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SLOVENSKI KLUB RETRIEVERJEV

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Slovenski klub retrieverjev (v nadaljevanju klub) je prostovoljna, samostojna, nepridobitna,
javna, športna in strokovna organizacija, v katero se združujejo fizične osebe z namenom, da
organizirano in strokovno opravljajo kinološke dejavnosti, ki jih določa ta statut. Nameni
ustanovitve in delovanja kluba niso politični, ideološki ali verski.
Temeljni akt (v nadaljevanju: statut) je usklajen z Zakonom o društvih in s pravnim redom
Republike Slovenije.
2. člen
S tem statutom se določa:
• ime in sedež kluba,
• dejavnost, namen, naloge in cilje kluba,
• način včlanjevanja in prenehanje članstva v klubu,
• organe kluba, njihovo delovno področje in medsebojna razmerja,
• sestavo organov, način volitev članov organov ter njihovo mandatno dobo,
• pravice in dolžnosti članov in organov,
• zastopanje in predstavljanje kluba ter način zagotavljanja javnosti dela kluba,
• finančno in materialno poslovanje kluba in način opravljanja nadzora nad sredstvi,
• način zagotavljanja javnosti društva,
• način sprejemanja sprememb in dopolnitev temeljnega akta,
• način prenehanja kluba in razpolaganje z njegovim premoženjem v takem primeru,
• način sodelovanja z drugimi sorodnimi organizacijami.
3. člen
Klub nosi ime "Slovenski klub retrieverjev" in ima sedež na naslovu: Andrićeva 1, 1000
Ljubljana.
Območje delovanja kluba je Republika Slovenija.
4. člen
Klub je pravna oseba zasebnega prava s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, ki
izhajajo iz veljavnih predpisov in pričujočega statuta ter je vpisan v register društev. Občani,
združeni v klub, uveljavljajo svoje pravice in izpolnjujejo obveznosti tako, da:
• samostojno upravljajo s sredstvi kluba in organizirajo delo v klubu,
• izpolnjujejo medsebojne obveznosti in obveznosti do kluba,
• imajo določene pravice, obveznosti in odgovornosti, ki se ne morejo omejevati z drugimi
akti ter
• uresničujejo skupne interese.
Vsak član kluba pridobi pravico upravljanja z dnem, ko postane njegov član.
5. člen
Klub ima logotip okrogle oblike. V krogu so razporejene tri glave, in sicer Golden Retriever,
Flat Coated Retriever in Labrador Retriever. Ob robu na vrhu je krožni napis SLOVENSKI
KLUB RETRIEVERJEV. V spodnjem delu sta levo kratica KZS (okrajšava za Kinološko
zvezo Slovenije), na sredini letnica ustanovitve 1995 in desno kratica FCI (okrajšava za
Mednarodno kinološko organizacijo). Logotip ima sivo podlago, dve glavi sta črni, ena
rumena in se uporablja na tiskovinah in za druge namene.
Klub ima žig okrogle oblike, z orisom labradorca in napisom Slovenski klub retrieverjev, ki je
črne barve in je oštevilčen. Pristojnost uporabe žigov in način njihove uporabe je urejena z
internimi pravili kluba.
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6. člen
Klub je član Kinološke zveze Slovenije. Klub se lahko poveže tudi z drugimi sorodnimi
organizacijami doma in v tujini, vendar le pod pogojem, da ta klub ali zveza nima dejavnosti
nasprotnih interesom Slovenije, Kinološke zveze Slovenije in Mednarodne kinološke
organizacije.
O morebitnem povezovanju odloča upravni odbor kluba.
7. člen
Člani kluba uresničujejo svoje pravice in obveznosti na Zborih članov, sejah Upravnega
odbora, v Strokovnih komisijah in Nadzornem odboru. V Kinološki zvezi Slovenije
uresničujejo člani kluba svoje pravice in obveznosti preko delegatov v Skupščini KZS ter
njihovim sodelovanjem v drugih organih KZS.
II. NAMEN IN NALOGE KLUBA
8. člen
Namen kluba je združevanje in povezovanje lastnikov in ljubiteljev psov pasem retrieverjev
ter širjenje kinološke kulture.
9. člen
Glavne dejavnosti, ki jih opravlja klub skupaj s Strokovno komisijo, so naslednje:





















svetovanje vzrediteljem in lastnikom retrieverjev pri nakupu, vzgoji in prehrani psov, pri
odločanju o vzrejnih kombinacijah;
skupaj s strokovno komisijo za vzrejo vodi vzrejo retrieverjev, organizira in izvaja vzrejne
preglede, načrtuje in analizira vzrejne kombinacije z namenom doseganja vse boljše
kakovosti zunanjosti in značaja retrieverjev;
organiziranje vzrejnih pregledov ter drugih kinoloških prireditev - ocenjevanj zunanjosti,
šolanj, tekmovanj, razstav, nastopov, strokovnih in družabnih srečanj;
izdajanje vzrejnih knjižic in vzrejnih dovoljenj;
vodenje strokovnih evidenc in analiz v zvezi z retrieverji;
skrb za strokovni razvoj vzrediteljev retrieverjev;
organiziranje zborov sodnikov za retrieverje z namenom strokovnega izpopolnjevanja in
poenotenja kriterijev;
vodenje klubskih list sodnikov, ki lahko sodijo retrieverje na kinoloških prireditvah v
Sloveniji. Predlaganje sodnikov delnemu zboru sodnikov za kinološke prireditve v
Sloveniji in podajanje mnenja o predlogih organizatorjev za sodnike na kinoloških
prireditvah;
izdajanje priporočil o strokovni usposobljenosti kandidatov za strokovne pripravnike in
kinološke sodnike;
predlaganje člana v izpitno komisijo KZS (za področje retrieverjev);
vzdrževanje stalnega stika z razvojem standardov retrieverjev in z vzrejno politiko
kinoloških organizacij, pristojnih za standarde retrieverjev. Posredovanje kriterialnih in
terminoloških navodil sodnikom;
šolanje psov za splošno in posebno uporabnost
oblikovanje splošnih kriterijev in na tej osnovi izdajanje sklepov v zvezi z vključevanjem
uvoženih psov v slovensko vzrejo, sklepov o paritvah v ožjem sorodstvu in sklepanje o
drugih odstopanjih, vse v skladu s Pravilnikom KZS o strokovnem delu.
posredovanje novosti vzrejnim referentom kinoloških društev;
publiciranje strokovnih člankov, navodil in druge kinološke literature;
pospeševanje zaščite živali
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10. člen
Klub lahko opravlja tudi pridobitno dejavnost v skladu z veljavnimi predpisi.
SKR lahko opravlja naslednje pridobitne dejavnosti:
- organizacija kinoloških prireditev
- ob kinoloških prireditvah izvaja tudi druge dejavnosti, s katerimi se zagotavlja
ustrezno kakovost kinološke prireditve
11. člen
Delovanje kluba je javno. Za zagotovitev javnosti dela je odgovoren predsednik kluba.
O svojem delu klub obvešča člane in širšo javnost preko sredstev javnega obveščanja, na
sejah, z zapisniki, z obvestili na uradni spletni strani, preko elektronskega medija, z objavami
v uradnem glasilu KZS - Kinolog ter z drugimi obvestili.
III. ČLANSTVO
12. člen
Član kluba lahko postane vsaka fizična oseba, ki s podpisom Vloge za včlanitev v Slovenski
klub retrieverjev izrazi voljo postati član Kluba in se s tem tudi obveže v celoti spoštovati ta
statut in druge akte in navodila kluba. Član kluba je lahko vsaka fizična oseba, ki je vzreditelj,
strokovnjak, ljubitelj psov ali ima veselje do delovanja v klubu ter redno plačuje članarino.
Sekretar kluba mora vlogo za včlanitev posredovati v presojo Upravnemu odboru. V primerih,
ko bi član kluba želela postati oseba, ki je predhodno kršila vzrejne in/ali druge kinološke
predpise in/ali so ji bile izrečene kinološke in/ali druge kazni, ima Upravni odbor pravico
odreči možnost včlanitve taki osebi, če od kršitve še ni poteklo 5 let. V primeru zavrnitve
možnosti včlanitve se lahko prizadeta oseba pritoži na Zbor članov kluba.
V klub so včlanjeni redni, družinski, podporni in častni člani. Član kluba lahko postane tudi
tujec, kakor tudi pravna oseba. Pravno osebo v klubu zastopa pooblaščena oseba.
13. člen
Če se v klub 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 15 leta starosti mora zakoniti zastopnik pred njenim vstopom
v klub podati pisno soglasje.
14. člen
Za častne člane kluba lahko Zbor članov kluba na predlog Upravnega odbora po pisnem
postopku imenuje tiste osebe, ki so si s svojim izrednim prizadevanjem za napredek kluba
pridobili posebne zasluge. Častni člani so oproščeni plačevanja članarine, sicer pa imajo
pravice in obveznosti kot drugi člani kluba. Predlogi za častne člane morajo biti vloženi
najmanj 3 mesece pred rednim letnim zborom kluba.
15. člen
Pravice članov Kluba so:
- da sodelujejo pri delu kluba
- da volijo in so izvoljeni v organe kluba,
- da dajejo predloge organom kluba,
- da so informirani o delovanju kluba,
- da prejemajo nagrade in pokale za delo v klubu,
- da so seznanjeni z delom kluba in njegovih organov ter s sklepi KZS
- da zahtevajo in dobijo strokovno pomoč kluba pri vzreji in drugih vprašanjih.
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16. člen
Obveznosti članov so predvsem:
- da spoštujejo ta Statut ter ostale akte kluba,
- da spoštujejo določbe in sklepe organov kluba,
- redno plačujejo članarino,
- pripomorejo k uresničitvi delovnega plana kluba,
- spoštujejo vzrejna pravila in druga navodila kluba, vzrejnih referentov in KZS,
- upoštevajo določila Zakona o zaščiti živali,
- skrb za dostojno predstavljanje slovenske kinologije na domačih in tujih kinoloških
prireditvah,
- obveščanje sekretarja kluba o spremembah naslova,
- za delo v organih kluba člani praviloma ne prejemajo plačila.
17. člen
Članstvo v klubu preneha na naslednje načine:
- s prostovoljnim izstopom,
- s črtanjem iz evidence zaradi neizpolnjevanja obveznosti oz. neplačila članarine po
preteku roka plačila,
- z izključitvijo po sklepu Disciplinske komisije,
- s smrtjo,
- s prenehanjem dela kluba.
18. člen
Višino članarine in pristopnine določa Upravni odbor kluba enkrat letno. Pristopnino poravna
član, ki je članstvo prekinil. Člani, ki se včlanijo po 1.10. plačajo polno pristopnino in
polovično članarino za tekoče leto. Nepolnoletni člani plačajo le polovično članarino.
IV. ORGANIZACIJA KLUBA
19. člen
Organi Kluba so:
- Zbor članov
- Upravni odbor
- Nadzorni odbor
- Komisija za šolanje
- Strokovna komisija
- Disciplinska komisija
Funkcionarji kluba so:
- predsednik kluba (predsednik Upravnega odbora)
- podpredsednik,
- sekretar,
- predsednik strokovne komisije,
- blagajnik,
- predstavnik vzrediteljev ali komisije za šolanje
Zbor članov
20. člen
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Zbor članov je najvišji organ kluba. Na zboru članov se volijo drugi organi kluba. Glasovalno
pravico imajo vsi polnoletni člani kluba, ki so plačali članarino za tekoče leto in jim ni bila
izrečena izključitev iz članstva kluba. Delovanje Zbora članov je javno.
21. člen
Zbor članov je redni ali izredni. Redni Zbor članov sklicuje predsednik enkrat letno,
najkasneje do konca meseca maja. Izredni Zbor članov se sklicuje po potrebi. Sklicuje ga
predsednik na svojo pobudo, na zahtevo nadzornega odbora ali na zahtevo petine članov
kluba. Izredni Zbor članov sklepa samo o zadevi, zaradi katere je bila sklican. Predsednik je
dolžan sklicati izredni Zbor članov najkasneje en mesec po prejemu zahteve. V nasprotnem
primeru lahko skliče izredni Zbor članov nadzorni odbor ali petina članov kluba. Vabilo na
Zbor članov z dnevnim redom mora prejeti vsak član najmanj osem dni pred dnevom, za
katerega je sklicana. Objavi se ga tudi na uradni internetni strani ali v reviji Kinolog.
22. člen
Zbor članov predvsem:
- sprejema Statut in njegove spremembe in dopolnitve,
- sprejema letne plane na predlog Upravnega odbora,
- sprejema letno poročilo o delu in finančno poročilo Upravnega odbora,
- sprejema poročilo Nadzornega odbora,
- voli in razrešuje člane Upravnega odbora, nadzornega odbora in Disciplinske komisije,
- sprejema pravilnike in druge temeljne akte kluba,
- odloča o pritožbah zoper odločitve organov društva,
- imenuje častne člane,
- razpravlja in sklepa o drugih vprašanjih, za katera je pristojna po tem Statutu in drugih
aktih kluba in KZS.
23. člen
Zbor članov je sklepčen, če je ob napovedani uri prisotnih več kot polovica članov. Sklepe
sprejema z navadno večino glasov navzočih članov. Če ob napovedani uri začetka Zbora
članov ni kvoruma, se začetek odloži za 15 minut. Po tem času pa Zbor članov sprejema
sklepe z navadno večino glasov navzočih članov. Glasovanje na skupščini je javno, če se ne
odloči drugače. Člani organov kluba ne morejo glasovati o svoji nezaupnici.
Če se odloča o:
- spremembi Statuta
- prenehanju delovanja kluba
je potrebno, da za to glasujeta najmanj 2/3 navzočih članov.
Volilna pravila:
- mandatna doba voljenih organov je 4 leta
- voli se lahko prisotne in odsotne člane, slednje le, če je na skupščini predloženo njihovo
pisno soglasje.
24. člen
Zbor članov otvori predsednik kluba in jo vodi do izvolitve delovnega predsedstva. Zbor
članov ob začetku izvoli še zapisnikarja.
25. člen
O delu Zbora članov se vodi zapisnik, ki ga podpišejo predsednik Zbora članov in zapisnikar.
26. člen
Skupščina po potrebi voli naslednje delovne organe Zbora članov:
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-

Delovno predsedstvo
Verifikacijsko komisijo
Volilno komisijo
Kandidacijsko komisijo
Upravni odbor

27. člen
Upravni odbor je izvršilni organ Zbora članov in opravlja organizacijska, upravna,
administrativna ter strokovno-tehnična dela. Upravni odbor za svoje delo odgovarja Zboru
članov. Mandatna doba članov upravnega odbora je štiri leta z možnostjo ponavljanja
mandata. Sklepe sprejema z navadno večino prisotnih članov. Sklepčen je, če je navzočih
več kot polovica vseh članov.
Na seje so vedno vabljeni člani nadzornega odbora ter po potrebi predsedniki stalnih ali
občasnih komisij, ki pa nimajo pravice glasovanja, če upravni odbor ne odloči drugače glede
na vsebino seje.
28. člen
Upravni odbor sestavljajo: predsednik kluba (predsednik Upravnega odbora), podpredsednik,
sekretar, blagajnik, predstavnik vzrejne komisije in predstavnik vzrediteljev ali komisije za
šolanje. Po poteku mandata članov UO lahko Zbor članov iste člane izvoli ponovno.
29. člen
Naloge Upravnega odbora so:
- pripravlja predloge in poročila o delu,
- predlaga člane v organe kluba,
- pripravlja osnutke temeljnih in splošnih aktov,
- pripravlja predlog finančnega načrta in po njegovem sprejetju skrbi za njegovo
uresničevanje,
- upravlja s premoženjem kluba in skrbi za finančno-materialno poslovanje kluba,
- pripravlja letno poročilo o poslovanju,
- potrjuje letni koledar prireditev kluba in skrbi za njegovo uresničevanje,
- obvešča članstvo, KZS in javnost o delu kluba,
- določa višino pristopnine in članarine ter cenik storitev kluba,
- odloča o sprejemu novih članov,
- skrbi za dvig kinološkega znanja članov,
- predlaga in imenuje stalne in občasne komisije,
- imenuje delegacijo, ki zastopa klub pri KZS ali drugih organizacijah,
- opravlja druge naloge v skladu s tem statutom in drugimi akti kluba ter
- neposredno skrbi za uresničevanje vseh ciljev in nalog kluba.
30. člen
Upravni odbor lahko za izvajanje določenih nalog imenuje stalne ali občasne komisije, ki so
mu za svoje delo neposredno odgovorne. Naloge in število članov teh komisij so v njegovi
pristojnosti.
Vsaka komisija ima tri do pet članov; predsednika komisije imenujejo člani komisije izmed
sebe; mandatna doba vseh stalnih komisij je vezana na mandatno dobo upravnega odbora.
Predsednik Upravnega odbora (Predsednik kluba)
31. člen
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Predsednik kluba je predsednik upravnega odbora in zakoniti zastopnik kluba. Izvoli in potrdi
ga skupščina. Za svoje delo je odgovoren zboru članov.
Pristojnosti in naloge predsednika so:
- predstavljanje in zastopanje kluba doma in v tujini,
- sklicu seje UO in Zbore članov,
- zastopanje kluba v javnem in pravnem prometu,
- podpis pogodb s pravnimi in fizičnimi osebami,
- skrb za izvrševanje sklepov zbora članov, upravnega odbora in vseh ostalih organov in
komisij,
- skrb za izvajanje in spoštovanje pričujočega statuta in vseh drugih aktov kluba,
- predlaganje zamenjave članov v organih kluba,
- sklicevanje prvih sej vseh ostalih organov kluba in občasnih komisij.
32. člen
Predsednik kluba je za svoje delo odgovoren Upravnemu odboru in Zboru članov.
Podpredsednik kluba
33. člen
Predsednik kluba lahko pooblasti podpredsednika kluba, da v njegovi odsotnosti opravlja vse
pristojnosti in naloge, ki so navedene v 36. členu.
Sekretar
34. člen
Sekretar kluba vodi administrativno-tehnično delo v klubu, o sklepih in njihovi izvršitvi, ureja
arhiv, oblikuje zapisnike sej upravnega odbora ter opravlja druge zadeve za katere ga
pooblasti predsednik oz. organi kluba. Sekretar vodi evidenco članstva in izdaja članske
izkaznice. Sekretar je tudi zadolžen za klubsko spletno stran in objave v reviji Kinolog.
35. člen
Sekretar je za svoje delo odgovoren Upravnemu odboru.
Predsednik komisije za šolanje
36. člen
Predsednika komisije šolanje izvoli Zbor članov.
Komisija za šolanje je strokovni organ kluba, ki deluje po Poslovniku strokovne komisije,
oblikovanem na prvem sestanku tega organa, ki ga potrdi UO kluba. Komisija za šolanje ima
dva člana in predsednika.
Naloge in področje dela komisije za šolanje so:
- organizacija in vodenje šolanja retrieverjev na teritoriju Slovenije,
- organizacija tečajev za VPR,
- vodenje strokovnih evidenc in analiz,
- v sodelovanju z UO kluba organiziranje šolanja za vodje tečajev šolanja retrieverjev,
- posredovanje navodil organizatorjem VPR ali tekem in ostalih možnih preizkušenj za
retrieverje,
37. člen
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Sestanek komisije za šolanje je sklepčen, če je prisotna več kot polovica članov in veljavno
sprejema sklepe z večino glasov prisotnih članov. Komisija je za svoje delo odgovorna Zboru
članov.

STROKOVNA KOMISIJA
38. člen
Strokovna komisija je izvršilni organ zbora sodnikov. Imenuje jo delni zbor sodnikov, potrdi
pa Komisija za strokovna vprašanja KZS.
Strokovna komisija šteje najmanj pet članov. Komisija ima lahko predsednika,
podpredsednika in tajnika. Mandatna doba je enaka ostalim strokovnim organom KZS (štiri
leta).
Komisija deluje po svojem sprejetem poslovniku, ki je usklajen s PSD KZS in Pravilnikom o
strokovnem delu KZS. Za svoje delo so člani komisije odgovorni delnemu zboru sodnikov, ki
jih je izbral.
39. člen
Strokovna komisija opravlja naloge opredeljene v Statutu KZS, Pravilniku o strokovnem delu
KZS in naloge opredeljene v svojem poslovniku.
Nadzorni odbor
40. člen
Skupščina izvoli tri-članski nadzorni odbor, ki na svoji prvi konstitutivni seji izvoli svojega
predsednika.
41. člen
Naloga nadzornega odbora je, da spremlja delo upravnih in strokovnih organov kluba v času
med dvema skupščinama in vrši stalen nadzor nad zakonitim strokovnim in poslovnim delom
kluba. V primeru, da ugotovi pomanjkljivosti ali nepravilnosti, je dolžan predlagati ukrepe za
odpravo le-teh.
Nadzorni odbor je odgovoren Zboru članov, na katerem mora poročati o svojem delu.
42. člen
Člani nadzornega odbora ne morejo biti hkrati tudi člani kateregakoli drugega organa kluba,
imajo pa pravico do udeležbe na sestankih Upravnega odbora ali drugih organov kluba.
43. člen
Sestanek Nadzornega odbora je sklepčen, če je prisotna več kot polovica članov in veljavno
sprejema sklepe z večino glasov prisotnih članov. Nadzorni odbor je za svoje delo odgovoren
Zboru članov.
V. DISCIPLINSKA ODGOVORNOST
DISCIPLINSKA KOMISIJA
44. člen
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Disciplinsko komisijo sestavljajo trije člani, ki jih izvoli skupščina za dobo štirih let.
Predsednika volijo člani med seboj na prvi seji. Člani disciplinske komisije ne morejo biti člani
nobenega upravnega organa v klubu.
Disciplinska komisija vodi postopek in izreka kazni po Disciplinskem pravilniku SKR,
subsidiarno pa uporablja še določbe Disciplinskega pravilnika KZS, Zakona o kazenskem
postopku in Zakona o splošnem upravnem postopku.
45. člen
Disciplinski prestopek je:
- nespoštovanje statuta, drugih aktov in sklepov kluba,
- nespoštovanje in kršenje strokovnih določil,
- nespoštovanje Zakona o zaščiti živali,
- širjenje neresnice o delovanju kluba in članih kluba,
- nespodobno obnašanje na kinoloških prireditvah,
- ukvarjanje s preprodajo psov,
- vsako drugo ravnanje, ki utegne huje prizadeti interese in ugled kluba.
46. člen
Disciplinska komisija lahko izreče članom naslednje ukrepe:
- opomin,
- javni opomin,
- suspenz,
- izključitev.
Natančnejše določbe glede disciplinske odgovornosti, poteka disciplinskega postopka in
pritožbenega postopka zoper odločbe disciplinske komisije so opredeljene v Disciplinskem
pravilniku SKR.
VI. VOLITVE ORGANOV KLUBA
47. člen
Volilni postopek vodi volilna komisija, ki je tričlanska. Predsednika volilne komisije izvolijo
člani sami na prvi seji. Volilna komisija razpiše volitve organov kluba na uradni klubski spletni
strani. S tem pozove vse člane kluba, da predlagajo kandidate za člane organov kluba.
48. člen
Ob razpisu volitev volilna komisija objavi na uradni spletni strani poziv vsem članom za
volitve: predsednika kluba, člane nadzornega odbora in člane disciplinske komisije.
Status mandatarja oz. bodočega predsednika kluba pridobi vsak član, ki predloži svoje
soglasje za to kandidaturo. Kandidat za mandatarja mora svoj program dela za naslednje
mandatno obdobje predstaviti na zboru članov. Volitve se izvedejo po predstavitvi programov
vseh kandidatov za mandatarja.
V primeru, da v predpisanem roku noben član kluba ni vložil kandidature za naslednje
mandatno obdobje, se volilni postopek ponovi.
49. člen
Naloga volilne komisije po razpisu volitev je:
- opravlja kandidacijske postopke,
- sprejema soglasja članov v o njihovi kandidaturi,
- pripravi kandidacijske liste,
- opravlja vsa druga dela, ki so potrebna za zakonit in nemoten potek volitev organov
kluba.
50. člen
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Lista vseh kandidatov se oblikuje po abecednem redu. Glasovanje poteka s pomočjo
glasovnic. Veljavna glasovnica je tista, kjer je obkrožena številka pred kandidatom
posameznega organa.
51. člen
Kandidat za mandatarja, ki pridobi več kot polovico glasov prisotnih članov, pridobi status
mandatarja.
V primeru, da noben kandidat za mandatarja ne pridobi večine glasov vseh prisotnih, se dva
kandidata, ki sta dobila največje število glasov, uvrstita v drugi krog volitev; glasovanje se
ponovi.
52. člen
Mandatar mora takoj po svoji izvolitvi na Zboru članov predstaviti vse kandidate za člane
upravnega odbora. O celotni listi kandidatov po njihovi predstavitvi odloča Zbor članov z
javnim glasovanjem. V primeru neizvolitve celotne liste kandidatov za člane upravnega
odbora, Zbor članov na isti seji glasuje posebej o vsakem posameznem kandidatu. Po
izvolitvi celotnega upravnega odbora mandatar nastopi funkcijo predsednika kluba.
53. člen
Člane organov kluba voli Zbor članov za dobo štirih let z možnostjo ponovne izvolitve.
Predsednik kluba mora sklicati konstitutivne seje vseh organov kluba najkasneje v 30 dneh
po izvolitvi.
54. člen
Volitve članov nadzornega odbora in disciplinske komisije potekajo vzporedno z volitvami
predsednika in upravnega odbora kluba.
V nadzorni odbor in disciplinsko komisijo so izvoljeni tisti kandidati, ki so prejeli največje
število glasov prisotnih članov.
VI. FINANČNO IN MATERIALNO POSLOVANJE
55. člen
Premoženje kluba sestavljajo:
- pristopnina in članarina,
- dohodki od prireditev,
- dohodki pridobljeni iz javnih sredstev,
- pristojbine za storitve,
- prispevki donatorjev,
- darila in volila,
- drugi dohodki.
Finančna sredstva se porabljajo v skladu s finančnim načrtom, ki ga potrdi Zbor članov.
56. člen
Premoženje kluba so premičnine in nepremičnine, ki so kot last kluba vpisane v inventarno
knjigo. O odtujitvi ali nabavi premičnine odloča upravni odbor. O odtujitvi ali nabavi
nepremičnine odloča Zbor članov.
57. člen
Finančno in materialno poslovanje kluba vodi blagajnik v skladu s Pravilnikom o finančnem in
materialnem poslovanjem SKR. Za podpisovanje nalogov za porabo sredstev ima klub
registrirane podpisnike, ki jih določi upravni odbor.
58. člen
Blagajnik vsako koledarsko leto do 1. marca sestavi letno poročilo o poslovanju kluba in ga
da na vpogled nadzornemu odboru, ki nato na prvem Zboru članov poroča o poslovanju.
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Letno poročilo o poslovanju klub predloži do zakonskega datuma tekočega leta organizaciji,
ki je pooblaščena za obdelovanje in objavljanje podatkov. Poročilo mora prikazovati resnično
stanje o premoženju in poslovanju kluba ter mora biti sestavljeno skladno s Slovenskim
računovodskim standardom za društva, ki ga sprejme pooblaščena organizacija in z
določbami tega statuta.
59. člen
Klub se ukvarja tudi s pridobitno dejavnostjo pod pogoji, ki jih določa zakon. Pridobitna
dejavnost ni osnovni namen kluba in služi pridobivanju sredstev, namenjenih za delo in
izvajanje programa kluba. Če klub pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov
nad odhodki, ga mora porabiti za izvajanje dejavnosti, za katero je bil ustanovljen. Vsaka
delitev premoženja kluba med člane je nična.
60. člen
Klub ima svoj transakcijski račun Volksbank Ljudski banki d.d., registriran skladno s predpisi,
preko katerega opravlja vse svoje finančno poslovanje.
62. člen
Delo blagajnika je javno. Vsak član ima pravico do vpogleda v finančno in materialno
dokumentacijo in poslovanje kluba.
Za pomoč pri urejanju finančno materialnih zadev lahko klub zaposli finančnega strokovnjaka
v skladu z veljavno zakonodajo.
Za urejenost finančnega poslovanja kluba, urejenost z zakoni in predpisi predvidenih
knjigovodskih listin, pravilno in ažurno poslovanje blagajne, je zadolžen računovodskofinančni sodelavec, ki je v principu pogodbeno angažiran.

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
63. člen
Klub preneha s svojim delovanjem v naslednjih primerih:
- po sklepu Zbora članov z 2/3 večino članov
- z odločbo pristojnega organa za notranje zadeve
- če število članov pade pod 10
64. člen
Ta statut velja od dneva, ko ga sprejme Zbor članov in overi pristojni upravni organ.
65. člen
Organiziranost in delovanje organov kluba se mora uskladiti s tem statutom v enem letu od
njegovega sprejema.
Statut kluba spreminja in dopolnjuje Zbor članov po postopku, ki velja za njegov sprejem.
V primeru prenehanja delovanja kluba vse ostalo premoženje po pokritju vseh obveznosti
pripada zavetiščem za pse, do ustanovitve pravnega naslednika.

Barbara Krumpak
Predsednica SKR
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V Ljubljani, dne 27.06.2008
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