
Upravni odbor KD Celje je na seji dne  20.5. 2014 sprejel pravilnik o hišnem redu, ki stopa v veljavo z 
dnem sprejetja in se objavi na spletni strani društva. 

 
HIŠNI RED 
KD CELJE 

 
 
I. SPLOŠNI DOLOČBI  
1. člen 
Vsi člani društva in obiskovalci se morajo v času zadrževanja v društvenih prostorih ravnati v skladu z 
določbami hišnega reda.  
 
2. člen 
Za ravnanja, ki niso določena v tem hišnem redu, se uporabljajo določila pravnih predpisov oziroma 
statuta društva.  
 
 
II. DRUŠTVENI PROSTORI  
3. člen 
 
Prostori društva so razdeljeni na tri dele in sicer:  
•delovni prostor,  
•bivališče za pse (boksi),  
•rekreativni del.  
 
Delovni del - vadišče obsega ves delovni prostor z vsemi napravami in rekviziti, potrebnimi za šolanje 
psov.  
Bivališče za pse obsega 4 kom. pesjakov in priveze pred društveno stavbo ob parkirišču.  
Rekreativni del obsega ves ostali prostor in nepremičnine, razen vadišča in prostora od stavbe do 
vadišča. 
 
 
3.1 Razpolaganja s ključi vhodnih vrat in šiframi alarmnega sistema 
Zaradi zaščite in varnosti nepremičnin in premičnin so pod posebnim nadzorom vsi ključi zunanjih 
vhodnih vrat društva. Vsak imetnik zgoraj omenjenega ključa podpiše izjavo, ki je arhivirana pri 
gospodarju. 
Ključ se lahko vroči delavcu društva, zunanjemu sodelavcu in pogodbenemu delavcu samo v soglasju 
z predsednikom  in proti podpisu izjave, ki je priloga pravil. 
3.2  Razpolaganje s šiframi alarmnega sistema  
Šifro za vključitev in izključitev alarmnega sistema določi predsednik društva vsakemu upravičencu 
posebej.                                 
 
3.3 Odgovornost 
Za prejeti ključ vsak odgovarja osebno. V primeru izgube ključa, mora vsak prejemnik takoj obvestiti 
predsednika ali gospodarja.  
Za tajnost  šifre alarmnega sistema vsak odgovarja osebno. 
Vsaka zloraba šifre alarmnega sistema in ključev se smatra kot hujša kršitev. 
 
4. člen 
Člani KD Celje lahko vadijo s svojimi psi le na delovnem delu vadišča in uporabljajo društvene 
rekvizite. V času, ko s psi ne vadijo, so jih dolžni privezati na privezih pred društveno stavbo, jih 
zapreti  v bokse ali odložiti pse na delovnem prostoru oziroma jih imeti pod stalnim nadzorom (v 



primeru da jih imajo poleg sebe v rekreativnem delu). Člani drugih KD lahko uporabljajo društvene 
prostore in rekvizite v soglasju z KD Celje. 
 
5. člen 
Na rekreativnem delu je dovoljeno odlaganje psov le v primeru da je vodnik prisoten in ima psa pod 
popolnim nadzorom..  
V času, ko na vadišču vadi organizirana vrsta, morajo ostali vodniki svojega psa imeti privezanega. 
 
6. člen 
Psov ni dovoljeno privezati k drevesom ali drugim napravam in predmetom, ki ne služijo izrecno tem 
namenom.  
 
7. člen 
Vodnik psa, katerega pes opravi na društvenih prostorih biološko potrebo, je dolžan za njim počistiti.  
 
 
III. VODNIKI IN OBISKOVALCI  
8. člen 
Vodniki in obiskovalci se morajo na društvenem prostoru obnašati dostojno, kot je to običajno na 
javnem prostoru.  
Uporabniki kuhinje in ostalih prostorov počistijo za seboj ter ravnajo z društveno opremo v duhu 
dobrega gospodarja. 
 
9. člen 
V času, ko se izvajajo vaje obrambe, napada ali strelomirnosti, morajo imeti vsi vodniki psov, ki pri 
takšnih vajah neposredno ne sodelujejo, svoje pse pripete na povodcu,  privezane na privezih, ali 
zaprte v boksih.  
 
10. člen 
Vodnik, ki dela s svojim psom, lahko za doseganje želenih vaj uporablja le strokovne prijeme (pohvalo 
ali igro, poteg s povodcem).  
Na društvenih prostorih ni dovoljeno pretepati psov, jih brcati ali mučiti.  
 
11. člen 
Vsak vodnik sam odgovarja za poškodbe, ki jih utrpi njegov pes v spopadu z drugim psom, če mu je 
pes pobegnil k drugemu psu ali če je zapustil prostor, kjer ga je vodnik odložil.  
 
12. člen 
Vsak vodnik ali druga oseba nosi sama odgovornost za posledice, ki so nastale, ker je tujega psa dražil 
ali kako drugače izzival, če je bilo njegovo obnašanje takšno, da je moglo pri psu vzbuditi reakcijo 
napada oziroma obrambe.  
 
 
13. 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 ali iz malomarnosti.  
 
14. člen 
Vsi člani društva, posebno člani Upravnega odbora društva, so dolžni varovati ugled in enotnost 
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.  
 



15. člen 
V odnosu do strank ali obiskovalcev morajo biti člani Upravnega odbora društva vljudni, prav tako pa 
morajo v mejah svojih pristojnosti in znanja le-tem pomagati.  
 
 
IV. ŠOLANJE PSOV  
16. člen 
V spomladanskem in jesenskem terminu se vrši na vadišču šolanje psov v vrsti. Šolanje poteka v: 
igralnih uricah, mali šoli, začetnem in nadaljevalnem tečaju, treningu tekmovalcev in agility-ju  
Urnik šolanja sprejme Komisija za šolanje.  
 
17. člen 
Urnik šolanja se objavi na oglasni deski na vadišču in na društveni spletni strani.  
V času šolanja lahko vadišče uporabljajo samo obiskovalci tečaja s svojimi psi.  
 
18. člen 
Urnik šolanja oziroma tečaja se prilagaja glede na možnost tečajnikov, vodnika vrste ali glede na letni 
čas.  
 
 
 
19. člen 
Člani društva, ki ne obiskujejo tečaje šolanja psov v vrsti, lahko koristijo vadišče v prostih terminih in 
času, ki ga določi Komisija za šolanje. Tudi v prostih terminih ima prednost društvena dejavnost 
(tekmovalci, šolanje za višje izpite, priprava psov na vzrejne preglede, itd.).  
 
V.  VZDRŽEVANJE REDA IN ČISTOČE 
 
20. člen  
 Vzdrževanje društvenega prostora 
Društvo mora vzdrževati svoj prostor tako, da je zagotovljena: 
•varnost udeležencev, ki ga uporabljajo, 
•čistoča in urejenost, 
•tečajniki skupaj z člani skrbijo za urejenost društvenih površin. Program in razpored urejanja določi 
vodstvo društva. 
 
21. člen  
 Skrb za čisto in urejeno okolje: 
•odpadke mečemo v koše za smeti, 
•pazimo in ne uničujemo društvene  lastnine, 
•skrbimo za higieno v sanitarijah, 
•toaletni papir in papirnate brisače, vodo in milo uporabljamo namensko in varčno, 
•posebno skrb namenjamo čistemu in urejenemu društvenemu okolju, 
•ko tečajniki zapuščajo poligon ali društvo, inštruktor poskrbi, da člani odvržene odpadke  pospravijo.  
•člani s ključi prostorov  poskrbijo, da so društveni prostori ob odhodu zaklenjeni! 
 
 
 
 
 
VI. DISCIPLINSKA ODGOVORNOST  
22. člen 



Vsak, ki krši pravila društva, določbe tega hišnega reda ali drugih pravilnikov ter sklepe organov 
upravljanja društva, je za svoje ravnanje disciplinsko odgovoren.  
 
23. člen 
Za ugotavljanje disciplinske odgovornosti se uporabljajo določbe statuta društva in disciplinskega 
pravilnika društva.  
 
24. člen 
Vse kršitve hišnega reda se obravnavajo v skladu s pravilnikom o disciplinski in odškodninski 
odgovornosti. 
 
VII. KONČNE DOLOČBE  
Ta hišni red prične veljati od dne, ko ga sprejme Upravni odbor društva .  
 
 
                                                                                   UPRAVNI ODBOR KD CELJE 
 
 
Predsednik KD Celje 
Janko Šopar 
 
Celje, 20.5. 2014 


