
KLUB   LJUBITELJEV   NEMŠKIH   BOKSERJEV   SLOVENIJE

P  O  S  L  O  V  N  I  K
OBMOČNE  SKUPINE LJUBLJANA

I.  SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Območna skupina Ljubljana je organizacijski del Kluba ljubiteljev nemških bokserjev Slovenije ( v 
nadaljevanju: klub). Ustanovi jo Upravni odbor  potrdi pa Skupščina kluba.

2. člen

Območna skupina ni pravna oseba, nima svojega bančnega računa, ima lahko podkonto na poslovnem 
transakcijskem računu kluba ter mora delovati v skladu z določili Statuta kluba.

Za osnovno delovanje Območne skupine  poskrbi klub z ustreznimi finančnimi sredstvi. Upravičenost 
do finančnih sredstev potrdi Upravni odbor kluba. 

3. člen

Sedež območne skupine je v Železnikih, njeno delovno področje pa zajema območja: Dolenjske, 
Notranjske, Gorenjske in Primorske.

4. člen

Žig Območne skupine je enak znaku kluba s pripisom » OBMOČNA SKUPINA LJUBLJANA«. Žig 
se uporablja samo za interne zadeve znotraj kluba in območne skupine.

5. člen

Člani Območne skupine Ljubljana so člani kluba, ki imajo stalno bivališče oziroma stalno delovno 
mesto na območju, ki je opredeljeno kot delovno območje Območne skupine Ljubljana.

Člana, ki po prvem odstavku tega člena pripada Območni skupini Ljubljana, se ga lahko na njegovo 
željo uvrsti v drugo Območno skupino.

II. NAMEN IN NALOGE OBMOČNE SKUPINE

6. člen

Namen in naloge Območne skupine so:
-   zbiranje in druženje posameznih članov v skupine in ustvarjanje skupin znotraj Območne skupine z 
…namenom razvoja pasme nemški bokser,
-   sodelovanje in povezovanje delovanja skupin preko posvetov vodij skupin,
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-   sodelovanje in povezovanje delovanja z ostalimi Območnimi skupinami,
-   podpiranje razvoja vzreje v okviru zmogljivosti s predavanji in nasveti,
-   sodelovanje in udeležba pri organizaciji razstav in šolanja nemških bokserjev,
-   prirejanje in izpeljava tekmovanj in ostalih prireditev znotraj Območne skupine,
-   prirejanje razstav, vzrejnih pregledov, telesnih ocen in ostalih tekmovanj za katere jih pooblasti .  …
Upravni odbor kluba,
-   prireja družabna srečanja članov kluba,
-   razpolaga in upravlja z lastnim premoženjem, ki ga pridobi z izvajanjem lastnih aktivnosti,
-   zavzemanje stališč do predlogov o zaslugah in ostalih predlogih vezanih na delo Območne
    skupine in kluba,
-   nadzor nad upoštevanjem statuta, pravilnikov, sklepov in dogovorov v okviru organov kluba.

III. ORGANI OBMOČNE SKUPINE

7. člen

Organi območne skupine so:
-   Skupščina območne skupine
-   Upravni odbor območne skupine
-   Nadzorni odbor območne skupine

Skupščina območne skupine

8. člen

Skupščina območne skupine je najvišji organ Območne skupine, ki ima naslednje pristojnosti:
-   sprejema poslovnik o svojem delu,
-   obravnava program dela kluba, daje predloge in pripombe nanj,
-   predlaga kandidate za organe kluba,
-   voli predsednika Območne skupine in Upravni odbor Območne skupine ter ju razrešuje,
-   obravnava in rešuje tekočo problematiko na svojem območju
-   ustanavlja skupine ter usmerja njihovo delo.

9. člen

Skupščino Območne skupine sklicuje predsednik Upravnega odbora območne skupine po potrebi, 
najmanj pa enkrat letno.

10. člen

Skupščina Območne skupine je sklepčna, če je ob predvidenem začetku navzočih vsaj 3/10 (tri 
desetine) vseh članov Območne skupine. Če ob predvidenem začetku Skupščine območne skupine ni 
sklepčna, se začetek odloži za 30 (trideset) minut, nato je Skupščina Območne skupine sklepčna, če je 
navzočih vsaj 2/10 (dve desetini) članov Območne skupine.
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Upravni odbor območne skupine

11. člen

Upravni odbor je izvršilni organ Območne skupine, katerega izvoli Skupščina Območne skupine za 
dobo 4 (štirih) let, z možnostjo ponavljanja mandata. Upravni odbor opravlja organizacijske, upravne, 
administrativne in strokovno tehnične zadeve, v skladu z usmeritvami sestanka Območne skupine in 
kluba. Upravni odbor sprejema sklepe z navadno večino prisotnih članov. Upravni odbor je sklepčen, 
če je navzočih večina vseh članov.

12. člen

Upravni odbor Območne skupine sestavlja 5 (pet) članov in sicer:
-   predsednik,
-   1. namestnik predsednika,
-   2. namestnik predsednika,
-   tajnik,
-   član odbora.

13. člen

Osnovne naloge Upravnega odbora so:
-   pripravlja stališča o delu ter predloge za Skupščino kluba,
-   pripravlja in obravnava predloge za splošne akte Območne skupine in kluba,
-   skrbi za materialno finančna sredstva Območne skupine,
-   pripravlja in skrbi za izvedbo lastnega programa in aktivnosti Območne skupine in kluba,
-   vodi posle, ki zadevajo evidenco članov in psov na področju Območne skupine,
-   imenuje iz vrst članstva stalne in občasne komisije,
-   sklicuje vodje skupin na razširjene seje Upravnega odbora Območne skupine in s tem skrbi za   
    stalne in aktivne povezave Območne skupine s skupinami,
-   obravnava problematiko delovanja skupin in predloge njihovih aktivnosti vključuje v delo 
    Območne skupine in kluba.
-   neposredno skrbi za uresničevanje ciljev in nalog, ki jih določajo statut kluba, sklepi Skupščine 
    kluba in Skupščine Območne skupine.

14. člen

Kadar se rešuje problematika delovanja skupin, skliče Upravni odbor Območne skupine sestanek, 
katerega so se dolžni udeležiti tudi vodje skupin oziroma njihovi namestniki.

Upravni odbor Območne skupine je za svoje delo odgovoren Skupščini Območne skupine. 

Člani Upravnega odbora kluba imajo pravico do udeležbe na prireditvah, sejah  in sestankih 
Območnih skupin, če to žele. 
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Predsednik območne skupine

15. člen

Predsednik Območne skupine je predsednik Upravnega odbora Območne skupine, ki vodi delovanje 
Upravnega odbora. Po določilih Statutu kluba je tudi član Upravnega odbora kluba.

Predsednika voli Skupščina Območne skupine za dobo 4 (štirih) let, z možnostjo ponavljanja mandata. 
Za svoje delo je odgovoren Upravnemu odboru in Skupščini Območne skupine.

Pristojnosti in naloge predsednika Območne skupine so:
-   predstavlja in zastopa Območno skupino v Upravnem odboru kluba,
-   sklicuje in vodi sestanke Upravnega odbora Območne skupine,
-   skliče Skupščino Območne skupine,
-   skrbi za izvrševanje sklepov Upravnega odbora in Skupščine Območne skupine,
-   skrbi za izvajanje in spoštovanje Statuta in vseh drugih aktov kluba,
-   predlaga zamenjave članov v organih Območne skupine.

Namestnika predsednika, tajnik, član Upravnega odbora

16. člen

V primeru odsotnosti predsednika Območne skupine, ga z vsemi pravicami in pooblastili zastopa prvi 
namestnik predsednika Območne skupine. V primeru odstopa predsednika pred iztekom mandata, do 
naslednje Skupščine Območne skupine opravlja njegovo funkcijo prvi namestnik predsednika 
Območne skupine, funkcijo prvega namestnika pa prevzame drugi namestnik predsednika.

Tajnik Območne skupine vodi zapisnike, pripravlja dokumente, opravlja administrativna dela in vodi 
finančna sredstva Območne skupine.

Član odbora se udeležuje sestankov Upravnega odbora  Območne skupine in glasuje o sklepih ter 
opravlja naloge, ki so mu bile dodeljene.

Nadzorni odbor Območne skupine

17. člen

Člane Nadzornega odbora voli Skupščina Območne skupine za dobo 4 (štirih) let, z možnostjo 
ponavljanja mandata. Nadzorni odbor je sestavljen iz 3 (treh) članov, kateri iz svoje sredine izvolijo 
predsednika Nadzornega odbora.

Člani Nadzornega odbora ne smejo biti člani Upravnega odbora Območne skupine.

18. člen

Naloga Nadzornega odbora je, da spremlja delo Upravnega odbora v času med dvema Skupščinama 
Območne skupine. Člani Nadzornega odbora se imajo pravico udeleževati vseh sestankov Upravnega 
odbora, vendar brez pravice glasovanja.
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V primeru nepravilnosti je dolžan predlagati ukrepe za odpravo le teh. Nadzorni odbor je odgovoren 
Skupščini Območne skupine in ji mora pisno poročati o svojem delu.

Nadzorni odbor sprejema veljavne sklepe, če so prisotni vsi 3 (trije) člani in če zanje glasujeta vsaj 2 
(dva) člana.

IV. VOLITVE ORGANOV OBMOČNE SKUPINE

19. člen

Volitve članov Upravnega in Nadzornega odbora Območne skupine se izvajajo vzporedno oziroma v 
istem koledarskem letu, ko so volitve organov kluba. Člani v organe Območne skupine se volijo na 
Skupščini Območne skupine za dobo 4 (štirih) let, z možnostjo ponovne izvolitve. 

Kandidat za člana v organu Območne skupine mora biti polnoletni član kluba. Član lahko pisno ali 
ustno vloži kandidaturo,  lahko pa ga predlagajo člani kluba.

Glasovanje lahko potoka javno z dvigom rok ali tajno z glasovnico. 

Skupščina Območne skupine lahko sklene, da se volitve članov v organe Območne skupine izvajajo z 
glasovnicami. V tem primeru člani prostoročno na list papirja napišejo imena in priimke članov, ki jih 
volijo.
Skupščina Območne skupine pa lahko sklene, da se volitve članov v organe Območne skupine izvajajo 
javno z dvigom rok.

V organ je izvoljen tisti član, ki je prejel več kot polovico glasov prisotnih članov. V primeru, da 
nobeden kandidat ne pridobi večine glasov prisotnih članov, se 2 (dva)  kandidata, ki sta dobila 
največje število glasov, uvrstita v drugi krog volitev, glasovanje se ponovi.

V. PRNEHANJE DELOVANJA OBMOČNE SKUPINE

20. člen

Območna skupina preneha z delovanjem v naslednjih primerih:
-   po 2/3 sprejetem sklepu Skupščine Območne skupine,
-   po sklepu Upravnega odbora kluba (44. člen Statuta kluba),
-   z odločitvijo Skupščine kluba (v primeru, da število članov Območne skupine pade pod deset 
    članov.

V primeru prenehanja delovanja Območne skupine, finančna sredstva prevzame klub.
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VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

21. člen

Ta poslovnik se smiselno uporablja tudi za delo skupin, ki jih ustanovi Območna skupina.

Poslovnik lahko spreminja in dopolnjuje sestanek Območne skupine. Člani Območne skupine se 
morajo ravnati po določilih tega Poslovnika in Statuta kluba. Za vse kar ni zajeto v tem Poslovniku se 
uporabljajo določila Statuta kluba in drugih aktov kluba.

23. člen

S sprejetjem tega Poslovnika na Skupščini Območne skupine Ljubljana dne 09.03.2010, prenehajo 
veljati določbe Poslovnika z dne 07.05.1999.

Poslovnik stopi v veljavo, ko ga sprejme Skupščina Območne skupine in da nanj soglasje Upravni 
odbor kluba. 

         Predsednik območne skupine
          Samo Potočnik

Dne 27.3.2010 Upravni odbor KLNB Slovenije soglaša  s Poslovnikom o delovanju Območne skupine 
Ljubljana .

Predsednik KLNB Slovenije
            Jožica  SPEVAN
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