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VABILO NA IZREDNO SKUPŠČINO KLUBA LJUBITELJEV ŠNAVCERJEV IN PINČEV SLOVENIJE 

 

Spoštovana članica / spoštovani član  

 

Vabimo vas, da se udeležite izredne skupščine KLŠPS, ki jo sklicuje OU Kluba v skladu z 21. 

členom Statuta.  Skupščina bo potekala na četrtek dne  8.4.2021 ob 20.00 uri preko 

videokonferenčne platforme ZOOM . 

 

Izredna skupščina je sklicana izključno z namenom, da dopolnimo tekst Statuta Kluba ljubiteljev 

šnavcerjev in pinčev Slovenije, kot smo ga sprejeli na redni letni skupščini dne 17.9.2020 ter ga 

s tem uskladimo s pripombami Upravne enote Ljubljana. Ta je pristojna za potrditev skladnosti 

našega temeljnega akta z veljavno zakonodajo na področju delovanja društev. 

 

Predlagan dnevni red: 

1. Otvoritev, izvolitev organov skupščine in verifikacijske komisije  

2. Poročilo verifikacijske komisije o sklepčnosti 

3. Potrditev dnevnega reda 

4. Dopolnitve besedila Statuta Kluba ljubiteljev šnavcerjev in pinčev Slovenije, kot je bilo 

sprejeto na redni skupščini 17.9.2020  

 

V skladu s 23.čl. Statuta KLŠPS smejo skupščini prisostvovati vsi, ki so povezani ali si želijo biti 

neposredno ali posredno povezani z delovanjem Kluba, ne morejo pa razpravljat in glasovati ali 

odločati o zadevah, o katerih sklepa skupščina, če niso člani. Pravico glasovanja imajo le člani 

Kluba.  
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Obrazložitev: 

 

Klub ljubiteljev šnavcerjev in pinčev Slovenije je na svoji redni letni skupščini dne 17.9.2020 

sprejel novo besedilo Statuta Kluba. Dne 5.10.2020, takoj potem, ko je bil zapisnik skupščine 

podpisan, smo na UE Domžale, ki je bila do takrat krajevno pristojen organ za reševanje zadev 

našega Kluba, podali vlogo za pregled  ter potrditev skladnosti novega besedila Statuta KLŠPS z 

zakonodajo na področju društev. Dne 21.12.2020 smo od UE Ljubljana prejeli poziv za uskladitev 

določenih delov besedila z zakonodajo. Statutarna komisija, ki je bila imenovana izključno v 

namen priprave Statuta, je pripravila dopolnitve, ki smo jih nato uskladili tudi z UE Ljubljana. Po 

tem koraku smo dolžni te dopolnitve sprejeti na najvišjem organu Kluba, na skupščini. To je tudi 

izključni razlog za sklic te Izredne skupščine. 

 

V prilogi tega sklica boste našli 

− besedilo Statuta, kot je bilo sprejeto na redni letni skupščini dne 17.9.2020, 

− poziv UE Ljubljana k dopolnitvam/uskladitvi predlaganega besedila Statuta 

− ter Dopolnjeno besedilo Statuta, kot ga bomo, če bo na skupščini sprejeto z večino 

glasov, predložili na UE Ljubljana kot odgovor Kluba na poziv pod zgornjo alineo.  

 

Zaradi lažjega dela na skupščini vas prosim, da priloženo delovno gradivo, predvsem pa 

predlagane spremembe Statuta, temeljito preberete ter s tem prispevate k učinkovitemu in 

hitremu poteku srečanja. 

 

Prilagamo naslednje delovno gradivo, ki je del tega Sklica: 

1. Besedilo Statuta KLŠPS, sprejetega na redni letni skupščini dne 17.9.2020 

2. Poziv UE Ljubljana št. 215-825/2020-7 z dne 21.12.2020 k uskladitvi temeljnega akta 

3. Dopolnjeno besedilo Statuta KLŠPS (vse spremembe / dopolnitve so napisane z rdečo) 

 

Predloge in pripombe lahko posredujete na Klub na klsps.si@gmail.com  najkasneje 7 dni pred 

skupščino, torej do 1.4.2021 do 23.59 ure. 

 

Glede na epidemiološke razmere srečanje v živo ni mogoče, zato se bomo sestali preko 

videokonferenčne platforme ZOOM. Za dostop v sejno sobo ZOOMA vam bomo pravočasno 
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posredovali tehnična navodila in povezavo, zato, prosim, ne spreglejte mailov, ki jih prejemate 

iz klsps.si@gmail.com. 

 

Statut je temeljni akt vsakega društva in tudi našega Kluba. Brez tega Klub ne more delovati, 

zato vas vljudno prosim, da kot član KLŠPS izkažete svojo odgovornost in pripadnost ter se 

dogodka udeležite v čim večjem številu. 

 

 

Z lepimi pozdravi, 

                                                                                                                                                                                             

PREDSEDNICA KLŠPS 

      Lučka Žabkar  

 

  

 

 

 

DOSTAVLJENO:                                                                                                                

1. Vsi člani KLŠPS po elektronski pošti  s prilogo                                                                 

2. Spletna stran KLŠPS1         

 

        

 

 
1 Na spletni strani Kluba www.klsps.si se delovna gradiva ne objavijo, lahko pa jih prejmete na zahtevo, posredovano na 
klsps.si@gmail.com.  
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