
STATUT KLUBA ZA DELO PRINAŠALCEV 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1.člen 

Ime društva je Klub za delo prinašalcev, v nadaljevanju klub. Za namene
komuniciranja z javnostmi in enostavnejše prepoznavnosti kluba se uporablja
kratica KDP. 

Sedež Kluba je v Loki pri Mengšu, naslov sedeža pa je Testenova 42. Klub
deluje na območju Republike Slovenije. 

Klub ima žig z emblemom v obliki doprsne silhuete psa v loč ju. Nad njo
je napis »Klub za delo prinašalcev«. 

2. člen 

Klub je prostovoljno združenje fizičnih in pravnih oseb, ki s svojim delom in
sredstvi uresnič ujejo skupne interese na področ ju šolanja in uporabe psov
prinašalcev za delo, kot je opredeljeno v nadaljevanju tega statuta.  

II. NAMEN IN NALOGE KLUBA 

3. člen 

Namen delovanja kluba je spodbujati uporabo naravnih delovnih sposobnosti
prinašalcev z informativno in izobraževalno dejavnostjo, organizacijo šolanj in
tekmovanj, popularizacijo dela prinašalcev ter sodelovanjem z drugimi društvi. 

4. člen 

Poglavitne dejavnosti kluba so nepridobitne in sicer: 

- splošna klubska dejavnost: urejanje, izdajanje in distribucija raznovrstnih
informativnih vsebin, prirejanje predstavitev in družabnih srečanj, vodenje
evidenc podatkov o delovnih uspehih prinašalcev na klubskih prireditvah; 

- izobraževalna dejavnost: prirejanje delavnic, predavanj in seminarjev,
organiziranje tečajev, taborov in izobraževalnih srečanj;  
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- popularizacija dela prinašalcev: prirejanje tekmovanj, popularnih akcij, 
obveščanje in sodelovanje z mediji, izdajateljska dejavnost in založništvo; 

- sodelovanje z drugimi društvi: na področju svojega delovanja se klub 
povezuje s sorodnimi organizacijami doma in v tujini. 

 
5. člen 

 
Klub lahko za doseganje svojega namena in nalog, opredeljenih v tem statutu, 
izvaja tudi pridobitno dejavnost in sicer: 
 
- 93.190, druge športne dejavnosti (osnovno izobraževanje, vodenje skupin 

za vadbo in podobno); 
- 56.2, priložnostna priprava in dostava jedi ter druga oskrba z jedmi 

(organizacija prehrane na taborih, delavnicah, tekmovanjih in podobno); 
- 73, oglaševanje in raziskovanje trga (tržno komuniciranje, oglaševanje s 

področja delovanja kluba in podobno); 
- 58.19, drugo založništvo (izvajanje raznovrstnih projektov, povezanih z 

delom psov, izdelava poročil, strokovnih mnenj, primerjalnih analiz, 
statističnih obdelav ali drugega gradiva); 

- 47.9, trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic (dobava in 
trženje izdelkov s klubskimi in prinašalskimi motivi ter opreme); 

- 77.4, dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko 
zaščitenih del (upravljanje in trženje lastnih materialnih avtorskih pravic 
in podobno). 

 
 

III. JAVNOST DELOVANJA KLUBA 
 

6. člen 
 
Delovanje kluba je javno. Klub obvešča svoje člane in širšo javnost prek 
spletne strani, elektronske pošte in sredstev javnega obveščanja. 
 
 

IV. ČLANSTVO 
 

7. člen 
 
Član kluba lahko postane vsaka fizična ali pravna oseba, domača ali tuja, ki jo 
zanima delo prinašalcev in ima veselje do delovanja v klubu. 
 
Člani kluba so redni in častni. 
 
Redni član postane, kdor vloži pristopno izjavo, s katero se zaveže 
izpolnjevati določila statuta in druge pravilnike kluba. O sprejemu v članstvo 
odloča Upravni odbor na podlagi vložene pisne pristopne izjave. 



 
Častni član lahko postane član, ki je veliko prispeval k razvoju in napredku 
dela prinašalcev v Sloveniji. Častnega člana na predlog Upravnega odbora 
potrdi Zbor članov. Pravice in obveznosti častnih članov so enake pravicam in 
obveznostim rednih članov, le da so častni člani oproščeni plačevanja 
članarine.  
 
 
 
 

8. člen 
 
Članstvo v klubu je nezdružljivo z delovanjem v smislu omejevanja 
dostopnosti izobraževanja, šolanja in tekmovanja za prinašalce v delu. 
 
 

9. člen 
 
Pravice članov so: 
 
- da volijo in so izvoljeni v organe kluba, 
- da so obveščeni o delu kluba in njegovih organov, 
- da so obveščeni o finančno- materialnem stanju kluba, 
- da se udeležujejo Zbora članov in klubskih prireditev ter na njih aktivno 
sodelujejo, 
- da aktivno sodelujejo pri oblikovanju in uresničevanju programa dela kluba s 
svojimi predlogi, pripombami, pobudami, kritikami, pohvalami, prošnjami, 
pritožbami in prostovoljnim delom,  
- da v soglasju z Upravnim odborom pod okriljem kluba izvajajo programe in 
projekte s področja nalog kluba, opredeljenih v 4. členu tega statuta ter 
- da zastopajo interese kluba in skrbijo za njegov ugled. 
 
Dolžnosti članov so: 
- da redno plačujejo članarino, 
- da spoštujejo statut in druge pravilnike kluba ter 
- da klubu ne povzročajo škode. 
 

10. člen 
 
Članstvo v klubu preneha: 
- z izstopom, 
- z izključitvijo po sklepu Nadzornega odbora, 
- s smrtjo, 
- s črtanjem iz evidence članstva zaradi neplačila članarine v roku 1 meseca 
po preteku roka plačila ali 
- s prenehanjem kluba. 



 
 

V. ORGANIZACIJA KLUBA 
 

11. člen 
 

Organi kluba 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 
12. člen 

 
Najvišji organ kluba je Zbor članov. Sestavljajo ga vsi zainteresirani člani 
kluba.  
 
Zbor članov zaseda najmanj enkrat letno. Sklicuje ga predsednik kluba s 
pisnimi obvestili vsem članom najmanj 8 (osem) dni pred datumom zasedanja.  
 
Zbor članov o vseh vprašanjih odloča z navadno večino glasov navzočih 
članov, za spremembo statuta ali odločitev o prenehanju delovanja kluba pa z 
dvo-tretjinsko (2/3) večino vseh članov. 
 
Predsednik kluba je dolžan sklicati Zbor članov v 30 (tridesetih) dneh, če to 
zahteva Nadzorni odbor ali skupina članov. Zahtevo skupine članov mora 
podpisati vsaj polovica članov kluba. Če predsednik tega ne stori v 
predpisanem roku, skliče Zbor članov vlagatelj zahteve. Zbor članov 
razpravlja in sklepa o vprašanjih, zaradi katerih je bil sklican; drugih vprašanj 
dnevni red ne more obsegati. 
 
Zbor članov vodi predsednik kluba. O delu in sklepih Zbora se vodi zapisnik, 
ki se hrani v klubskem arhivu. Zapisnikarja in dva overitelja zapisnika 
imenuje predsednik kluba. Zapisnik podpišejo predsednik, zapisnikar in 
overitelja. 
 

13. člen 
 

Naloge in pristojnosti Zbora članov so, da: 
 
- sprejema statut in spremembe statuta, 



- voli in razrešuje člane organov kluba, 
- sprejema temeljne smernice razvoja kluba in prednostne naloge, 
- ustanavlja stalne komisije kluba, 
- sprejema in potrjuje poročila predsednika kluba in drugih organov kluba, 
- sprejema in potrjuje poročila Nadzornega odbora, 
- sprejema letni načrt dela, 
- sprejema finančni načrt in potrjuje zaključni račun, 
- kot drugo-stopenjski organ odloča o pritožbah na sklepe Nadzornega odbora, 
- odloča o prenehanju kluba, 
- opravlja tudi druge zadeve, za katere je pristojen po tem statutu. 
 
 
 

UPRAVNI ODBOR 
14. 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 kluba med 
dvema zasedanjema Zbora članov, po programu in sklepih, sprejetih na Zboru 
članov.  
 
Upravni odbor sestavljajo trije člani: predsednik, tajnik in blagajnik ter 
izvoljeni predstavniki regionalnih sekcij, v kolikor ne gre za iste osebe. 
Predsednik Upravnega odbora je predsednik kluba. V času njegove odsotnosti 
ga nadomešča tajnik. 
 
Upravni odbor sprejema 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. 
 

15. člen 
 

Naloge Upravnega odbora so: 
 
- vodi delo kluba med dvema zasedanjema Zbora članov, 
- vodi administrativno in finančno poslovanje ter upravlja s klubskim 
premoženjem, 
- pripravlja osnutke sprememb statuta in pravilnikov kluba, 
- pripravlja predlog finančnega načrta, 
- pripravlja letno poročilo o poslovanju, 
- določa višino članarine, 
- odloča o sprejemu novih članov, 
- obravnava pobude in pritožbe članov, 
- ustanavlja začasne komisije kluba, 
- potrjuje pravila regionalnih sekcij kluba, 



- opravlja tudi druge zadeve, za katere je pristojen po tem statutu. 
 

PREDSEDNIK KLUBA 
16. člen 

 
Predsednik kluba: 
- zastopa, predstavlja klub in podpisuje listine in dokumente kluba, 
- odgovarja za zakonito poslovanje kluba, 
- vodi delo kluba v skladu z namenom kluba ter sklepi Upravnega odbora in 
Zbora članov, 
- sklicuje in vodi seje Upravnega odbora, 
- sklicuje in vodi Zbor članov, 
- opravlja druge naloge, ki so predpisane s tem statutom ali mu jih naložijo 
organi kluba. 
 
V času odsotnosti predsednika kluba, opravlja njegove naloge tajnik kluba. 
 

TAJNIK 
17. člen 

 
Naloge tajnika so zlasti administrativna dela ter naloge, ki mu jih naloži 
Upravni odbor ali predsednik kluba. Tajnik nadomešča predsednika kluba v 
času njegove odsotnosti.   
 

BLAGAJNIK 
18. člen 

 
Blagajnik vodi finančno in materialno poslovanje kluba. Na vsaki seji 
Upravnega odbora je blagajnik dolžan poročati o finančnem stanju kluba.  
 

NADZORNI ODBOR 
19. člen 

 
Nadzorni odbor šteje tri člane in ga izvoli Zbor članov. Veljavne sklepe 
sprejema, če so prisotni vsi trije člani in če zanje glasujeta vsaj dva člana. 
Nadzorni odbor ima pravico do vpogleda v arhive in dokumente vseh organov 
kluba. 
 
Naloge Nadzornega odbora so: 
- nadzorovanje skladnosti dela vseh organov kluba s tem statutom in drugimi 
pravilniki kluba, 
- nadzorovanje celotnega finančno-materialnega poslovanja kluba, 
- sodelovanje na sejah Upravnega odbora, 
- poročanje Zboru članov o svojem delu, 
- razsojanje v sporih med člani in organi kluba, 



- odločanje o izključitvi članov iz kluba in o drugih ukrepih zoper člane zaradi 
kršitev statuta ali drugih pravilnikov kluba. 

 
Zoper odločitev Nadzornega odbora je možna pritožba v roku 15 dni od 
prejema odločbe na Zbor članov kluba.  
 
Nadzorni odbor enkrat letno Zboru članov poda mnenje, ali so bila sredstva 
kluba uporabljena gospodarno in za namen kluba ter nepridobitne naloge iz 4. 
člena tega statuta. 
 
 
 
 

VI. REGIONALNA ORGANIZIRANOST 
 

20. člen 
 
Za potrebe regionalnega delovanja lahko klub ustanavlja regionalne sekcije 
kluba. Sekcije kluba niso samostojne pravne osebe. 
 
Regionalna sekcija kluba je prostovoljno združenje članov kluba na 
določenem geografskem območju. Regionalne sekcije kluba delujejo v skladu 
z namenom in statutom kluba ter v skladu s pravili sekcije. 
 
Regionalno sekcijo lahko ustanovi skupina najmanj treh članov kluba, s tem, 
da na ustanovnem zboru sprejme pravila sekcije. Ta obvezno vsebujejo: 
teritorialno opredelitev, organe regionalne sekcije in način izvolitve 
predstavnika sekcije v Upravni odbor kluba. Pravila regionalne sekcije mora 
potrditi Upravni odbor kluba.  
 
Na istem teritorialnem območju lahko deluje le po ena sekcija kluba. 
 
 

VII. SREDSTVA IN FINANČNO-MATERIALNO POSLOVANJE KLUBA 
 

21. člen 
 

Viri sredstev kluba so zlasti: 
- članarina, 
- dohodki od prireditev, 
- dotacije in subvencije, 
- donacije, 
- sponzorstva, 
- prihodki iz premoženja kluba, 
- finančni prihodki, 
- darila, volila in drugi priložnostni dohodki, 



- prihodki iz naslova opravljanja pridobitne dejavnosti,
- prihodki iz materialnih pravic kluba. 

22. člen 

Premoženje kluba sestavljajo vse premičnine in nepremičnine, ki so last kluba
in so vpisane v inventarno knjigo. S klubskim premoženjem upravlja Upravni
odbor.  

Klub opravlja finančno poslovanje preko transakcijskega računa. 

Klub razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu z letnim načrtom dela in letnim
finančnimi načrtom, ki ju sprejme Zbor članov. Zbor članov vsako leto
obravnava in sprejme zaključni račun.  

Finančne in materialne listine podpisujeta predsednik in blagajnik kluba.  

Klub podatke o finančno-materialnem poslovanju izkazuje po pravilih
Slovenskih računovodskih standardov za društva. Če klub ustvari presežek
prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za izvajanje dejavnosti, za katero je
bil ustanovljen. 

VIII. PRENEHANJE KLUBA IN KONČNE DOLOČBE 

23. člen 

Klub preneha: 
- 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 kluba se odloči tudi o prenosu klubskega premoženja.
Če Zbor članov ne odloči drugače, se premoženje kluba prenese na društva za
zaščito živali.  

24. člen 

Statut je sprejel Zbor članov na svoji seji dne 15.10.2013. Veljati prične,
ko ga potrdi pristojni organ na Upravni enoti v Domžalah.
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