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Na osnovi  23. člena Statuta Kinološkega društva Maribor (KD Maribor) je Upravni 

odbor (UO) društva na 72. redni seji, dne 20. 11. 2013, sprejel  naslednji 

 

HIŠNI RED 

  

I. SPLOŠNI DOLOČBI 

1. člen 

V skladu z določbami tega hišnega reda se morajo ravnati vsi člani društva, 

najemniki in obiskovalci v času zadrževanja v društvenih prostorih na Dajnkovi ulici 4. 

2. člen 

Za ravnanja, ki niso določena v tem hišnem redu, se uporabljajo določila pravnih 

predpisov oziroma statuta društva in disciplinskega pravilnika društva. 

 

II. DRUŠTVENI PROSTORI 

3. člen 

Prostori društva so razdeljeni na dva dela, in sicer: 

 vadišče,  

 klubski prostori z dvoriščem in parkiriščem. 

Vadišče obsega ves delovni prostor z vsemi napravami in rekviziti, potrebnimi za 

šolanje psov. 

Klubski del obsega ves prostor od vhoda na vadišče do ločne ograje in društveno 

stavbo, ki se uporablja v društvene namene. 
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4. člen 

Razpolaganje s ključi vhodnih vrat, stavbe in pisarne 

Zaradi zaščite in varnosti nepremičnin ter premičnin so vsi ključi društva pod 

nadzorom. Vsak imetnik ključa podpiše izjavo, ki je arhivirana. 

Ključ se vroči instruktorjem društva, vodjem stalnih komisij in članom UO.  

Zunanjemu sodelavcu, pogodbenemu delavcu ali drugim članom pa samo v soglasju 

s predsednikom in proti podpisu izjave. 

Za prejeti ključ vsak odgovarja osebno. V primeru izgube ključa, mora vsak prejemnik 

takoj obvestiti predsednika. Ključ ni prenosljiv na drugo osebo brez vednosti in 

odobritve predsednika. 

Vsaka zloraba ključev se smatra kot hujša kršitev. 

5. člen 

Člani KD Maribor lahko vadijo s svojimi psi le na vadišču, prav tako lahko uporabljajo 

društvene rekvizite. V času, ko s psi ne vadijo, so vodniki dolžni poskrbeti, da ne 

motijo vadbe na vadišču. 

6. člen 

Člani drugih kinoloških društev lahko uporabljajo društvene prostore in rekvizite samo 

v soglasju s predsednikom KD, predsedniki komisij ali UO. 

 

III. VODNIKI IN OBISKOVALCI 

7. člen 

Vodniki in obiskovalci se morajo na društvenem prostoru obnašati dostojno, kot je to 

običajno na javnem prostoru.  

V društvenih prostorih je prepovedano kaditi.  
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Uporabniki kuhinje in ostalih prostorov počistijo za seboj ter skrbno ravnajo z 

društveno opremo.  

8. člen 

Vodnik lahko za šolanje športnih kinoloških disciplin uporablja le sodobne strokovne 

prijeme (načela pozitivne motivacije). 

 

Na KD Maribor je prepovedano šolanje na način in s pripomočki, ki živali povzročajo 

bolečine ali kako drugače škodijo njenemu zdravju, kar je tudi v skladu s 15. členom 

ZZZiv-UPB3, Uradni list RS, št. 38/2013. 

 

9. člen 

 

Če pes pobegne k drugemu psu in zaradi tega pride do pretepa med psi, je za 

nastalo škodo in poškodbe odgovoren lastnik pobeglega psa. 

 

10. člen 

Vodnik oziroma lastnik psa kazensko in materialno odgovarja za vse poškodbe, ki jih 

je njegov pes povzročil drugim osebam ali psom v primeru, če je ravnal naklepno, 

malomarno ali v nasprotju z navodili inštruktorjev. 

11. člen 

Vsak vodnik ali druga oseba sama odgovarja za posledice, ki so nastale, ker je 

tujega psa dražil ali kako drugače izzival, če je njegovo obnašanje posledično pri psu 

vzbudilo reakcijo napada oziroma obrambe. 

12. člen 

Vsi  člani  društva,  posebno  člani  Upravnega  odbora  društva,  so  dolžni  varovati 

 ugled   

in enotnost ter dobrobit društva. O problematiki, ki se pojavlja v odnosu do društva 

oziroma do upravljanja društva, se razpravlja le na sejah ali takrat, ko je to glede na 

čas in kraj umestno. 
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13. člen 

Vsi člani društva, posebno člani Upravnega odbora in inštruktorji, so dolžni spoštljivo 

komunicirati ter uporabljati primeren (nežaljiv) jezik na vseh mestih svetovnega spleta 

(forumi, socialna omrežja, spletne strani). V kolikor se zazna, da omenjene osebe ne 

ravnajo v skladu s tem členom, se njihovo vedenje sankcionira z ukrepi, ki so v 

skladu z disciplinskim pravilnikom društva. 

14. člen 

Administrator lahko nespoštljive in žaljive komentarje ter komentarje, ki izzivajo 

negativno komunikacijo med člani, ki se pojavljajo na spletnih mestih društva, 

nemudoma odstrani v soglasju s predsednikom društva. 

15. člen 

V odnosu do strank ali obiskovalcev morajo biti člani upravnega odbora in inštruktorji 

društva vljudni, prav tako morajo v skladu s svojimi pristojnostmi in znanjem le-tem 

pomagati. 

  

IV. ŠOLANJE PSOV 

16. člen 

V spomladanskem in jesenskem terminu, lahko tudi izven teh terminov, če tako 

odloči UO, se na vadišču izvaja šolanje psov v organiziranih skupinah. Šolanje 

poteka v različnih tečajih, ki jih v začetku leta razpiše UO.  

Urnik šolanja sprejme UO na podlagi predlogov posameznih komisij društva. 

17. člen 

Urnik šolanja in treningov tekmovalcev se objavi na oglasnih deskah društva in na 

spletni strani društva. 
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V času organiziranih tečajev  lahko vadišče uporabljajo samo obiskovalci tečajev. 

Tekmovalci organiziranih treningov in drugi tekmovalci uporabljajo vadišče  s svojimi 

psi po urniku.   

18. člen 

Člani so dolžni spoštovati sklenjen Dogovor med KD Maribor in MNZ, Policijska 

uprava Maribor (Postaja vodnikov službenih psov in konjenikov Maribor). 

19. člen 

Člani društva, ki ne obiskujejo tečaje šolanja psov, lahko koristijo vadišče v prostih 

terminih in času, ki ga določi UO na podlagi predlogov komisij društva.  

 

V.  VZDRŢEVANJE REDA IN ČISTOČE 

20. člen 

Vzdrţevanje društvenega prostora 

Društvo mora vzdrževati svoj prostor tako, da je zagotovljena: 

 varnost udeležencev, ki ga uporabljajo, 

 čistoča in urejenost, 

 tečajniki skupaj s člani skrbijo za urejenost društvenih površin. Program in 

razpored urejanja določi vodstvo društva. 

21. člen 

 Skrb za čisto in urejeno okolje: 

 vodnik psa, katerega pes na društvenih prostorih opravi biološko potrebo, je 

dolžan za njim počistiti, 

 odpadke mečemo v koše za smeti, 

 pazimo in ne uničujemo društvene  lastnine, 

 skrbimo za higieno v sanitarijah, 
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 toaletni papir in papirnate brisače, vodo ter milo uporabljamo namensko in 

varčno, 

 posebno skrb namenjamo čistemu in urejenemu društvenemu okolju, 

 ko tečajniki zapuščajo poligon ali društvo, inštruktor poskrbi, da odvržene 

odpadke  pospravijo, 

 vsi, ki posedujejo ključe, ob odhodu poskrbijo, da je klub zaklenjen. 

  

VI. DISCIPLINSKA ODGOVORNOST 

22. člen 

Vsak, ki krši statut društva, določbe tega hišnega reda, sklepe UO, navodila vodij 

komisij, je lahko disciplinsko odgovoren. 

23. člen 

Za ugotavljanje disciplinske odgovornosti se uporabljajo določbe statuta društva in 

disciplinskega pravilnika društva. 

24. člen 

Kršitve hišnega reda se obravnavajo v skladu z Disciplinskim pravilnikom KD 

Maribor. 

 

VII. KONČNE DOLOČBE 

Ta hišni red prične veljati od dne, ko ga sprejme Upravni odbor društva. S sprejemom 

tega hišnega reda preneha veljati dosedanji hišni red z dne 6. 2. 1991. 

                                                                                 

UPRAVNI ODBOR KD MARIBOR 

 

V Mariboru, dne 20. 11. 2013 


