Na podlagi določil Zakona u društvih (Uradni list RS št. 61/06 in 58/09) so ustanovitelji Slovenskega kluba za
nemške doge na ustanovnem zboru dne 1. aprila 2010 sprejeli sklep o ustanovitvi Slovenskega kluba za nemške
doge in njegov Statut.
1.izredna skupščina Slovenskega kluba za nemške doge je na svojem zasedanju dne 9. julija 2010 na podlagi
določil 20. člena Zakona o društvih (Uradni list RS št. 61/06 in 58/09) potrdila spremembe posameznih členov
Statuta in sprejela naslednji

STATUT
SLOVENSKEGA KLUBA ZA NEMŠKE DOGE

Vsebina:
I.

SPLOŠNE DOLOČBE

II.

OSEBNA IZKAZNICA KLUBA

III.

NAMEN IN CILJI KLUBA

IV.

DEJAVNOST IN NALOGE KLUBA

V.

ČLANSTVO V KLUBU

VI.

ORGANIZIRANOST, UPRAVLJANJE IN ZASTOPANJE KLUBA

VII.

PREMOŽENJE IN FINANČNO POSLOVANJE KLUBA

VIII.

JAVNOST DELA V KLUBU

IX.

SPREMINJANJE IN DOPOLNJEVANJE STATUTA

X.

PRENEHANJE KLUBA

XI.

DRUGE, PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
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I.

SPLOŠNE DOLOČBE
1.

člen

Slovenski klub za nemške doge (v nadaljnem besedilu klub) je samostojno in nepridobitno združenje fizičnih in
pravnih oseb, katerih namen je strokovno, športno in ljubiteljsko kinološko delo, vsebinsko opredeljeno v
nadaljevanju tega statuta.
2.

člen

Klub je pravna oseba zasebnega prava s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, ki temeljijo na veljavnih
predpisih Republike Slovenije in določilih tega statuta.
Pravno osebnost klub pridobi z vpisom v register društev.
Klub v pravnem prometu zastopa s tem statutom določena oseba. Zastopnik kluba je lahko le poslovno sposobna
fizična oseba.
3.

člen

Delovanje kluba je javno, organizirano skladno s predpisi in pravnim redom Republike Slovenije in temeljnim
načelom enakopravnosti članov.
Članstvo v klubu je prostovoljno in neomejeno pod pogoji, ki jih določa ta statut.
4.

člen

Za zakonito poslovanje odgovarjata klub in zastopnik kluba. Klub odgovarja za svoje obveznosti v pravnem
prometu z vsem svojim premoženjem, zastopnik kluba pa z vsem svojim premoženjem po določilih ZDru-1.
5.

člen

Klub se obvezno včlani v Kinološko zvezo Slovenije (v nadaljnem besedilu KZS) in s tem posredno v Mednarodno
kinološko zvezo (v nadaljnem besedilu FCI) ter v Evropsko združenje nacionalnih klubov za nemške doge (v
nadaljnem besedilu EuDDC) ter se neobvezno lahko interesno povezuje s kinološkimi organizacijami doma in v
tujini, če le te delujejo v skladu z veljavnimi predpisi KZS-FCI in predpisi, ki urejajo področje zaščite živali.
6.

člen

Ta statut opredeljuje:
- osebno izkaznico kluba;
- namen in cilje kluba
- dejavnost in naloge kluba;
- članstvo v klubu;
- organiziranost, upravljanje in zastopanje kluba;
- premoženje in finančno poslovanje kluba;
- javnost dela v klubu;
- spreminjanje in dopolnjevanje tega statuta;
- prenehanje kluba;
- druga vprašanja, pomembna za upravljanje in delovanje kluba.
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II.

OSEBNA IZKAZNICA KLUBA
7.

člen

Polno ime kluba je Slovenski klub za nemške doge (v nadaljevanju klub).
8.

člen

Sedež kluba je na naslovu Trg svobode 21, 2390 Ravne na Koroškem. Delovno območje kluba zajema celotno
ozemlje Republike Slovenije.
9.

člen

Klub v pravnem prometu uporablja svoj žig, katerega obvezna sestavina je polno ime kluba.
Klub ima tudi svoj zaščitni znak, ki ga uporablja za posebne namene.
Obvezna sestavina zaščitnega znaka je polno ime kluba. Znak ima lahko vključeno kratico SloDDC, kratico KZS
zaradi članstva v Kinološki zvezi Slovenije, kratico EuDDC zaradi članstva v Evropskem združenju klubov za
nemške doge in kratico FCI zaradi članstva v Mednarodni kinološki zvezi.

III.

NAMEN IN CILJI KLUBA
10. člen

Osnovni namen kluba je povezati vse vrste skrbnikov nemških dog, tako kinološko aktivne (vzreditelje,
razstavljavce) kot tudi tiste, ki imajo nemško dogo zgolj in samo zase, pa tudi simpatizerje in občudovalce pasme, v
organizirano okolje, podprto s strokovnjaki, ki se s pasmo srečujejo tudi drugače (različni kinološki strokovni
delavci, veterinarji, prehranski strokovnjaki, …).
11. člen
Posredni cilji kluba so usmerjeni k dvigu splošne kinološke kulture, ljubezni in naklonjenosti do psov in živali
nasploh, odgovornemu skrbništvu psov in drugih živali ter nekonfliktnemu sobivanju ljudi in živali v urbanem
okolju.
12. člen
Neposredni cilji kluba pa so pasmi zagotoviti njeno nadaljno rast in razvoj, mednarodno primerljivo organiziranost
kluba, pasmi in klubu promocijo ter veljavo doma in v tujini, skrbnikom nemških dog strokovno podporo, nemškim
dogam pa kakovostno, zdravo in daljše življenje.
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IV.

DEJAVNOST IN NALOGE KLUBA
13. člen

Področja osnovne dejavnosti kluba so:
- upravljanje kluba v najširšem pomenu;
- strokovno kinološko delo;
- športno kinološko delo;
- ljubiteljske kinološke aktivnosti.
14. člen
Temeljne naloge kluba so:
- strokovno izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje vzrediteljev in drugih članov kluba;
- zagotavljanje strokovne in informacijske pomoči vsem skrbnikom nemških dog;
- sodelovanje pri oblikovanju in izvajanju vzrejne politike pasme;
- predlaganje ukrepov za izboljšanje zdravstvenega stanja in dolgoživosti nemških dog;
- informiranje in ozaveščanje novih in potencialnih skrbnikov nemških dog;
- organiziranje strokovnih in športnih kinoloških prireditev;
- spodbujanje skrbnikov nemških dog k aktivnemu kinološkemu delu;
- obveščanje ožje in širše javnosti o pasmi in delovanju kluba;
- širjenje kinološke literature;
- tvorno sodelovanje s Kinološko zvezo Slovenije (v nadaljevanju KZS);
- tvorno sodelovanje z EuDDC in istopasemskimi klubi v drugih državah;
- prizadevanje za pomoč nemškim dogam v stiski;
- prizadevanje za dvig kinološke kulture in zaščito živali;
- zagotavljanje sredstev za nemoteno delovanje kluba;
- druge dejavnosti, povezane z namenom in cilji kluba.
15. člen
Klub pri organiziranju svojih dejavnosti kot osnovne principe upošteva:
- da je delovanje kluba strokovno, učinkovito in racionalno;
- da se strokovnemu delu zagotovita ustrezen vpliv in vloga;
- da je strokovno delo neodvisno;
- da so upravljalske in strokovne funkcije v klubu čimbolj ločene;
- da je zagotovljena javnost delovanja kluba;
- da je klub odprt in omogoča preko različnih delovnih oblik dejavno vključevanje članstva v aktivnosti;
- da je klub široko zasnovan in pokriva najširši spekter interesov članstva.
16. člen
Klub se za uresničitev svojega namena in ciljev povezuje doma in v tujini:
- z včlanjenjem v KZS in s tem posredno FCI;
- z včlanjenjem v Evropsko združenje klubov za nemške doge (EuDDC);
- z včljanjenjem ali drugačnim interesnim povezovanjem z istopasemskimi klubi in sorodnimi organizacijami,
združenji in zvezami doma in v tujini, če le te delujejo v skladu z veljavnimi predpisi KZS-FCI in predpisi, ki
urejajo področje zaščite živali.
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V.

ČLANSTVO V KLUBU
17. člen

Članstvo v klubu je osebno. Pravno osebo v klubu zastopa pooblaščenec.
18. člen
Članstvo v klubu je redno, izredno ali častno.
Redni člani kluba so:
1. individualni člani: polnoletni skrbniki nemških dog z državljanstvom Republike Slovenije;
2. kolektivni člani: pri FCI registrirane psarne in pravne osebe zasebnega, javnega in gospodarskega prava;
3. pridruženi člani: polnoletni skrbniki psov drugih pasem, simpatizerji pasme, …;
4. družinski člani: polnoletni družinski člani rednih članov pod točkami 1, 2 in 3.
Izredni člani kluba so:
1. strokovni sodelavci: kinološki strokovni delavci, katerih članstvo je v posebnem interesu kluba;
2. klubski podmladek: otroci in mladostniki do polnoletnosti;
3. kolektivni člani: pravne osebe zasebnega, javnega in gospodarskega prava, ki se opredelijo za tovrstno članstvo
(npr. sponzorji);
4. tujci: pri FCI registrirane psarne in polnoletni skrbniki nemških dog iz tujine, ki izpolnjujejo zakonske pogoje
za članstvo v društvih v RS.
Častni člani kluba lahko postanejo posamezniki, ki so izjemno prispevali k razvoju pasme, kluba ali kinologije
nasploh.
19. člen
Kdor želi postati član kluba, klubu posreduje vlogo za sprejem z izpolnjeno pristopnico in morebitnimi dodatnimi
dokumenti (npr. dokazilo o družinskem statusu, o registrirani psarni, lastništvu ali zaposlenosti v podjetju,
pooblastilo za zastopanje, pisno soglasje zakonitega zastopnika, ...).
Mladoletniku do dopolnjenega 15. leta starosti in osebi, ki nima poslovne sposobnosti, mora vlogo za sprejem v
klub podpisati njegov zakoniti zastopnik.
20. člen
O vlogi za sprejem odloča upravni odbor kluba in jo lahko tudi zavre. Zavrnjeni vlagatelj vloge za sprejem ima
možnost pritožbe, katero obravnava in o njej odloča skupščina na prvem naslednjem rednem sklicu.
O častnem članstvu v klubu na utemeljen predlog upravnega odbora odloča skupščina kluba s sklepom.
21. člen
Članstvo v klubu se vlagatelju vloge za sprejem aktivira po sklepu o sprejemu in z dnem plačila pristopnine.
Pristopnina je enkratno plačilo klubu, ki so ga dolžni vplačati vsi redni in izredni člani kluba.
Plačilo članarine je letna obveznost rednih članov kluba. V koledarskem letu vstopa v klub tudi redni člani članarine
ne ne plačajo.
Redni člani kluba lahko uveljavljajo svoje statutarne pravice le, če imajo poravnano članarino za tekoče koledarsko
leto. Izjema je leto vstopa v klub, v katerem pridobijo vse pravice s plačilom pristopnine.
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22. člen
Višino pristopnine in članarine za posamezno koledarsko leto ter skrajni rok plačila določa upravni odbor kluba.
23. člen
Redni člani kluba sodelujejo pri upravljanju kluba neposredno ali posredno po predstavnikih, voljenih funkcionarjih
in organih kluba na način, določen s tem statum.
24. člen
Pravice članov kluba so:
- da volijo in so izvoljeni v organe kluba;
- da sodelujejo pri delu in odločanju v organih in delovnih telesih kluba;
- da sodelujejo pri izdelavi programa kluba oziroma načrtovanju dejavnosti kluba;
- da so korektno in verodostojno seznanjeni s celotnim poslovanjem kluba;
- da imajo vpogled v vse listine in dokumente kluba;
- da pri uresničevanju svojih osebnih interesov na področju kinologije uporabljajo in koristijo strokovno podporo
in druge ugodnosti kluba.
Pravice so deloma omejene za izredne in častne člane kluba, ki ne volijo in ne morejo biti voljeni funkcionarji ali
člani voljenih organov kluba.
25. člen
Obveznosti članov kluba so:
- da spoštujejo ta statut, etični kodeks in druge akte kluba ter sklepe organov kluba;
- da aktivno sodelujejo v organih in delovnih telesih kluba ter s svojim sodelovanjem prispevajo k izpolnjevanju
ciljev in namena kluba;
- da posredujejo klubu vse informacije, ki so potrebne ali pomembne za izvajanje dogovorjenih nalog;
- da prenašajo svoje znanje in izkušnje na druge člane kluba, predvsem mlajše;
- da se stalno izobražujejo in izpopolnjujejo na področju kinologije nasploh in pasme posebej;
- da redno plačujejo članarino in druge obveznosti po veljavnem ceniku kluba in KZS;
- da si prizadevajo za korektne odnose med člani kluba;
- da varujejo ugled kluba vedno in povsod.
26. člen
Članstvo v klubu preneha na naslednje načine:
- z izstopom iz kluba;
- s črtanjem člana iz članstva kluba;
- z izključitvijo po sklepu častnega razsodišča;
- s smrtjo člana;
- s prenehanjem kluba.
Član lahko prostovoljno izstopi iz kluba s pisno izjavo, ki jo posreduje upravnemu odboru kluba.
Člana se črta iz članstva kluba, če kljub opominu v 30-dneh ne poravna članarine za tekoče leto.
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VI.

ORGANIZIRANOST, UPRAVLJANJE IN ZASTOPANJE KLUBA
27. člen

Med dvema skupščinama izvaja klub svojo dejavnost z voljenimi organi in funkcionarji kluba, izvršilnim odborom,
strokovnim svetom ter strokovnimi in interesnimi delovnimi telesi.
Voljeni organi in funkcionarji kluba so:
- nadzorni svet in njegovi člani;
- častno razsodišče in njegovi člani;
- predsedstvo kluba s predsednikom in dvema podpredsednikoma kluba.
Izvršilni odbor sestavljajo:
- predsednik kot predsedujoči;
- strokovni vodja kluba kot član;
- vodja odbora za prireditve, promocijo in informiranje kot član;
- sekretar kluba kot član;
- gospodar kluba kot član.
Strokovni svet sestavljajo:
- strokovni vodja kluba kot predsedujoči;
- člani izvršilnega odbora kot člani;
- vodje strokovnih komisij kot člani;
- vodji sekcije vzrediteljev in sekcije razstavljalcev kot člana;
- predsednik regijskega sveta kot član.
Strokovna delovna telesa kluba so:
- komisija za vzrejno prakso;
- komisija za zdravje in oskrbo nemških dog;
- komisija za vzgojo, šolanje in športne aktivnosti.
Interesna delovna telesa kluba so:
- sekcija vzrediteljev;
- sekcija razstavljalcev;
- sekcija "doga v stiski";
- regijske sekcije in regijskijski svet;
- druga delovna telesa po potrebi ali na pobudo članstva.
28. člen
Za zastopanje kluba v drugih organizacijah (KZS, EuDDC,…) upravni odbor kluba izvoli ali imenuje delegate
kluba.
29. člen
Sodelovanje in delo v klubu je na podlagi prostovoljnosti in neplačljivo. Izjemoma lahko izvršilni odbor za
izpeljavo določene naloge prizna članu nagrado, predvsem kot povračilo stroškov.
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SKUPŠČINA KLUBA
30. člen
Skupščino kluba sestavljajo vsi člani kluba in je njegov najvišji organ.
31. člen
Zasedanje skupščine je javno, zato ji kot gostje lahko prisostvujejo vsi, ki jih delovanje kluba zanima.
32. člen
Skupščino otvori predsednik kluba in jo vodi do izvolitve delovnega predsedstva in drugih delovnih organov
skupščine
(zapisnikarja, dveh overiteljev zapisnika, po potrebi tudi drugih) ter potrditve dnevnega reda.
Delovno predsedstvo sestavljajo predsednik in dva člana. Po izvolitvi prevzame vodenje skupščine.
33. člen
Skupščina je sklepčna in lahko veljavno odloča, če je ob predvidenem začetku zasedanja prisotnih več kot polovica
(1/2) članov kluba z glasovalno pravico. Skupščina odloča s sklepi, ki so veljavni, če je z glasovanjem dosežena
navadna večina prisotnih članov kluba z glasovalno pravico (več glasov za kot proti) ob pogoju, da je zanje
glasovala vsaj četrtina (1/4) članov kluba z glasovalno pravico.
Če ob predvidenem začetku skupščina ni sklepčna, se zasedanje odloži za 30 minut, ponovno preveri navzočnost in
skupščina lahko začne zasedanje in veljavno odloča, če je prisotna vsaj tretjina (1/3) članov z glasovalno pravico.
Če ta pogoj ni izpolnjen, se mora skupščina sklicati ponovno. Na ponovnem sklicu skupščina veljavno odloča, če je
prisotna vsaj četrtina (1/4) članov kluba z glasovalno pravico, kar pa mora biti na vabilu nedvoumno opredeljeno.
Glasovanje na zasedanju skupščine je praviloma javno, lahko pa se člani na samem zasedanju s posebnim sklepom
odločijo za tajni način glasovanja.
Volitve v organe kluba so praviloma tajne.
Skupščina na svojem zasedanju veljavno odloča s sklepi. Sklepi skupščine se obvezno objavijo na uradni spletni
strani kluba.
34. člen
Skupščina zaseda redno ali izredno.
Redno skupščino sklicuje izvršilni odbor oziroma njegov predsednik enkrat letno, predvidoma marca.
Člane kluba se na zasedanje skupščine povabi osebno s pisnim vabilom, kateremu je priložen dnevni red skupščine
in gradivo za razpravo in odločanje, vsaj deset (10) dni pred napovedanim zasedanjem.
Sklic skupščine se obvezno objavi tudi na uradni spletni strani kluba, vključno z dnevnim redom in gradivom, širšo
javnost pa se obvesti preko drugih medijev, predvsem specializiranih (kinoloških).
Izredno skupščino lahko skliče predsednik kluba sam, v kolikor oceni, da je tak sklic nujen, drugače pa jo skliče:
- po sklepu izvršilnega odbora;
- na zahtevo nadzornega sveta;
- na podlagi pisne zahteve najmanj polovice (1/2) članov kluba z glasovalno pravico.
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Predsednik kluba je dolžan sklicati izredno skupščino v roku trideset (30) dni od prejema zahteve za sklic. Če tega v
predpisanem roku ne stori, lahko skliče skupščino predlagatelj, ki mora predložiti tudi dnevni red zasedanja ter
gradivo za razpravo in odločanje.
Izredna skupščina lahko odloča le o zadevi, zaradi katere je bila sklicana.
35. člen
Pristojnosti skupščine so:
- potrdi poslovnik o zasedanju skupščine;
- voli člane v delovne organe skupščine;
- sprejema spremembe oziroma dopolnitve statuta;
- razpravlja in sklepa o delu in poročilih izvršilnega odbora, nadzornega sveta in častnega razsodišča;
- sprejema srednjeročni strateški dokument in letni delovni načrt kluba;
- sprejema finančni načrt in zaključni račun kluba;
- potrjuje poslovno in finančno poročilo kluba;
- voli in razrešuje predsedstvo kluba (predsednika in oba podpredsednika) ter člane nadzornega sveta in častnega
razsodišča;
- odloča o pritožbah zoper sklepe upravnega odbora, nadzornega sveta in častnega razsodišča ter dokončno
odloča o izključitvi člana iz kluba;
- odloča o nakupu in prodaji nepremičnin;
- odloča o prenehanju, spojitvi ali pripojitvi kluba;
- odloča o drugih zadevah v okviru svojih pristojnosti.

PREDSEDSTVO IN PREDSEDNIK KLUBA
36. člen
Predsedstvo kluba predstavljajo voljeni funkcionarji kluba in sicer:
- predsednik kluba;
- dva podpredsednika kluba.
Predsednika in oba podpredsednika kluba izvoli skupščina za mandatno dobo štirih (4) let z možnostjo ponavljanja
mandata.
Predsednik enega od podpredsednikov določi za svojega namestnika. Predsednik in podpredsednika so za svoje delo
odgovorni nadzornemu svetu in skupščini.
37. člen
Predsedstvo kluba je do konstituiranja izvršilnega odbora zadolženo za vsa opravila v pristojnosti izvršilnega
odbora.
Po konstituiranju izvršilnega odbora je predsedstvo neformalni posvetovalni organ predsednika kluba.

predsednik kluba
38. člen
Predsednik kluba je zakoniti zastopnik kluba.
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Naloge in pristojnosti predsednika kluba so predvsem:
- skrbi in je odgovoren za zakonitost delovanja kluba ter spoštovanje in izvajanje tega statuta in drugih aktov
društva;
- skrbi za izvrševanje sklepov organov kluba;
- zastopa društvo v javnosti, pravnem prometu in pred pristojnimi organi;
- sklepa in podpisuje pogodbe s pravnimi in fizičnimi osebami;
- predstavlja klub doma in v tujini;
- je mandatar za sestavo izvršilnega odbora in njegov predsedujoči;
- pripravlja, sklicuje in vodi seje izvršilnega odbora;
- sklicuje in otvarja zasedanja skupščine;
- zagotavlja in je odgovoren za javnost delovanja društva.
Predsednika v času njegove odsotnosti nadomešča podpredsednik, določen kot njegov namestnik.
Pri predčasnem odstopu predsednika pravzame namestnik predsednika vse naloge in pristojnosti predsednika kot
vršilec dolžnosti do prvega sklica skupščine.

ČASTNO RAZSODIŠČE
39. člen
Častno razsodišče sestavljajo trije člani, ki jih kot svoj organ izvoli skupščina za mandatno dobo štirih (4) let z
možnostjo ponavljanja mandata. Skupščina izvoli tudi nadomestnega člana.
Člani častnega razsodišča na svoji konstitutivni seji, ki jo skliče predsednik kluba, izvolijo ali imenujejo svojega
predsednika in sprejmejo poslovnik za delo častnega rasodišča.
40. člen
Častno razsodišče nastopa v dveh vlogah:
1. kot pomiritveni svet;
2. kot disciplinski organ.
Častno razsodišče pri svojem delu uporablja etični kodeks in disciplinski pravilnik kluba.
Častno razsodišče je za svoje delo odgovorno skupščini.
41. člen
V vlogi pomiritvenega sveta častno razsodišče posreduje arbitrarno v nesporazumih ali sporih med člani kluba, ki so
povezani z delovanjem kluba in ko presodi, da so take narave, da bi lahko ovirali normalno delo v klubu ali krnili
ugled kluba.
Častno razsodišče v takih primerih poskuša doseči pomiritev sprtih strani in ne izreka nikakršnih ukrepov.
V vlogi disciplinskega organa častno razsodišče zaseda po potrebi na podlagi pisnih zahtev članov ali organov
kluba.
Častno razsodišče veljavno sprejema sklepe le v polni sestavi in sicer z večino glasov.
42. člen
Zoper sklep častnega razsodišča je dopustna pritožba na izvršilni odbor kluba kot drugostopenjski organ.
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V primeru izrečenega ukrepa izključitve člana iz kluba in ob zavrnjeni pritožbi na drugostopenjskem organu je
dopustna izredna pritožba člana na skupščino kluba.
Odločitev skupščine je v takem primeru dokončna.
43. člen
Disciplinske kršitve so predvsem:
- kršitve določb statuta, etičnega kodeksa kluba in drugih splošnih aktov kluba;
- kršitve veljavne zakonodaje s področja varstva živali;
- neizvrševanje sklepov organov kluba;
- nevestno izvrševanje sprejetih zadolžitev in funkcij v klubu;
- izvrševanje dejanj, ki kakorkoli ovirajo delovanje kluba in krnijo ugled kluba in/ali njegovih članov.
Disciplinski ukrepi so:
- opomin;
- javni opomin;
- suspenz;
- izključitev.
44. člen
Disciplinske kršitve, ukrepi in vodenje disciplinskega postopka so natančno opredeljeni v posebnem splošnem aktu.

NADZORNI SVET
45. člen
Nadzorni svet sestavljajo trije člani, ki jih kot svoj organ izvoli skupščina za mandatno dobo štirih (4) let z
možnostjo ponavljanja mandata. Skupščina izvoli tudi nadomestnega člana.
Člani nadzornega sveta na svoji konstitutivni seji, ki jo skliče predsednik kluba, izvolijo ali imenujejo svojega
predsednika in sprejmejo poslovnik za delo nadzornega sveta.
Člani nadzornega sveta ne morejo biti hkrati člani upravnega odbora, lahko pa sodelujejo na njegovih sejah, vendar
brez glasovalne pravice.
46. člen
Naloge in pristojnosti nadzornega sveta so predvsem:
- da spremlja, nadzoruje in preglejuje delo organov kluba;
- da nadzoruje zakonitost delovanja kluba;
- da nadzoruje finančno-materialno poslovanje kluba;
- da takoj predlaga organom kluba ukrepe za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti oziroma nepravilnosti;
- da v posebnih primerih zahteva sklic ali skliče izredno skupščino kluba;
- da enkrat letno poroča skupščini na njenem zasedanju.

47. člen
Nadzorni svet veljavno sprejema sklepe le v polni sestavi in sicer z večino glasov.
Nadzorni svet je za svoje delo odgovoren skupščini.
Slovenski klub za nemške doge
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IZVRŠILNI ODBOR
48. člen
Izvršilni odbor kluba je izvršilni organ kluba, ki z organizacijskimi, administrativnimi in strokovno-tehničnimi
opravili vodi delo kluba med dvema zasedanjema skupščine po sprejetem programu dela in sklepih skupščine.
Izvršilni odbor je za svoje delo odgovoren nadzornemu svetu in skupščini kluba.
49. člen
Mandat za sestavo izvršilnega odbora pridobi z izvolitvijo predsednik kluba. Članstvo v izvršilnem odboru je
vezano na mandat predsednika.
Člani izvršilnega odbora so:
- predsednik kot predsedujoči;
- strokovni vodja kluba kot član;
- vodja odbora za prireditve, promocijo in informiranje kot član;
- sekretar kluba kot član;
- gospodar kluba kot član.
Po konstituiranju izvršilnega odbora je predsednik dolžan člane kluba seznaniti z njegovo sestavo na uradni spletni
strani kluba.
50. člen
Izvršilni odbor se sestaja praviloma kvartalno, po potrebi večkrat, lahko tudi korespondečno.
Seje izvršilnega odbora pripravlja, sklicuje in vodi predsednik kluba. Izvršilni odbor je sklepčen, če je prisotna več
kot polovica (1/2) članov, veljavne sklepe pa sprejema z večino glasov navzočih.
51. člen
Naloge in pristojnosti izvršilnega odbora so predvsem:
- sklepa o sklicu redne in izredne skupščine kluba, pripravi dnevni red in gradiva za razpravo in odločanje;
- izdela strateški dokument kluba in skrbi za njegovo izvajanje;
- pripravlja letni program dela s finančnim načrtom in skrbi za njegovo izvajanje;
- pripravlja letni načrt kinoloških prireditev in jih usklajuje s KZS in drugimi člani KZS;
- izdela poslovno in finančno poročilo kluba;
- uresničuje sklepe skupščine;
- izvaja druge naloge, ki izhajajo iz aktov kluba in naloge, ki mu jih dodatno naloži skupščina;
- sprejema nove člane;
- določa višino pristopnine in članarine;
- odloča na drugi stopnji o pritožbah zoper sklepe častnega razsodišča;
- skrbi za klubske evidence in registre;
- pripravlja akte kluba za sprejem na skupščini ter pripravlja in sprejema akte, katerih sprejem je v njegovi
pristojnosti;
- skrbi za finančno poslovanje kluba in upravlja z njegovim premoženjem;
- imenuje in razrešuje vodje stalnih in občasnih delovnih teles kluba;
- sklepa o prisvojitvi in odsvojitvi premičnin;
- imenuje delegate za skupščino KZS, zasedanja EuDDC in morebitne druge delegacije;
- razpravlja in odloča o drugih zadevah v okviru svojih pristojnosti.
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52. člen
Izvršilni odbor članstvu z oblikovanjem strokovnih in interesnih delovnih teles omogoči aktivno sodelovanje na
različnih področjih delovanja kluba in članom teh delovnih teles zagotovi organizirano sodelovanje pri strokovnem
in ljubiteljskem kinološkem delu kluba preko strokovnega sveta kluba.
Strokovna delovna telesa so stalna in sicer:
- komisija za vzrejno prakso;
- komisija za zdravje in oskrbo nemških dog;
- komisija za vzgojo, šolanje in športne aktivnosti.
Interesna delovna telesa kluba so neobvezna in nestalna in se oblikujejo na podlagi izražene volje članstva kluba:
- sekcija vzrediteljev pasme;
- sekcija razstavljalcev pasme;
- sekcija "doga v stiski";
- regijske sekcije;
- druga delovna telesa po potrebi ali na pobudo članstva.
53. člen
Izvršilni odbor oblikuje dve posebni delovni telesi in nanju prenese del svojih pooblastil:
- strokovni svet kot strokovni organ kluba;
- odbor za prireditve, promocijo in informiranje.

predsedujoči izvršilnemu odboru
54. člen
Izvršilnemu odboru predseduje predsednik kluba. V času njegove odsotnosti prevzame vodenje izvršilnega odbora
njegov namestnik.
Predsednik pripravlja, sklicuje in vodi seje izvršilnega odbora ter vodi in koordinira njegove aktivnosti v skladu s
svojimi nalogami in pristojnostmi.
Predsednik lahko na kateregakoli člana izvršilnega odbora prenese del svojih nalog in pristojnosti. Prenos pooblastil
je lahko občasen ali stalen, z omejitvami ali brez njih.

strokovni vodja kluba
55. člen
Strokovni vodja kluba kot član izvršilnega odbora vodi, usmerja, koordinira in nadzira strokovno delo v klubu ter
predseduje strokovnemu svetu kluba.
Mandat strokovnega vodje kluba je vezan na mandat predsednika, za svoje delo je odgovoren predsedniku kluba.
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sekretar kluba
56. člen
Sekretar kluba je kot član izvršilnega odbora posebej zadolžen:
- za administrativne zadeve, zapisnike in korespondenco s člani, drugimi organi in delovnimi telesi kluba ter
KZS;
- za vse evidence in registre kluba (članstva in pasme) in je njihov skrbnik;
- za urejenost arhiva kluba in je njegov skrbnik;
- za druga dela in opravila po nalogu predsednika kluba.
Mandat sekretarja kluba je vezan na mandat predsednika, za svoje delo je odgovoren predsedniku kluba.
57. člen
Gospodar kluba je kot član izvršilnega odbora posebej zadolžen:
- za premično in nepremično premoženje kluba;
- za urejeno blagajniško poslovanje kluba;
- za spletni portal kluba in je njegov urednik;
- za izpeljavo s tem stautom opredeljene pridobitne dejavnosti.
Mandat gospodarja kluba je vezan na mandat predsednika, za svoje delo je odgovoren predsedniku kluba.

vodja odbora za prireditve, promocijo in informiranje
58. člen
Vodja odbora za prireditve, promocijo in informiranje je kot član izvršilnega odbora posebej zadolžen:
- za načrtovanje in izvedbo klubskih kinoloških in drugih prireditev;
- za načrtovanje in izvedbo aktivnosti za najširšo promocijo kluba in pasme;
- za strategijo pridobivanja sponzorjev in donatorjev;
- za strategijo interesnih povezovanj s sorodnimi klubi doma in v tujini;
- za načrtovanje in izvedbo usposabljanj in izobraževanj;
- za ažurno in korektno informiranje ožje in širše javnosti o delovanju kluba;
- za oblikovanje stalnega ali priložnostnega organizacijskega odbora.
Mandat vodje odbora za prireditve, promocijo in informiranje je vezan na mandat predsednika, za svoje delo je
odgovoren predsedniku kluba.

STROKOVNI SVET
59. člen
Strokovni svet je strokovno delovno telo izvršilnega odbora, na katerega izvršilni odbor deloma ali v celoti prenese
svoja pooblastila v zvezi s strokovnim delom za člane kluba.
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Strokovni svet se ukvarja predvsem z:
- problematiko vzrejne prakse;
- problematiko zdravja, življenske dobe in oskrbe psov;
- problematiko socializacije, vzgoje in šolanja psov;
- problematiko športnih aktivnosti, v prvi vrsti razstavne dejavnosti;
- problematiko usposabljanja, izobraževanja in izpopolnjevanja skrbnikov psov, predvsem vzrediteljev.
60. člen
Strokovni svet je enajst (11) člansko strokovno delovno telo kluba, ki ga po funkciji vodi strokovni vodja kluba.
Ostale člane vanj imenuje izvršilni odbor za dobo, ki je enaka mandatu strokovnega vodje.
Strokovni svet sestavljajo:
- strokovni vodja kluba kot predsedujoči;
- člani izvršilnega odbora kot člani (4 člani);
- vodje strokovnih komisij kot člani (3 člani);
- vodji sekcije vzrediteljev in sekcije razstavljalcev kot člana (2 člana);
- predsednik regijskega sveta kot član.
Vsi člani strokovnega sveta morajo biti aktivni skrbniki pasme, strokovni kinoški delavci ali veterinarji.
Strokovni svet lahko k svojemu delu pritegne tudi zunanje strokovnjake, ki pa glasovalne pravice nimajo.
61. člen
Strokovni svet razpravlja in odloča na sejah, ki so sklepčne, v kolikor je prisotna več kot polovica (1/2) članov,
sklepi pa so veljavno sprejeti z večino glasov navzočih članov. Sestaja se po potrebi, najmanj pa dvakrat letno.
62. člen
Strokovni svet je za svoje delo neposredno odgovoren izvršilnemu odboru kluba, posredno pa skupščini.

KOMISIJA ZA VZREJNO PRAKSO
63. člen
Komisija za vzrejno prakso je strokovno delovno telo kluba, katerega poglavitna naloga je skrb za izboljšanje in
izpopolnjevanje vzrejne prakse pri vzrediteljih kluba.
Vodjo komisije imenuje izvršilni odbor za dobo, vezano na svoj mandat. Preostale člane komisije imenuje izvršilni
odbor na predlog vodje za enako dobo. Komisija šteje najmanj tri člane.
V komisijo za vzrejna vprašanja in pasemski standard so lahko imenovani samo pasemski kinološki sodniki,
sodniški pripravniki in vzreditelji z vsaj tri (3) letnimi izkušnjami in vzrejenimi tremi (3) legli nemških dog. Član
komisije je po funkciji tudi vodja stokovnega sveta, v kolikor izponjuje prejšnji pogoj, ne more pa voditi komisije.
64. člen
Komisija se sestaja na sejah, ki so sklepčne, v kolikor je prisotna več kot polovica (1/2) njenih članov, veljavno pa
odloča s sklepi, za katere glasuje večina prisotnih članov.
Vodja komisije zastopa stališča komisije v strokovnem svetu kluba.
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65. člen
Komisija za vzrejno prakso je za svoje delo odgovorna izvršilnemu odboru.

KOMISIJA ZA ZDRAVJE IN OSKRBO NEMŠKIH DOG
66. člen
Komisija za zdravje in oskrbo nemških dog je strokovno delovno telo kluba, katerega poglavitna naloga je skrb za
pravilno oskrbo nemških dog v različnih življenskih obdobjih ter izboljšanje zdravstvenega stanja in dolgoživosti
živali.
Vodjo komisije imenuje izvršilni odbor za dobo, vezano na svoj mandat. Preostale člane komisije imenuje izvršilni
odbor na predlog vodje za enako dobo. Komisija šteje najmanj tri člane.
V komisijo za zdravje in oskrbo nemških dog so lahko imenovani večletni skrbniki nemških dog, vzreditelji,
strokovni kinološki delavci in strokovnjaki s področja veterine, genetike in prehrane.
67. člen
Poglavitna dejavnost komisije za zdravje in oskrbo nemških dog je:
- analiziranje najpogostejših obolenj in vzrov smrtnosti pri dogah in oblikovanje nabora preventivnih ukrepov;
- oblikovanje priporočil za pravilno oskrbo in prehranjevanje dog v različnih starostnih obdobjih;
- izdelava pregleda najpogostejših dedno prenosljivih obolenj;
- načrtovanje in izvajanje strokovnega usposabljanja, izobraževanja in izpopolnjevanja članov.
68. člen
Komisija se sestaja na sejah, ki so sklepčne, v kolikor je prisotna več kot polovica (1/2) njenih članov, veljavno pa
odloča s sklepi, za katere glasuje večina prisotnih članov.
Vodja komisije zastopa stališča komisije v strokovnem svetu kluba.
69. člen
Komisija za zdravje in oskrbo nemških dog je za svoje delo odgovorna izvršilnemu odboru.

KOMISIJA ZA VZGOJO, ŠOLANJE IN ŠPORTNE AKTIVNOSTI
70. člen
Komisija za vzgojo, šolanje in športne aktivnosti je strokovno delovno telo kluba, katerega poglavitna naloga je
skrb za pravilno socializacijo in nekonfliktno bivanje nemških dog v urbanem okolju ter obravnavanje vseh vidikov
športnih aktivnosti, predvsem pa razstavne dejavnosti.
Vodjo komisije imenuje izvršilni odbor za dobo, vezano na svoj mandat. Preostale člane komisije imenuje izvršilni
odbor na predlog vodje za enako dobo. Komisija šteje najmanj tri člane.
V komisijo za vzgojo, šolanje in športne aktivnosti so lahko imenovani večletni skrbniki nemških dog, vzreditelji,
strokovni kinološki delavci in izkušeni razstavljalci z večletnim razstavljanjem doma in v tujini.
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71. člen
Poglavitna dejavnost komisije za vzgojo, šolanje in športne aktivnosti je:
- izdelava priporočil za kinološka društva, ki se ukvarjajo s socializacijo in šolanjem, s poudarkom na krakternih
značilnostih nemških dog;
- pregled najpogostejših neželenih vedenj pri dogah in priprava nasvetov za njihovo odpravo;
- izdelava razstavnega bontona;
- priprava usposabljanja tandema pes-vodnik za nastop v razstavnem ringu;
- zagotavljati informacije o razstavnem koledarju in razstavnih rezultatih;
- predstavitev drugih športnih aktivnosti, primernih za doge (RO,…);
- oblikovati predlog za vključitev članov v strokovno kinološko delo (vodje kroga, zapisnikarji, sodniški
pripravniki,..);
- načrtovanje in izvajanje strokovnega usposabljanja, izobraževanja in izpopolnjevanja članov.
72. člen
Komisija se sestaja na sejah, ki so sklepčne, v kolikor je prisotna več kot polovica (1/2) njenih članov, veljavno pa
odloča s sklepi, za katere glasuje večina prisotnih članov.
Vodja komisije zastopa stališča komisije v strokovnem svetu kluba.
73. člen
Komisija za vzgojo, šolanje in športne aktivnosti je za svoje delo odgovorna izvršilnemu odboru.

SEKCIJE KLUBA
74. člen
Sekcije predstavljajo interesna delovna telesa kluba, ki omogočajo aktivno kinološko delo najširšemu članstvu na
principu interesnega ali teritorialnega povezovanja.
Sekcije vzpostavi izvršilni odbor kluba z izvolitvijo ali imenovanjem vodje posamezne sekcije.

sekcija vzrediteljev pasme
75. člen
Izvršilni odbor imenuje ali izvoli vodjo sekcije vzrediteljev za dobo, ki je vezana na mandat izvršilnega odbora.
Vodja sekcije je lahko vzreditelj z vsaj triletnim stažem in z najmanj tremi (3) legli nemških dog.
Vodja sekcije je zadolžen za organizacijo dela sekcije in zastopanje sekcije v strokovnem svetu, za svoje delo pa je
odgovoren izvršilnemu odboru.
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76. člen
Naloge sekcije vzrediteljev pasme so predvsem:
- sodelovanje pri strokovnem delu kluba;
- prizadevanje za izboljšanje kakovosti vzreje nemških dog;
- prizadevanje za strokovno rast vzrediteljev in izboljšanje pogojev za vzrejo;
- medsebojna pomoč in izmenjava znanja in izkušenj;
- prizadevanja za uveljavitev naših vzrediteljev v tujini;
- druge aktivnosti, povezane z vzrejo nemških dog.

sekcija razstavljalcev pasme
77. člen
Izvršilni odbor imenuje ali izvoli vodjo sekcije razstavljalcev za dobo, ki je vezana na mandat izvršilnega odbora.
Vodja sekcije je lahko razstavljalec z vsaj triletnim razstavnim stažem stažem doma in v tujini.
Vodja sekcije je zadolžen za organizacijo dela sekcije in zastopanje sekcije v strokovnem svetu, za svoje delo pa je
odgovoren izvršilnemu odboru.
78. člen
Naloge sekcije razstavljalcev pasme so predvsem:
- sodelovati pri strokovnem delu kluba;
- pridobiti čimveč skrbnikov nemških dog k razstavni dejavnosti;
- razstavljalcem zagotoviti dober informacijski servis;
- izmenjava izkušenj in medsebojna pomoč (“ring dresura”, razstavljalski bonton, …);
- spodbujati uspešne razstavljalce k razstavljanju v tujini in na največjih prireditvah;
- druge aktivnosti, povezane z razstavljanjem nemških dog.

sekcija "doga v stiski"
79. člen
Izvršilni odbor imenuje ali izvoli vodjo sekcije "doga v stiski" za dobo, ki je vezana na mandat izvršilnega odbora.
Vodja sekcije je lahko član z vsaj triletnimi izkušnjami s skrbništvom nemških dog.
Sekcija svoje delovanje usmeri predvsem v zbiranje informacij o nemških dogah, ki potrebujejo pomoč ter hitro in
učinkovito ukrepanje (začasno ali stalno udomljenje, sredstva iz posebnega fonda, …).

regijske sekcije
80. člen
Regijske sekcije so organizirane prostovoljno na teritorialno zaokroženih območjih, s čemer jim je omogočeno
pritegniti in vključiti čim več skrbnikov nemških dog.
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Povdarek je predvsem na organiziranju ljubiteljskih dejavnostih kot so srečanja, skupni sprehodi, družabni
dogodki,…, izmenjavi znanja in izkušenj pa tudi na različnih usposabljanjih in izobraževanjih ob pomoči strokovnih
organov kluba.
Vodja regijske sekcije predstavlja sekcijo v regijskem svetu.

REGIJSKI SVET
81. člen
Regijski svet je posvetovalno delovno upravnega odbora, sestavljeno iz vodij teritorialno (regijsko) organiziranih
sekcij.
Sestaja se praviloma enkrat letno, pripravlja, sklicuje in vodi jo predstavnik izvršilnega odbora.
Regijski svet izvršilnemu odboru zagotavlja najširši vpogled v želje, predloge in pobude članstva, istočasno pa mu
omogoča neposredno informiranje o tekočem delovanju kluba in načrtovanih aktivnostih.

DELEGATI IN PREDSTAVNIKI KLUBA
82. člen
V pristojnosti izvršilnega odbora je izvolitev ali imenovanje delegatov kluba za zastopanje interesov kluba na
skupščini in v organih KZS, na zasedanjih EuDDC in v morebitnih drugih organizacijah, v katere je klub včlanjen.
Delegati imajo lahko začasen mandat ali mandat za določeno dobo, največ za štiri (4) leta, odgovorni pa so organu,
ki jih je imenoval ali izvolil.

KANDIDACIJSKI POSTOPEK
83. člen
Kandidacijski postopek za voljene funkcionarje kluba vodi tričlanska kandidacijska komisija, ki jo pred volilno
skupščino imenuje izvršilni odbor. Kandidacijska komisija mora vsaj šestdeset (60) dni pred pred datumom volilne
skupščine člane kluba o sklicu obvestiti in jih pozvati k vložitvi kandidatur. Kandidat za predsednika kluba mora
kandidaturi obvezno priložiti pisni program dela za naslednje mandatno obdobje in listo kandidatov za
podpredsedniška mesta. Skrajni rok za oddajo kandidatur je trideset (30) dni pred sklicem skupščine.
Kandidacijska komisija poročilo o kandidacijskem postopku skupaj z vabilom na skupščino razpošlje vsem članom
kluba tako, da ga prejmejo najmanj deset (10) dni pred sklicem skupščine.
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VII.

PREMOŽENJE IN FINANČNO POSLOVANJE KLUBA

84. člen
Premoženje kluba sestavljajo denarna in druga sredstva, nepremične in premične stvari ter materialne pravice kluba.
Denarna in druga sredstva klub pridobiva:
- s pristopninami in članarinami članstva;
- z darili in volili;
- s prispevki sponzorjev in donatorjev;
- iz javnih sredstev;
- z opravljanjem svoje dejavnosti;
- iz drugih virov.
85. člen
S premoženjem kluba gospodari izvršilni odbor s skrbnostjo dobrega gospodarja. Za prisvojitev in odsvojitev
premičnega premoženja je potreben sklep izvršilnega odbora, za prisvojitev ali odsvojitev nepremičnega
premoženja pa sklep skupščine.
Premično in nepremično premoženje mora biti zavedeno v inventarni knjigi.
Za zakonitost finančnega poslovanja kluba je odgovoren predsednik kluba.
86. člen
Vsaka delitev premoženja med njegove člane je nična.
Presežke prihodkov nad odhodki, ki jih klub ustvari pri opravljanju svoje dejavnosti, mora klub porabiti izključno
za uresničevanje svojega osnovnega namena in ciljev oziroma za opravljanje svoje nepridobitne dejavnosti.
87. člen
Klub lahko opravlja tudi pridobitno dejavnost v obsegu in pod pogoji, ki jih za opravljanje take dejavnosti določa
ZDru-1.
Pridobitna dejavnost mora biti povezana z namenom in cilji kluba oziroma mora predstavljati dopolnilno dejavnost
nepridobitni dejavnosti.
Klub lahko ustanovi tudi gospodarsko družbo ali poveri opravljanje pridobitne dejavnosti drugim osebam na
temelju zakupne ali sorodne pogodbe.
88. člen
Poleg svoje nepridobitne dejavnosti lahko klub opravlja predvsem naslednjo pridobitno dejavnost:
- organizacija in izvedba različnih stopenj tečajev in šolanj za socializacijo, vzgojo in uporabo psov;
- organizacija in izvedba klubske založniške dejavnosti (klubski almanah, glasilo, poljudna in strokovna
literatura, …);
- izvedba promocijskih aktivnosti (prodaja promocijskih artiklov, koledarja,..);
- trženje spletnega prostora na uradni spletni strani kluba;
- posredovanje med dobavitelji artiklov za oskrbo psov in člani kluba;
- organizacija in izvedba kinoloških javnih prireditev (npr. klubska specialka);
- druge dejavnosti, ki ustrezajo opredelitvi pridobitne dejavnosti v ZDru-1.
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89. člen
Klub določi način in obliko zagotavljanja podatkov o svojem finančnem in materialnem poslovanju s posebnim
aktom.
Opravljanje finančno-računovodskih del lahko izvršilni odbor pogodbeno prenese na zunanjega izvajalca.
90. člen
Klub mora za poslovno leto, ki je enako koledarskemu, izdelati letno poročilo, ki vsebuje bilanco stanja in izkaz
poslovnega izida s pojasnili k izkazom ter poročilo o poslovanju kluba.
O letnem poročilu razpravlja in ga sprejema skupščina kluba.
Poročilo je lahko veljavno sprejeto, če je bil pred sprejetjem opravljen notranji nadzor finančnega in materialnega
poslovanja kluba.

VIII. JAVNOST DELOVANJA KLUBA
91. člen
Temeljno načelo delovanja kluba in njegovih organov je javnost dela.
92. člen
Javnost dela klub zagotavlja:
- z javnostjo sej vseh organov kluba, ki se le izjemoma lahko zaprejo za javnost;
- s sprotnim in korektnim obveščanjem na uradni spletni strani kluba;
- z obvestili v uradnem glasilu KZS in drugih specializiranih revijah;
- z obvestili v sredstvih javnega obveščanja;
- z zagotovitvijo vpogleda članov v vse zapisnike sej organov in delovnih teles kluba na posebno zahtevo;
- z drugimi ukrepi.
93. člen
Za javnost delovanja kluba je zadolžen in odgovoren predsednik kluba.
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IX.

SPREMINJANJE IN DOPOLNJEVANJE STATUTA
94. člen

Spreminjanje in dopolnjevanje tega statuta je izključna pravica skupščine.
Sklep o spremembi ali dopolnitvi statuta je veljaven, če zanj glasuje najmanj dve tretjini (2/3) prisotnih članov
kluba z glasovalno pravico.
95. člen
Spremembe in dopolnitve statuta je potrebno v predpisanem roku posredovati pristojnemu organu.

X.

PRENEHANJE KLUBA
96. člen

Klub preneha:
- po volji članov;
- s spojitvijo z drugimi pravnimi osebami;
- s pripojitvijo k drugi pravni osebi;
- s stečajem;
- na podlagi sodne odločbe o prepovedi delovanja;
- po samem zakonu.
97. člen
Po volji članov klub preneha, če o prenehanju kluba skupščina sprejme veljaven sklep. Sklep je veljaven, če zanj
glasuje najmanj dve tretjini (2/3) prisotnih članov z glasovalno pravico.
Naslednik premoženja kluba je po njegovem prenehanju KZS, v kolikor skupščina v sklepu ne določi drugače.
98. člen
Za spojitev z drugimi pravnimi osebami ali pripojitev k drugi pravni osebi je potreben veljaven skupščinski sklep.
Sklep je veljaven, če zanj glasuje najmanj dve tretjini (2/3) prisotnih članov z glasovalno pravico.
Naslednik premoženja kluba je pravna oseba, ki je nastala s spojitvijo oziroma pravna oseba, h kateri seje klub
pripojil, v kolikor skupščina v sklepu ne določi drugače.
99. člen
S stečajem klub preneha, če se nad njim zaradi daljše plačilne nesposobnosti ali prezadolženosti opravi stečajni
postopek po predpisih o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji.
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100. člen
Na podlagi sodne odločbe o prepovedi delovanja klub preneha, če izvaja dejavnosti, ki so taksativno določene v 3.
členu Zdru-1.
101. člen
Klub preneha po samem zakonu, če dejansko preneha delovati oziroma po določilih ZDru-1.

XI.

DRUGE, PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
102. člen

V besedilu tega statuta je uporabljen moški spol, uporablja pa se smiselno tako za moški kot ženski spol.
103. člen
Vse splošne akte, katerih sprejem je v pristojnosti izvršilnega odbora, je izvršilni odbor dolžan na prvi naslednji
redni
skupščini predstaviti in predložiti v potrditev. Skupščina lahko potrditev takega akta zavrne oziroma zahteva
njegove spremembe ali dopolnitve. Zavrnitev potrditve ali zahteva po spremembah in dopolnitvah pa nima učinka
na veljavnost akta.
104. člen
Ta statut postane temeljni akt kluba, če na ustanovnem zboru zanj glasujeta dve tretjini (2/3) ustanoviteljev.
Ta statut se začne uporabljati z dnem prejema odločbe o vpisu kluba v register društev.
Za vprašanja, ki jih ta statut ne ureja oziroma jih ne ureja dovolj natančno, se uporabljajo določila ZDru-1
neposredno, določila statuta KZS pa smiselno.

Ravne na Koroškem, 9. julija 2010

Igor Rac, l.r.
predsednik kluba
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