemu novih članic v Kinološko zvezo Slovenije in o
prenehanju njihovega članstva;
pripravi predlog finančnega načrta in po njegovem sprejetju skrbi za
njegovo uresničevanje;
določa temeljne smernice za vsebinsko zasnovo glasila Kinolog;
imenuje in razrešuje Uredniški odbor ter odgovornega urednika glasila
Kinolog;
obvešča članice Kinološke zveze Slovenije in zainteresirano javnost o
delovanju Kinološke zveze Slovenije;
sprejema cenik storitev Kinološke zveze Slovenije;
opravlja druge naloge v skladu s tem statutom in drugimi akti Kinološke
zveze Slovenije;
imenuje vodjo rodovne knjige.

(2)
Odločitev Upravnega odbora o podelitvi ali odvzemu koncesij na podlagi 4.
alineje 1. odstavka tega člena je dokončna v upravnem postopku.

Komisije Upravnega odbora
42. člen
(1)

Upravni odbor lahko imenuje stalne ali občasne komisije.

(2)
Komisije iz prvega odstavka tega člena so za svoje delo odgovorne
Upravnemu odboru.
43. člen
(1)

Stalne komisije upravnega odbora so:






Gospodarsko-finančna komisija;
Komisija za kinološka priznanja;
Komisija za izobraževanje in izpite;
Komisija za prireditve.
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44. člen
(1)
Vsaka komisija Upravnega odbora ima tri do pet članov. Člane komisije
imenuje in razrešuje Upravni odbor.
(2)
Predsednika komisije imenujejo člani komisije Upravnega odbora izmed
sebe.
(3)
Mandatna doba komisij Upravnega odbora je vezana na mandatno dobo
Upravnega odbora.
45. člen
(1)

Naloge Gospodarsko-finančne komisije so:





priprava predloga finančnega načrta za delo lovske in športne kinologije;
priprava predloga finančnega načrta za delo servisnih služb;
priprava predloga finančnega načrta za kinološke prireditve, za izdajanje
revije Kinolog in za druge aktivnosti Kinološke zveze Slovenije;
priprava rebalansa finančnega načrta;
priprava predloga cenika storitev Kinološke zveze Slovenije;
priprava predloga uskladitve plač zaposlenih v Kinološki zvezi Slovenije s
finančnim načrtom in Kolektivno pogodbo za negospodarstvo;
spremljanje porabe finančnih sredstev Kinološke zveze Slovenije in njihova
primerjava s sprejetim programom in finančnim načrtom;
opravljanje drugih nalog s področja gospodarskega in finančnega
poslovanja Kinološke zveze Slovenije.







46. člen
(1)

Naloge Komisije za kinološka priznanja so:




zbiranje predlogov za podelitev kinoloških priznanj;
podajanje mnenj in predlogov Upravnemu odboru o ustreznosti predlogov
za podelitev priznanj.

(2)

Priznanja Kinološke zveze Slovenije se lahko podelijo članom Kinološke
zveze Slovenije in fizičnim osebam, ki niso člani Kinološke zveze Slovenije.

(3)

Priznanja Kinološke zveze Slovenije se podeljujejo v skladu s Pravilnikom o
podeljevanju priznanj.
47. člen

(1)

Naloge Komisije za izobraževanje in izpite so:
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priprava in izvajanje enotnih programov izobraževanja vsega strokovnega
kadra Kinološke zveze Slovenije;
priprava izobraževalnih seminarjev za strokovni kader Kinološke zveze
Slovenije;
preverjanje znanja kandidatov za podelitev določenega kinološkega
naziva;
rangiranje sodnikov;
preverjanje izpolnjevanja pogojev za napredovanje sodnikov;
določanje izpraševalcev za posamezna izpitna področja;
izdajanje dokazil o uspešno opravljenih preizkusih znanja;
opravljanje vseh ostalih dejavnosti s področja strokovnega izobraževanja v
okviru Kinološke zveze Slovenije;
potrjuje mentorje sodniških pripravnikov.
48. člen

Komisijo za izobraževanje in izpite sestavljajo aktivni mednarodni kinološki
sodniki z vsaj 10-letnim stažem.
49. člen
Delo Komisije za izobraževanje in izpite urejata Poslovnik in Pravilnik o
izobraževanju in izpitih.
50. člen
(1)

Naloge Komisije za prireditve so:



časovno in vsebinsko usklajevanje kinoloških prireditev v Republiki
Sloveniji;
izvedba razpisnega postopka za dodelitev mednarodnih, državnih in drugih
pomembnejših prireditev organizatorjem;
izvajanje pregleda nad vsemi kinološkimi prireditvami v Republiki
Sloveniji;
predpisovanje obveznih minimalnih standardov za postopke v okviru
organizacije kinoloških prireditev;
izvajanje vseh potrebnih aktivnosti za rast kakovosti kinoloških prireditev;
zbiranje in vodenje dokumentacije glede vseh kinoloških prireditev v
Republiki Sloveniji;
opravljanje drugih nalog s področja organizacije prireditev Kinološke zveze
Slovenije.








Nadzorni odbor
51. člen
(1)

Nadzorni odbor je nadzorni organ Kinološke zveze Slovenije.
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52. člen
(1)

Nadzorni odbor ima 3 (tri) člane.

(2)

Mandatna doba Nadzornega odbora je 4 (štiri) leta.
53. člen

(1)
Nadzorni odbor odloča z večino glasov prisotnih članov, razen če je v
konkretnem primeru določeno drugače.
(2)
Nadzorni odbor je sklepčen, če je na seji prisotnih več kot polovica vseh
njegovih članov.
54. člen
(1)

Pristojnosti Nadzornega odbora so:



nadzor nad zakonitostjo in smotrnostjo poslovanja vseh organov Kinološke
zveze Slovenije;
predlaganje ukrepov za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti in
nepravilnosti Skupščini Kinološke zveze Slovenije;



Disciplinska komisija
55. člen
(1)

Disciplinska komisija je disciplinski organ Kinološke zveze Slovenije.

(2)
Disciplinske kršitve, disciplinski postopek, disciplinske ukrepe in ostala
vprašanja glede disciplinske odgovornosti funkcionarjev in drugih zaposlenih v
Kinološki zvezi Slovenije določa Pravilnik o disciplinski odgovornosti.
(5)

Disciplinska komisija ima 5 (pet) članov.

(7)
Mandatna doba članov Disciplinske komisije je 4 (štiri) leta, z možnostjo
ponovne izvolitve.
56. člen
Natančnejše določbe glede disciplinske odgovornosti, poteka disciplinskega
postopka in pritožbenega postopka zoper odločbe Disciplinske komisije so
opredeljene v Pravilniku o disciplinski odgovornosti Kinološke zveze Slovenije.
Statutarna komisija
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57. člen
(1)
Statutarna komisija varuje in razlaga določbe tega statuta in preverja
skladnost splošnih aktov Kinološke zveze Slovenije s tem statutom.
(2)
Statutarna komisija lahko Skupščini Kinološke zveze Slovenije predlaga
spremembo posameznih določb splošnih aktov Kinološke zveze Slovenije zaradi
njihove uskladitve s tem statutom.
(3)
Za zagotovitev izvajanja naloge iz drugega odstavka tega člena Statutarna
komisija sproži ustrezne postopke in po potrebi opravi razpravo v okviru
Kinološke zveze Slovenije.
58. člen
(1)

Statutarna komisija šteje 5 (pet) članov.

(2)

Člane Statutarne komisije voli Skupščina za dobo 4 (štirih) let.

(3)

Statutarna komisija je za svoje delo odgovorna Skupščini.

Komisija za strokovna vprašanja
59. člen
(1)

Komisija za strokovna vprašanja ima 6 (šest) članov.

(2)
Vsi člani Komisije za strokovna
mednarodnega kinološkega sodnika.

vprašanja

morajo

imeti

status

(3)
Člana komisije sta predsednik Zbora sodnikov za lovske pasme in
predsednik Zbora sodnikov za športne pasme psov, preostale 4 (štiri) člane, od
katerih je eden predsednik komisije, pa imenuje Upravni odbor; po dva člana iz
lovskih vrst in dva člana iz vrst športnih kinologov.
(4)
Komisija za strokovna vprašanja ima predsednika in podpredsednika, ki
sta izvoljena izmenično iz vrst predstavnikov lovske in športne kinologije.
Podpredsednik je vedno iz drugih vrst kot je predsednik. Komisija se po potrebi
lahko sestaja tudi ločeno za področje lovske in športne kinologije, sklepi na
ločenih sejah morajo biti sprejeti soglasno s prisotnostjo vseh treh članov
posamezne kinološke smeri. Take seje vodita predsednik ali podpredsednik, vsak
za svoje področje. Predsednik komisije ima v primeru enakega števila glasov
prednostni glas.
(5)
Pri delu komisije lahko kot zunanji član sodeluje tudi vodja rodovne knjige,
ki nima pravice glasovanja.
(6)
V primeru, da zbora sodnikov zaradi nesklepčnosti ne izvolita člana, jih
začasno določi Upravni odbor iz vrst sodnikov za lovske in športne pasme.
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60. člen
(1)

Naloge Komisije za strokovna vprašanja so:




skrb za celotno strokovno delo Kinološke zveze Slovenije;
spremljanje strokovnega dela v Kinološki zvezi Slovenije in vseh njenih
članicah;
spremljanje strokovnega dela celotnega kinološkega kadra Kinološke zveze
Slovenije;
podajanje pobude za sprejem strokovnih pravilnikov delnim zborom
sodnikov;
skrb za realizacijo in potrjevanje sklepov zborov sodnikov;
potrjevanje strokovnih pravilnikov in njihovih sprememb s področja vzreje,
šolanja in preizkušanja psov vseh članic KZS in strokovnih komisij KZS;
pripravlja predloge Pravilnika o strokovnem delu KZS in njegove
spremembe in jih posreduje Upravnemu odboru v sprejem. Sodeluje pri
pripravi Pravilnika o izobraževanju in Pravilnika o razstavah psov;
oblikuje in vodi seznam delegatov, aktivnih sodnikov in pripravnikov
skladno s pravilnikom o strokovnem delu;
potrjevanje in odpoklic članov strokovnih in vzrejnih komisij pri KZS ter
dajanje soglasja k sestavi strokovnih komisij klubov glede na 75. člen tega
statuta in sklenjeno pogodbo;
nadziranje dela strokovnih in vzrejnih komisij ter vodenje rodovnih knjig;
izdajanje mnenj in priporočil o kinološki literaturi;
priprava in sprejem strokovnih obrazcev Kinološke zveze Slovenije;
podajanje predlogov Upravnemu odboru glede podelitve ali odvzema
pristojnosti za vodenje vzreje oziroma druge kinološke dejavnosti;
spremljanje sprememb standardov psov;
podajanje predlogov za sklic izrednih sej strokovnih organov Kinološke
zveze Slovenije Upravnemu odboru;
opravljanje drugih nalog strokovne narave, na lastno pobudo ali na podlagi
zahteve Upravnega odbora, Zbora sodnikov za lovske pasme psov ali
Zbora sodnikov za športne pasme psov;
seznanja Upravnega odbora z vsemi svojimi sprejetimi sklepi ;
izreka prepoved vzrejanja vzrediteljem, ki so kršili predpise o vzreji;
pripravi razvrstitev lovskih in športnih pasem psov.






















61. člen
Komisija za strokovna vprašanja je za svoje delo odgovorna Upravnemu odboru.
Zbor sodnikov športnih pasem psov in Zbor sodnikov lovskih pasem psov
62. člen
(1)

V okviru Kinološke zveze Slovenije delujeta dva zbora sodnikov:




Zbor sodnikov za lovske pasme psov in
Zbor sodnikov za športne pasme psov.
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(2)

Vsi sodniki morajo biti člani članic Kinološke zveze Slovenije.
63. člen

(1)
Vsak Zbor sodnikov iz prvega odstavka prejšnjega člena na svojem
področju delovanja opravlja naslednje naloge:





sprejema smernice in izhodišča za razvoj kinologije svoje smeri;
ima nalogo informiranja in posvetovanja;
predlaga programe izobraževanja svojega kinološkega kadra;
obravnava drugo problematiko, ki mu jo posredujejo članice Kinološke
zveze Slovenije.
64. člen

Vsak Zbor sodnikov ima svojega predsednika in podpredsednika, ki ju izmed
svojih članov izvolijo sodniki posameznega Zbora.
65. člen
(1)

Seje posameznega Zbora sodnikov skliče njen predsednik.

(2)
Predsednika v nujnih primerih nadomešča podpredsednik posameznega
Zbora.
(3)
V nujnih in neodložljivih primerih lahko sejo posameznega Zbora sodnikov
na predlog Komisije za strokovna vprašanja skliče tudi Upravni odbor.
(4)
Zbora sodnikov se sestaneta najmanj enkrat letno, razen če posamezni
zbor izrecno odloči drugače.
(5)
Pravico do glasovanja na zboru sodnikov imajo vsi kinološki sodniki, ki so
na listi aktivnih kinoloških sodnikov. Sodniški pripravniki lahko sodelujejo v
razpravi brez pravice glasovanja.
(6)
Posamezni zbor sodnikov je sklepčen, če je navzočih več kot polovica
njegovih članov. Sklepčen je tudi kadar je navzoča najmanj tretjina vseh članov,
z delom pa lahko prične po polurnem čakanju. Zbor sprejema sklepe z večino
glasov prisotnih članov. Če v eni uri po sklicu ni navzočih dovolj članov za
veljavno glasovanje, se sklic zbora ponovi po preteku najmanj enega meseca.
66. člen
Vse sprejete sklepe morata Zbora sodnikov posredovati Komisiji za strokovna
vprašanja.
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Delni zbori sodnikov
67. člen
(1)
Upoštevaje različne kinološke dejavnosti, pasme in vrste dela, strokovno
delo posamezne kinološke dejavnosti, pasme in vrste dela usmerjajo delni zbori
sodnikov.
(2)
Delni zbori sodnikov so pristojni le za obravnavo strokovnih vprašanj s
področja svoje dejavnosti, pasme ali vrste dela.
(3)
Delne zbore sodnikov sestavljajo sodniki in sodniški pripravniki s seznama
aktivnih sodnikov in aktivnih pripravnikov za ocenjevanje posameznega področja
dela ali zunanjosti posamezne pasme psov.
68. člen
(1)
V primeru, da delni zbor sodnikov naleti na vprašanje, ki zajema širše
področje kinologije, mora obravnavo navedenih vprašanj predložiti Zboru
sodnikov za lovske pasme psov ali Zboru sodnikov za športne pasme psov ter v
vsakem primeru tudi Komisiji za strokovna vprašanja.
69. člen
(1)

Delni zbori sodnikov se morajo sestati najmanj enkrat letno.

(2)

Delne zbore sodnikov sklicujejo predsedniki strokovnih komisij.

(3)
V nujnih in neodložljivih primerih lahko delne zbore sodnikov skliče tudi
Upravni odbor KZS.
(4)
Pravico do glasovanja na delnem zboru sodnikov imajo vsi kinološki
sodniki, ki so na listi aktivnih kinoloških sodnikov. Sodniški pripravniki lahko
sodelujejo v razpravi brez pravice glasovanja.
70. člen
(1)

Naloge delnih zborov sodnikov so:




priprava predlogov in sprejem strokovnih aktov ter njihovih sprememb;
delegiranje sodnikov na kinološke prireditve po sprejetem letnem načrtu
kinoloških prireditev;
obravnavanje vprašanj s področja svojega dela in podajanje mnenj ter
predlogov;
opravljanje drugih nalog, za katere jih pooblasti Zbor sodnikov za lovske
pasme psov, Zbor sodnikov za športne pasme psov, Komisija za strokovna
vprašanja ali Upravni odbor.
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71. člen
(1)
Posamezni zbor sodnikov je sklepčen, če je navzočih več kot polovica
sodnikov lovske ali športne smeri kamor spada delni zbor sodnikov pasemske
skupine. Zbor sprejema sklepe z večino glasov navzočih članov. Če zbor v času
sklica ni sklepčen, lahko po polurnem čakanju, veljavno sklepa ne glede na
število članov.
(2)
Pravico do glasovanja na zboru sodnikov imajo vsi kinološki sodniki, ki so
na listi aktivnih kinoloških sodnikov. Sodniški pripravniki lahko sodelujejo v
razpravi brez pravice glasovanja.
(3)
Sklepi delnih zborov sodnikov se realizirajo preko strokovnih komisij
Kinološke zveze Slovenije.
(4)
Delni zbori sodnikov morajo vse sklepe posredovati v potrditev Komisiji za
strokovna vprašanja.
72. člen
Sodniki
(1)
Sodnik Kinološke zveze Slovenije je lahko vsaka oseba, ki je uspešno
opravila izpit pri Komisiji za izobraževanje in izpite KZS.
(2)
Upravni odbor podeljuje in odvzema licence za aktivno delo kinološkim
sodnikom po pridobitvi predhodnega mnenja Komisije za strokovna vprašanja.
(3)
Vsak kinološki sodnik lahko opravlja sodniško funkcijo pod pogojem, da
ima veljavno in aktivno licenco Kinološke zveze Slovenije za kinološkega sodnika.
(4)
Postopek in pogoje dodelitve in odvzema licenc za opravljanje funkcije
kinološkega sodnika določa Pravilnik o sodniški licenci Kinološke zveze Slovenije.

Strokovne komisije
73. člen
(1)

Strokovne komisije so izvršilni organi delnih zborov sodnikov.
74. člen

(1)

Vsaka strokovna komisija šteje najmanj 5 (pet) članov.

(2)
Člane strokovnih komisij imenujejo delni zbori sodnikov, potrdi pa jih
Komisija za strokovna vprašanja.
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(3)
Člani strokovnih komisij so lahko kinološki sodniki, vodje šolanja in
inštruktorji ustrezne smeri.
(4)
Najmanj 3 (trije) člani posamezne strokovne komisije morajo biti iz vrst
kinoloških sodnikov ustrezne smeri.
(5)

Mandatna doba članov strokovne komisije je 4 (štiri) leta.
75. člen

(1)

Strokovne komisije izmed svojih članov izvolijo predsednika.

(2)

Vsaka strokovna komisija ima lahko podpredsednika ali tajnika.

(3)
Predsednik strokovne komisije je lahko le
posamezno vrsto dela pasmo ali pasemsko skupino.

mednarodni

sodnik

za

(4)
Predsednik vzrejne komisije mora biti najmanj pet let (5) mednarodni
sodnik za ocenjevanje dela in zunanjosti te pasme oziroma pasemske skupine.
Predsednik strokovne komisije za šolanje, za reševalne pse, za agility in junior
handling mora biti mednarodni kinološki sodnik ustrezne smeri z najmanj
petletnim stažem.
76. člen
Vsaka strokovna komisija deluje v skladu s svojim poslovnikom in Pravilnikom o
strokovnem delu.
77. člen
(1)

Strokovne komisije imajo na področju svoje dejavnosti naslednje naloge:





izvajanje sklepov in smernic delnih zborov sodnikov;
nudenje strokovne pomoči lastnikom psov, vodenje vzreje;
organiziranje in opravljanje vzrejnih pregledov za pasme v njihovi
pristojnosti;
izreka vzrejne prepovedi psom in predlaga komisiji za strokovna vprašanja
izrekanje prepovedi vzrejanja vzrediteljem, ki so kršili vzrejne predpise;
organiziranje in opravljanje preizkušanj usposobljenosti šolanih psov;
vodenje evidence o opravljenih izpitih psov v okviru svojega področja;
vodenje evidence aktivnih vodnikov psov za svoje področje dela;
svetovanje in pomoč pri vodenju tekmovanj šolanih psov;
priprava predlogov za delegiranje sodnikov na kinološke prireditve po
vnaprej sprejetem načrtu;
predlaganje mentorjev pripravnikom;
določanje ekip za prvenstva Mednarodne kinološke zveze FCI ter
pasemska svetovna in evropska prvenstva;
vodenje evidence reševalnih psov;
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sestavljanje alarmnih list za potrebe Uprave Republike Slovenije za zaščito
in reševanje;
sodelovanje s tujimi organizaciji s svojega področja delovanja;
opravljanje drugih nalog s področja posameznega delnega zbora sodnikov,
za katere jih delni zbor sodnikov posebej pooblasti.
78. člen

Člani strokovnih komisij so za svoje delo odgovorni delnemu zboru sodnikov in
Komisiji za strokovna vprašanja.

VIII. VOLITVE ORGANOV KINOLOŠKE ZVEZE SLOVENIJE
79. člen
(1)
Volilni postopek vodi Volilna komisija, ki jo najmanj 150 dni pred dnevom
poteka mandata dosedanjim članom organov Kinološke zveze Slovenije imenuje
predsednik Kinološke zveze Slovenije.
(2)

Volilna komisija ima 3 (tri) člane.

(3)

Člani Volilne komisije izmed sebe izvolijo predsednika Volilne komisije.
80. člen

(1)
Volilna komisija najmanj 120 dni pred dnevom poteka mandata
dosedanjim članom organov Kinološke zveze Slovenije razpiše volitve organov
Kinološke zveze Slovenije in ob tem pozove vse članice Kinološke zveze
Slovenije, da lahko vsak član posamezne članice Kinološke zveze Slovenije
kandidira za člana organa Kinološke zveze Slovenije.
81. člen
(1)

Naloge Volilne komisije po razpisu volitev so:



opravljanje kandidacijskih postopkov pri članicah Kinološke zveze
Slovenije;
sprejemanje izjav kandidatov o njihovih kandidaturah;
priprava kandidatnih list za organe Kinološke zveze Slovenije;
opravljanje vseh drugih del, ki so potrebna za zakonit in nemoten potek
volitev organov Kinološke zveze Slovenije.
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Volitve predsednika Kinološke zveze Slovenije in Upravnega odbora
82. člen
(1)
Ob razpisu volitev predsednika Kinološke zveze Slovenije Volilna komisija
pošlje vsem članicam Kinološke zveze Slovenije poziv za kandidiranje in za
predložitev pisnega programa dela Kinološke zveze Slovenije za naslednje
mandatno obdobje.
(2)
Status kandidata za mandatarja pridobi vsak član Kinološke zveze
Slovenije, ki je vložil svojo kandidaturo za predsednika Kinološke zveze
Slovenije, in ki je pripravil pisni program dela Kinološke zveze Slovenije za
naslednje mandatno obdobje.
(3)
Kandidati za mandatarja morajo pisne programe dela Kinološke zveze
Slovenije za naslednje mandatno obdobje Volilni komisiji poslati v roku 60
(šestdeset) dni po dnevu razpisa volitev predsednika Kinološke zveze Slovenije.
(4)
Volilna komisija poda poročilo o pravočasnih in popolnih kandidaturah
kandidatov za mandatarja predsedniku Kinološke zveze Slovenije v roku 5 dni od
poteka roka iz 3. odstavka tega člena.
(5)
V roku 5 dni od prejema poročila iz 4. odstavka tega člena, predsednik
Kinološke zveze Slovenije skliče skupščino, ter pošlje kandidatno listo kandidatov
za mandatarja, njihove pisne programe dela Kinološke zveze Slovenije za
naslednje mandatno obdobje vsem članicam Kinološke zveze Slovenije.
(6)

Sklic skupščine se izvede v skladu s 33. členom tega statuta.
83. člen

V primeru, da v predpisanem roku noben član članice Kinološke zveze Slovenije
ni vložil kandidature in pripravil programa dela Kinološke zveze Slovenije za
naslednje mandatno obdobje, se volilni postopek ponovi.
84. člen
(1)
Kandidati za mandatarja lahko na volilni skupščini predstavijo vsak svoj
program dela za naslednje mandatno obdobje.
(2)
Vsak kandidat za mandatarja lahko podaja pripombe na program dela
drugih kandidatov za mandatarja za naslednje mandatno obdobje.
(3)
Volitve se izvedejo po predstavitvi programov vseh kandidatov za
mandatarja.
85. člen
(1)

Lista kandidatov se oblikuje po abecednem vrstnem redu.
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(2)
Po objavi kandidatne liste kandidatov za mandatarja kandidatnih list ni več
mogoče dopolnjevati z novimi kandidati.
(3)

Glasovanje o kandidatih poteka s pomočjo glasovnic.

(4)
Veljavna glasovnica je tista glasovnica, kjer je obkrožena številka le pred
enim kandidatom.
86. člen
(1)
Kandidat za mandatarja, ki pridobi več kot polovico glasov prisotnih
predstavnikov članic Kinološke zveze Slovenije, pridobi status mandatarja.
(2)
V primeru, da noben kandidat za mandatarja ne pridobi večine glasov vseh
prisotnih predstavnikov članic Kinološke zveze Slovenije, se dva kandidata, ki sta
dobila največje število glasov, uvrstita v drugi krog volitev, glasovanje pa se
ponovi.
87. člen
(1)
Mandatar mora takoj po svoji izvolitvi na skupščini predstaviti 10 (deset)
kandidatov za člane Upravnega odbora.
(2)
O celotni listi kandidatov za člane Upravnega odbora po njihovih
predstavitvah odloča Skupščina z javnim glasovanjem.
(3)
V primeru neizvolitve celotne liste kandidatov za člane Upravnega odbora
Skupščina na isti seji glasuje posebej o vsakem posameznem kandidatu za člana
Upravnega odbora.
(4)
Mandatar kandidata za člana Upravnega odbora, ki na Skupščini ne pridobi
potrebne večine glasov za svojo izvolitev, lahko nadomesti z drugim kandidatom
ali pa istega kandidata ponovno predlaga v izvolitev.
88. člen
(1)
V kolikor po treh glasovanjih ni izvoljenih niti šest članov Upravnega
odbora, se šteje, da je bila mandatarju izrečena nezaupnica.
(2)
V primeru, da je po treh glasovanjih izvoljenih najmanj šest članov
Upravnega odbora, lahko mandatar izvolitev preostalih članov Upravnega odbora
pogojuje z vprašanjem njegove zaupnice.
(3)
Če je zaupnica iz prejšnjega odstavka tega člena izglasovana, se šteje, da
je izvoljen celotni Upravni odbor v sestavi, ki jo je predlagal mandatar.
(4)
Če zaupnica iz prejšnjega odstavka tega člena ni bila izglasovana, se šteje,
da je bila mandatarju izglasovana nezaupnica.
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(5)
Po izvolitvi celotnega Upravnega odbora mandatar nastopi funkcijo
predsednika Kinološke zveze Slovenije.
89. člen
(1)
Upravni odbor se mora konstituirati najkasneje v roku 15 (petnajstih) dni
po izvolitvi vseh članov Upravnega odbora.
(2)
Predsednik Kinološke zveze Slovenije mora sklicati konstitutivne seje vseh
upravnih in strokovnih organov Kinološke zveze Slovenije najkasneje v
naslednjih 60 (šestdesetih) dneh po dnevu konstitutivne seje Upravnega odbora.
(3)
V izjemnih okoliščinah, ki onemogočajo sklic konstitutivnih sej vseh
upravnih in strokovnih organov Kinološke zveze Slovenije v roku iz prejšnjega
odstavka tega člena, lahko predsednik Kinološke zveze Slovenije konstitutivne
seje vseh upravnih in strokovnih organov Kinološke zveze Slovenije skliče
najkasneje v 90 (devetdesetih) dneh po dnevu konstitutivne seje Upravnega
odbora.
90. člen
V obdobju od preteka mandata starih organov Kinološke zveze Slovenije do
konstituiranja novoizvoljenih organov Kinološke zveze Slovenije, v primeru
izglasovane nezaupnice ter v primeru, da v predpisanem roku noben član članice
Kinološke zveze Slovenije ni vložil kandidature in pripravil programa dela
Kinološke zveze Slovenije za naslednje mandatno obdobje stari organi opravljajo
le nujne in neodložljive posle Kinološke zveze Slovenije.
Volitve Nadzornega odbora, Disciplinske komisije in Statutarne komisije
91. člen
Volitve članov Nadzornega odbora, Disciplinske komisije in Statutarne komisije
potekajo vzporedno z volitvami predsednika Kinološke zveze Slovenije in
Upravnega odbora.
92. člen
V Nadzorni odbor, Disciplinsko komisijo in Statutarno komisijo so izvoljeni tisti
kandidati, ki so prejeli največje število glasov prisotnih predstavnikov članic
Kinološke zveze Slovenije.
93. člen
(1)
Člani Nadzornega odbora, Disciplinske komisije in Statutarne komisije na
konstitutivni seji izvolijo svojega predsednika.
(2)
V kolikor člani Nadzornega odbora, Disciplinske komisije in Statutarne
komisije ne dosežejo soglasja pri izvolitvi svojega predsednika, predsednik

27

navedenih organov postane kandidat, ki je na volitvah dobil največje število
glasov.
94. člen
Funkcija članov Nadzornega odbora, Disciplinske komisije in Statutarne komisije
je nezdružljiva s funkcijo predsednika Kinološke zveze Slovenije in člana
Upravnega odbora.
95. člen
Glede postopka izvolitev članov Nadzornega odbora, Disciplinske komisije in
Statutarne komisije se smiselno uporabljajo določbe od 79. do 90. člena tega
statuta, razen določil 2. in 3. odstavka 82. člena, 4. odstavka 85. člena, 87.
člena in 88. člena tega statuta, v kolikor se nanašajo na obveznost predložitve
programa dela za naslednje mandatno obdobje.
IX. POSTAVITEV VPRAŠANJA TER GLASOVANJE O NEZAUPNICI
UPRAVNEMU ODBORU IN SKUPŠČINSKIM KOMISIJAM TER ODBOROM
96. člen
(1)
Skupščina ali Nadzorni odbor lahko z najmanj polovico glasov vseh svojih
članov Upravnemu odboru postavita vprašanje nezaupnice, v kolikor Upravni
odbor ne izvaja sklepov Skupščine ali ne dosega ciljev iz zastavljenega programa
dela.
(2)

Upravnemu odboru nezaupnico lahko izglasuje Skupščina.

(3)
V kolikor je nezaupnica izglasovana predsedniku Kinološke zveze Slovenije
se šteje, da je nezaupnica izglasovana celotnemu Upravnemu odboru.
(4)
Po prejemu zahteve za glasovanje o nezaupnici Skupščina zahtevo z vsemi
prilogami pošlje Upravnemu odboru v odgovor.
(5)
Upravni odbor lahko v roku 15 (petnajstih) dni po prejemu zahteve za
glasovanje o nezaupnici na navedbe v zahtevi pisno odgovori.
(6)
V roku 30 (tridesetih) dni po prejemu zahteve za glasovanje o nezaupnici
predsednik KZS skliče sejo skupščine, kjer se izvede glasovanje o zahtevi za
nezaupnico.
97. člen
(1)
V primeru izglasovane nezaupnice Upravnemu odboru predsednik
Kinološke zveze Slovenije v roku 3 (treh) dni imenuje Volilno komisijo, ki razpiše
nadomestne volitve.
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(2)
Do imenovanja novih članov Upravnega odbora dosedanji člani Upravnega
odbora opravljajo vse nujne naloge, z izvršitvijo katerih ni mogoče odlašati ali bi
jih bilo mogoče odlašati le z nesorazmernimi posledicami.
98. člen
(1)
Po postopku iz 96. in 97. člena je lahko nezaupnica izglasovana tudi
posameznemu članu Upravnega odbora.
(2)
V primeru izglasovane nezaupnice posameznemu članu Upravnega odbora
predsednik Kinološke zveze Slovenije na sami skupščini predlaga v izvolitev
nadomestnega kandidata za člana Upravnega odbora.
99. člen
Postopek iz 96. in 97. člena velja tudi v primeru postopka glasovanja o
nezaupnici skupščinskim komisijam in odborom.
X.

REVIJA KINOLOG
100. člen

(1)

Revijo Kinolog ureja Uredniški odbor.

(2)

Uredniški odbor ima najmanj 5 (pet) in največ 9 (devet) članov.

(3)

Uredniški odbor imenuje Upravni odbor.

(4)
Uredniški odbor izmed svojih članov imenuje odgovornega urednika revije
Kinolog.

101. člen
Uredniški odbor določa vsebinsko ter oblikovno zasnovo revije Kinolog ter skrbi
za njeno redno izhajanje.
102. člen
(1)
Uredniški odbor preko odgovornega urednika o svojem delu obvešča
Upravni odbor.
(2)

Uredniški odbor za svoje delo odgovarja Upravnemu odboru.
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XI.

SPLOŠNI IN STROKOVNI AKTI
103. člen

(1)

Splošni akti Kinološke zveze Slovenije so:






statut;
disciplinski pravilnik;
pravilniki;
poslovniki.

(2)

Strokovni pravilniki.
104. člen

(1)

Osnutek statuta Kinološke zveze Slovenije pripravi Statutarna komisija.

(2)
Statutarna komisija preko Upravnega odbora predlog statuta pošlje v
javno razpravo vsem članicam Kinološke zveze Slovenije.
(3)
dni.

Javna razprava iz drugega odstavka tega člena traja najmanj 30 (trideset)

(4)
Statutarna komisija po končani javni razpravi zbere in prouči vse pripombe
in predloge sprememb statuta in na njihovi osnovi izdela končni predlog statuta.
(5)
Vsaka članica Kinološke zveze Slovenije ima pravico do amandmajev zgolj
na tiste člene, o katerih je Statutarni komisiji posredovala svoje pripombe ali
predloge za spremembe.
105. člen
(1)
Upravni odbor organizira pred sprejemom vsakega splošnega akta javno
razpravo, ki traja najmanj 30 (trideset) dni.
(2)
Članice Kinološke zveze Slovenije lahko v okviru javne razprave na predlog
splošnega akta podajajo pisne amandmaje.
(3)
Upravni odbor po končani javni razpravi predlog splošnega akta z vsemi
podanimi pisnimi amandmaji članic Kinološke zveze Slovenije posreduje
Skupščini v razpravo in sprejem.
XII.

SERVISNE SLUŽBE
106. člen

(1)

Servisne službe Kinološke zveze Slovenije sestavljajo:
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poslovni sekretar Kinološke zveze Slovenije;
računovodja servisnih služb;
ostali delavci v servisnih službah.
107. člen

Delavci in funkcionarji servisnih služb lahko delo za Kinološko zvezo Slovenije
opravljajo na podlagi pogodbe o zaposlitvi, pogodbe o delu ali drugi ustrezni
zakonski podlagi.
Poslovni sekretar Kinološke zveze Slovenije
108. člen
Poslovni sekretar vodi administrativno-tehnično delo Kinološke zveze Slovenije.
109. člen
(1)

Naloge poslovnega sekretarja Kinološke zveze Slovenije so:



pripravlja potrebno gradivo za Skupščino ter upravne in strokovne organe
Kinološke zveze Slovenije;
vodi delo servisnih služb;
podaja predloge za izbiro novih delavcev Kinološke zveze Slovenije;
vodi protokol o prireditvah in srečanjih v organizaciji Kinološke zveze
Slovenije;
pripravlja poročila o delu servisnih služb in vseh organov Kinološke zveze
Slovenije;
skrbi za arhiv Kinološke zveze Slovenije.







110. člen
Upravni odbor lahko poslovnega sekretarja Kinološke zveze Slovenije pooblasti
za podpisovanje točno določene dokumentacije in listin ter za zastopanje
Kinološke zveze Slovenije v okviru danih pooblastil.
111. člen
Poslovni sekretar Kinološke zveze Slovenije je za svoje delo odgovoren
Upravnemu odboru.
112. člen
Funkcija poslovnega sekretarja Kinološke zveze Slovenije ni združljiva z nobeno
drugo funkcijo v Kinološki zvezi Slovenije.
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Računovodja servisnih služb
113. člen
(1)
Računovodja servisnih služb
knjigovodska in računovodska dela.

za

Kinološko

zvezo

Slovenije

opravlja

(2)
O materialno-finančnem poslovanju in stanju poroča gospodarsko-finančni
komisiji ter Upravnemu odboru.
114. člen
Računovodja servisnih služb je za svoje delo odgovoren poslovnemu sekretarju
Kinološke zveze Slovenije in Upravnemu odboru.
115. člen
Pravice in obveznosti servisnih služb se natančneje določijo s Pravilnikom o delu
servisnih služb.
Delavci v servisnih službah
116. člen
(1)
Delavci v servisnih službah ne morejo biti člani upravnih ali strokovnih
organov Kinološke zveze Slovenije.
(2)
Delavci servisnih služb so za svoje delo odgovorni poslovnemu sekretarju
in predsedniku Kinološke zveze Slovenije.

XIII. DELAVCI KINOLOŠKE ZVEZE SLOVENIJE
117. člen
(1)
Delavci servisnih služb lahko delo za Kinološko zvezo Slovenije opravljajo
na podlagi pogodbe o zaposlitvi, pogodbe o delu ali na drugi ustrezni zakonski
podlagi.
(1)
Upravni odbor lahko v primeru začasno povečanega obsega dela angažira
dodatne delavce servisnih služb, ki lahko svoje delo opravljajo na podlagi
pogodbe o zaposlitvi, pogodbe o delu ali na drugi ustrezni zakonski podlagi.
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XIV. KINOLOŠKE PRIREDITVE
118. člen
(1)
Upravni odbor lahko na podlagi utemeljenega predloga Komisije za
prireditve in le v izjemnih primerih izda organizatorju soglasje za organizacijo
kinološke prireditve izven letnega načrta kinoloških prireditev Kinološke zveze
Slovenije.
(2)
Kinološka zveza Slovenije ima kodeks obnašanja na kinoloških prireditvah
Kinološke zveze Slovenije, ki ga sprejme UO Kinološke zveze Slovenije.

XV.

MATERIALNO IN FINANČNO POSLOVANJE
119. člen

(1)

Kinološka zveza Slovenije sredstva za svoje delovanje pridobiva preko:








pristopnin, članarin in drugih prispevkov svojih članic;
materialnih pravic in dejavnosti Kinološke zveze Slovenije;
daril in volil;
prispevkov pokroviteljev, donatorjev in sponzorjev;
javnih sredstev in
drugih virov.
120. člen

(1)
Kinološka zveza Slovenije podatke o svojem materialno-finančnem
poslovanju izkazuje skladno z računovodskim standardom za društva, na podlagi
drugih predpisov in v skladu s Pravilnikom o finančnem in materialnem
poslovanju Kinološke zveze Slovenije.
(2)
Upravni odbor določi podpisnike nalogov za dvig sredstev iz transakcijskih
računov Kinološke zveze Slovenije.
(3)
Obseg dovoljene porabe finančnih sredstev posameznih organov je določen
v vsakoletnem finančnem načrtu Kinološke zveze Slovenije.
(4)
Vsi organi in funkcionarji Kinološke zveze Slovenije so dolžni s
premoženjem Kinološke zveze Slovenije gospodariti kot dober gospodar oz.
dober gospodarstvenik.
121. člen
Z nepremičninami Kinološke zveze Slovenije lahko razpolaga le Skupščina.
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XVI. ARBITRAŽA
122. člen
Vse spore med Kinološko zvezo Slovenije in posameznimi članicami Kinološke
zveze Slovenije rešuje arbitražna komisija.
123. člen
(1)

Arbitražno komisijo sestavljajo trije člani.

(2)

Vsaka stranka spora v arbitražno komisijo imenuje po enega člana.

(3)
Tretji član arbitražne komisije, ki je obenem tudi njen predsednik, mora
biti zunanji pravni strokovnjak z opravljenim pravosodnim izpitom.
124. člen
(1)
Kinološka zveza Slovenije, katerakoli njena članica in katerikoli posamezni
član članice Kinološke zveze Slovenije lahko pri predsedniku Kinološke zveze
Slovenije vloži predlog za rešitev spora pred arbitražno komisijo.
(2)
Arbitražna komisija mora odločitev sprejeti v 3 (treh) mesecih od prejema
predloga za rešitev spora.
125. člen
Predsednik arbitražne komisije je upravičen do plačila za opravljeno delo,
preostali člani arbitražne komisije pa svojo funkcijo v arbitražni komisiji
opravljajo častno.

126. člen
Odločitev arbitražne komisije je za stranke spora dokončna v upravnem
postopku.
XVII. PRENEHANJE KINOLOŠKE ZVEZE SLOVENIJE
127. člen
(1)
Kinološka zveza Slovenije lahko preneha v primerih, ki jih določa zakon ter
če tako sklene Skupščina z dvotretjinsko večino glasov vseh svojih članov.
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128. člen
(1)
V primeru prenehanja Kinološke zveze Slovenije se njeno premoženje po
poravnavi vseh obveznosti prenese med članice Kinološke zveze Slovenije
sorazmerno z njihovimi vloženimi sredstvi.
XVIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
129. člen
Vse članice Kinološke zveze Slovenije morajo v roku enega leta od sprejema tega
statuta vse svoje splošne akte uskladiti z določbami tega statuta, sicer jim
članstvo v Kinološki zvezi Slovenije avtomatično preneha.
130. člen
Ta statut se uporablja od dne, ko ga potrdi organ, pristojen za registracijo
društev.
V Ljubljani, 28. 11. 2009

Predsednik Kinološke zveze Slovenije
Mag. Blaž Kavčič
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