Ustanovni zbor članov je na podlagi Zakona o društvih (Uradni list 64/2011 in 21/2018 ZNorg) dne 1.11.2020 na
izrednem ustanovnem zboru članov, sprejela spremembe in dopolnitve pravil.
PRAVILA

DRUŠTVO LJUBITELJEV IN VZREDITELJEV PSOV PASME BULL TERRIER
SLOVENIJE
I.

SPLOŠNE DOLOČBE

1.
Društvo ljubiteljev in vzrediteljev psov pasme Bull Terrier Slovenije je neprofitno, prostovoljno, združenje fizičnih
oseb ljubiteljev živali.
2.
Ime društva je: Društvo ljubiteljev in vzrediteljev psov pasme Bull Terrier Slovenije
Okrajšava: Društvo Bull Terrier Slovenija
Sedež društva je v Celje.
3.
Društvo nima žiga in znaka. Društvo posluje brez žiga.
4.
Delo društva in njegovih organov je javno.
Društvo člane obvešča:
– preko oglasne deske v prostorih društva
– s pravico vpogleda članov v zapisnike organov društva
– preko internega glasila društva
– preko sredstev javnega obveščanja.
Širšo javnost obvešča društvo o svojem delu tako, da so seje organov društva javne, da organizira okrogle mize
in tiskovne konference.
Za zagotovitev javnosti dela in dajanje točnih informacij o delu društva je odgovoren predsednik društva.
II. NAMEN, CILJI IN NALOGE DRUŠTVA
5.
Namen društva je prostovoljno združevanje in izobraževanje ljubiteljev psov pasme bull terrier in sorodnih pasem.
Cilj delovanja društva je, da povezuje ljubitelje psov pasme bull terrier in sorodnih pasem ter vzpodbujanje
delovanja bodočih lastnikov, vzrediteljev in ljubitelje za odgovorno lastništvo ter delo v dobrobit pasme.
Društvo svoj namen in cilje uresničuje z izvajanjem naslednjih nalog:
–
–
–
–
–
–
–
–
–

združuje vzreditelje in ljubitelje pasme bull terrier
izobraževanje na področju bull pasem in drugih sorodnih pasem
prireja strokovna posvetovanja, predavanja, okrogle mize in pogovore o aktualnih problemih s
področja kinologije;
organiziranje druženj, izobraževanj, seminarjev, prireditev
razvojno-raziskovalne naloge za osveščanje ljudi glede pasme
organiziranje družabnih srečanj za namen spoznanja in druženja skrbnik
sodelovanje z veterinarskimi ambulantami;
sodelovanje z ostalimi društvi, ki se ukvarjajo s kinološko dejavnostjo podobnih pasem
sodelovanje z ostalimi društvi, ki se ukvarjajo s kinološko dejavnostjo

–
–
–
–
–

pospeševanje dela z mladimi;
širi in propagira kinologijo v sredstvih javnega obveščanja
spodbuja člane k sodelovanju na prireditvah
skrb za izobraževanje svojih članov
spodbujanje odgovornega lastništva živali

Za doseganje svojih ciljev bo društvo opravljalo tudi pridobitno dejavnost:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

C13.990 Proizvodnja drugje nerazvrščenih tekstilij
G47.820 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah s tekstilijami in obutvijo
G47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom
G47.910 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu (klubski izdelki)
G47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
I56.104 Začasni gostinski obrati (občasno na prireditvah in dogodkih namenjenim članom,
prostovoljcem in podpornikom kluba v skladu z zakonodajo in cilji kluba)
I56.210: priložnostna priprava in dostava jedi: za potrebe kinoloških prireditev;
I56.300 Strežba pijač (strežba pijač v okviru organiziranih prireditev, sejmov namenjenim članom,
prostovoljcem in podpornikom kluba v skladu z zakonodajo in cilji kluba)
J58.140 Izdajanje revij in druge periodika (občasno izdajanje tekstovnih publikacij, brošur, letakov)
J58.190 Drugo založništvo (občasno izdajanje tekstovnih in slikovnih publikacijz namenom pridobivanja
sredstev za programe kluba z namenom širjenja ozaveščenosti splošne populacije o ljudeh s posebnimi
potrebami)
J63.990 Drugo informiranje (s področja delovanja kluba)
M73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora (sponzorji)
N82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj (organizacija raznih prireditev, povezanih z
nameni in cilji kluba)
P85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije (prirejanje
nastopov, izpitov, tekmovanj, tečajev, šole, dejavnosti inštruktorjev, trenerjev itd.)
P85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje (tečaji, delavnice,
usposabljanje vodnikov reševalnih psov, vodnikov psov za iskanje ponesrečencev izpod plazov itd.)
R92.002 Prirejanje iger na srečo, razen v igralnicah; od tega: srečelovi in prireditvah v organizaciji
društva
R93.190 Druge športne dejavnosti – od tega pohodi in rekreacija s psi

Pridobitna dejavnost se v skladu z veljavnimi predpisi opravlja v obsegu, potrebnem za doseganje namena in
nalog društva in predstavlja dopolnilno dejavnost k nepridobitni dejavnosti društva.
III. ČLANSTVO
6.
Član društva je lahko vsak državljan Republike Slovenije pod enakimi pogoji, ki izrazi željo postati član društva
in se zaveže, da bo deloval v skladu s pravili društva. Sprejem v članstvo se opravi na podlagi pisne pristopne
izjave na podlagi katere se član obvezuje, da bo na popolnoma prostovoljni osnovi po svojih močeh izpolnjeval
naloge, ki so opredeljene z letnim planom dela društva. Član društva lahko postane fizična oseba, ki je vzreditelj
ali ljubitelj pasme bull terrier, ima veselje do kinološkega dela, se zavzema za smotrno in organizirano delo v
društvu, spoštuje odločitve organov društva in redno plačuje članarino. Vsi člani delujejo v društvu pod enakimi
pogoji. V društvu so včlanjeni redni in častni člani. Član društva lahko postane tudi tujec kakor tudi pravna oseba.
Pravno osebo v društvu zastopa 1 (ena) pooblaščena
oseba.

Če se v društvo 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
petnajstega leta starosti mora zakoniti zastopnik pred njenim vstopom v društvo podati pisno soglasje.
Mladoletne osebe pri upravljanju društva zastopa njihov zakoniti zastopnik oz. skrbnik.
7.
Nove člane sprejema Upravni odbor na podlagi prispele pisne pristopne izjave. Upravni odbor ima pravico, da
z obrazložitvijo zavrne željo po članstvu osebi, ki se želi včlaniti. Oseba postane član društva, ko plača
članarino. Članarina se plačuje do zadnjega dne v mesecu aprilu tekočega leta. Višina članarine je v
pristojnosti upravnega odbora in jo potrdi skupščina.
8.
Pravice članov so:
– da volijo in so izvoljeni v organe društva
– da sodelujejo pri delu in odločajo v organih društva
– dajejo predloge organom društva pri delu in izpolnjevanju nalog
– da uporabljajo skupne dosežke in rezultate delovanja društva pri svojem delu
– da uresničujejo svoje osebne interese na področju dejavnosti društva
– da sodelujejo pri izdelavi programa društva in so seznanjeni s poslovanjem društva ter njegovim
finančno-materialnim poslovanjem
– da sprejemajo nagrade in pohvale za delo v društvu ter za dosežene uspehe
– sodelujejo na prireditvah ter zastopajo društvo na prireditvah v Republiki Sloveniji in v tujini.
Dolžnosti članov so:
– da spoštujejo pravila in druge akte ter sklepe organov društva
– da aktivno sodelujejo in s svojim delom prispevajo k uresničevanju ciljev in nalog društva
– da redno in v danih rokih plačujejo članarino in vse druge finančne obveznosti do kluba, saj
neplačilo članarine in vseh drugih finančnih obveznosti 30 dni po njihovi zapadlosti pomenijo
prenehanje članstvada dajejo društvu informacije, ki so potrebne za izvajanje skupnih dogovorjenih
nalog
– da prenašajo izkušnje in znanje na mlajše člane društva
– za delo v organih društva člani ne prejemajo plačila
– skrbijo za ugled društva in slovenske kinologije nasploh
– varujejo ugled društva in društveno premoženje ter opuščajo vsakršno ravnanje, ki bi utegnilo
– škoditi društvu
– upoštevajo določila Zakona o zaščiti živali
– upoštevajo Pravilnik o zaščiti hišnih živali
9.
Članstvo v društvu preneha:
–
–
–
–
–

s prostovoljnim izstopom, kadar oseba poda organu društva pisno izstopno izjavo;
s črtanjem iz evidence, zaradi neizpolnjevanja obveznosti in neplačila članarine;
z izključitvijo na podlagi sklepa disciplinske komisije;
s smrtjo člana;
s prenehanjem delovanja društva.

10.
Društvo ima častne člane. Naziv častnega člana lahko dobi član društva, ki ima posebne zasluge za razvoj in
uspešno delo društva. Naziv častnega člana društva podeli društvo lahko tudi nečlanu, ki ima velike zasluge na

področju delovanja društva. Naziv častnega člana podeljuje zbor članov na predlog katerega koli člana društva.
Če oseba, ki se ji podeli naziv častnega člana ni član društva, nima pravice odločanja.
Društvo ima lahko simpatizerje, ki lahko sodelujejo pri aktivnostih društva ter sodelujejo in razpravljajo na sejah
zbora članov, nimajo pa pravice odločanja.
11.
Pravice in dolžnosti članov društva so častne in za svoje delo praviloma ne prejemajo plačil. V primerih, ki jih
določi zbor članov gre članom društva povračilo za malico in potne stroške, v okviru določenih projektov.
Za posebno delo v društvu se lahko na predlog predsednika, na podlagi sklepa zbora članov, prizna članu
honorar.
12.
Disciplinske kršitve obravnava zbor članov. Kršitve zaradi katerih se lahko uvede disciplinski postopek so
naslednje:
– kršitve določb pravil
– nevestno izvrševanje sprejetih zadolžitev in funkcij v društvu
– ne izvrševanje sklepov organov društva
– dejanja, ki kakorkoli škodujejo ugledu društva.
Disciplinski ukrepi, ki jih po izvedenem postopku v skladu z disciplinskim pravilnikom izreče predsednik društva,
na podlagi sklepa zbora članov so: opomin, javni opomin in izključitev. Predlog za uvedbo disciplinskega
postopka lahko predlaga vsak član društva.
IV. ORGANI DRUŠTVA
13.
Društvo ima ZBOR ČLANOV. Zbor članov je najvišji organ društva, ki ga sestavljajo vsi člani. Zbor članov je
reden in izreden. Redni zbor članov sklicuje predsednik enkrat letno. Izredni zbor članov pa se skliče na zahtevo
ene tretjine članov društva. Predsednik je dolžan sklicati izredni zbor članov v roku trideset dni od prejema
zahteve za sklic. Če predsednik izrednega zbora članov ne skliče v predpisanem roku, ga skliče predlagatelj, ki
mora predložiti tudi dnevni red z ustreznimi materiali. Izredni zbor članov sklepa le o zadevi za katero je sklican.
14.
O sklicu zbora članov s predloženim dnevnim redom morajo biti člani društva seznanjeni najmanj štirinajst dni
pred sklicem.
Delo zbora članov vodi tričlansko delovno predsedstvo, ki ga izvoli zbor članov. Do izvolitve delovnega
predsedstva vodi zbor članov predsednik društva.
Zbor članov je sklepčen, če je prisotnih več kot polovica članov. Veljavne sklepe sprejema z večino glasov
prisotnih.
Če zbor članov ni sklepčen, se zasedanje odloži za trideset minut. Po preteku tega časa je zbor članov sklepčen,
če so prisotni najmanj trije člani.
Glasovanje je praviloma javno, lahko pa se člani na samem zasedanju odločijo za tajni način glasovanja. Volitve
organov so tajne.

15.
Naloge zbora članov so:
– vodi in odloča o disciplinskih postopkih
– sklepa o dnevnem redu
– sprejema, spreminja in dopolnjuje pravila in druge akte društva
– sprejema program dela društva
– sprejema finančni načrt
– sprejema letno poročilo
– voli in razrešuje predsednika
– opravlja nadzorno funkcijo nad razpolaganjem s premoženjem in nad finančno materialnim poslovanjem
vsake tri mesece, po potrebi tudi pogosteje
– odloča o višini članarine
– odloča o vključevanju in sodelovanju z drugimi sorodnimi organizacijami
– odloča o drugih zadevah, ki jih predlagajo člani društva v skladu z namenom in cilji društva
– odloča o tem komu podeliti priznanja in pohvale
– odloča o nakupu in prodaji nepremičnin in premičnin ter upravlja s celotnim premoženjem društva
– odloča o ustanovitvi zveze društva ter o vstopu društva v domačo ali mednarodno zvezo društev
– odloča o statusnih spremembah in naslovu oz. sedežu društva
– sklepa o prenehanju društva
– odloča o prenosu preostanka premoženja društva po prenehanju.
Posamezni predlogi za razpravo na zboru članov morajo biti v pisni obliki poslani predsedniku najmanj osem dni
pred sklicem zbora članov.
O delu zbora članov se vodi zapisnik, ki ga podpišejo predsedujoči, zapisnikar in overitelj.
V. FUNKCIJE V DRUŠTVU
16.
Funkcije v društvu so:
– predsednik
– tajnik
– blagajnik.
Predsednik društva zastopa in predstavlja društvo pred državnimi in drugimi organi in organizacijami v državi
in v tujini. Predsednik zastopa društvo neomejeno in samostojno.
Predsednika društva izvoli zbor članov za dobo štirih let. Mandatna doba predsednika se lahko dvakrat ponovi.
Predsednik je odgovoren za delovanje društva v skladu s pravili in pravnim redom Republike Slovenije. Za svoje
delo je odgovoren zboru članov.
V primeru odsotnosti predsednika ga nadomešča tajnik društva oziroma drugi član društva, ki ga predsednik
pisno pooblasti.
Naloge predsednika društva so:
– sklicuje zbor članov
– skrbi za izvrševanje programa dela društva
– pripravlja predloge aktov društva
– pripravi predlog finančnega plana in zaključnega računa
– uresničuje druge naloge, ki izhajajo iz aktov društva in naloge, ki mu jih še dodatno naloži zbor članov.
Tajnik društva skrbi za opravljanje strokovno tehničnega in administrativnega dela in ga imenuje zbor članov.
Za svoje delo je odgovoren zboru članov. Mandatna doba tajnika društva je štiri leta in se lahko dvakrat ponovi.
Blagajnika društva imenuje zbor članov. Blagajnik vodi finančno in materialno poslovanje v skladu s pravilnikom

o finančno materialnem poslovanju v katerem društvo določi način vodenja in izkazovanja podatkov o finančno
materialnem poslovanju društva, v skladu z računovodskimi standardi za društva. Pravilnik o finančno
materialnem poslovanju bo društvo sprejelo v roku trideset dni od registracije društva.
Za svoje delo je odgovoren zboru članov. Mandatna doba blagajnika društva je štiri leta in se lahko dvakrat
ponovi.
Za pomoč pri urejanju finančno materialnih zadev lahko društvo pooblasti tudi zunanjega strokovnega sodelavca.
VI. FINANČNO IN MATERIALNO POSLOVANJE DRUŠTVA
17.
Viri dohodkov:
– vpisnina in članarina
– darila, volila
– javna sredstva
– prostovoljni prispevki in donacije fizičnih in pravnih oseb
– dohodki iz opravljanja pridobitne dejavnosti.
Če društvo pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za izvajanje
dejavnosti, za katero je ustanovljeno.
Vsaka delitev premoženja društva med njegove člane je nična.
18.
Društvo razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom in letnim finančnim planom, ki ga sprejme zbor
članov. Na rednem zboru članov člani vsako leto obravnavajo in sprejmejo zaključni račun.
19.
Finančne in materialne listine podpisuje predsednik društva. Finančno in materialno poslovanje mora biti v
skladu z veljavnimi predpisi s tega področja. Društvo ima svoj transakcijski račun pri banki.
20.
Društvo ima lahko tudi simpatizerje, ki lahko sodelujejo pri aktivnostih društva ter sodelujejo in razpravljajo na
sejah zbora članov, nimajo pa pravice odločanja.
21.
Društvo lahko na podlagi pisne privolitve posameznikov vodi:
- evidenco članstva,
- evidenco plačanih članarin,
- evidenco priznanj, pohval in drugih nagrad,
- evidenco uvrstitev posameznih članov v državnih tekmovanjih idr.
Z osebnimi podatki iz evidenc v imenu društva ravna upravni odbor. Upravni odbor mora osebne podatke zbrane
v evidencah hraniti in obdelovati v skladu z zakonom, ki določa varovanje osebnih podatkov. Predsednik društva
je odgovorna oseba za varovanje osebnih podatkov. V skladu s pisnim soglasjem posameznikov lahko klub za
potrebe delovanja društva in zvez, v katere je društvo vključeno izmenjuje tudi z drugimi subjekti.

VII. PRENEHANJE DRUŠTVA
22.
Društvo lahko preneha:
– po volji članov z dvotretjinsko večino prisotnih članov na zboru članov
– s pripojitvijo k drugemu društvu
– po samem zakonu.
Po volji članov društvo preneha, če le-ti na zboru članov sprejmejo sklep o prenehanju oziroma o spojitvi z
drugimi društvi. Če društvo preneha delovati s sklepom zbora članov, se v sklepu določi po dejavnosti sorodno
društvo, kateremu po poravnavi vseh obveznosti preide premoženje. Če takega društva ni, se premoženje
društva prenese na lokalno skupnost, zavod, ustanovo ali drugo nepridobitno pravno osebo s podobnimi cilji.
Proračunska sredstva se vrnejo proračunu.
23.
Ta pravila so bila sprejeta na ustanovnem zboru članov dne 10.10.2020, v Celje. Društvo je 1.11.2020, izvedlo
izreden zbor članov, kjer se je sprejela sprememba in dopolnitev pravil.

Predsednica društva: Iva Resanović

