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Zadeva:  Vloga za sprejem v članstvo Kinološke zveze Slovenije

Spoštovani g. predsednik, spoštovani člani upravnega odbora Kinološke zveze Slovenije!

S to vlogo in priloženimi dokumenti Slovenski klub za nemške doge zaproša Upravni odbor Kinološke zveze Slovenije 
za sprejem v članstvo Kinološke zveze Slovenije.

Dne 1. aprila 2010 je bil na ustanovnem zboru ustanovljen in dne 9. aprila 2010 na Upravni enoti Ravne na Koroškem  
registriran Slovenski klub za nemške doge s sedežem na Ravnah na Koroškem.
S tem so nemške doge in njihovi skrbniki pridobili nemškim dogam lasten klub, organiziran sodobno po vzoru številnih  
sorodnih istopasemskih klubov v tujini in vzoru nekaterih uspešnih pasemskih klubov pri nas, in v katerem lahko člani 
ljubiteljsko uresničujejo poslanstvo kluba.

Osnovni namen kluba je povezovanje vseh vrst skrbnikov nemških dog, tako kinološko aktivnih kot tudi tistih, ki imajo 
nemške doge zgolj in samo zase, v organizirano okolje, podprto s strokovnjaki, ki se s pasmo srečujejo tudi drugače
(kinološki strokovni delavci, veterinarji, prehranski strokovnjaki, …).

Posredni cilji kluba so usmerjeni k dvigu splošne kinološke kulture, ljubezni in nakljonjenosti do psov in živali nasploh, 
odgovornemu skrbništvu psov in drugih živali ter nekonfliktnemu sobivanju ljudi in živali v urbanem okolju.

Neposredni cilji kluba pa so pasmi zagotoviti njeno nadaljno rast in razvoj, mednarodno primerljivo organiziranost kluba, 
pasmi ter klubu promocijo in veljavo doma in v tujini, skrbnikom nemških dog vsestransko podporo, nemškim dogam pa 
kakovostno, zdravo in daljše življenje.

Ker smo organizirani kot ljubiteljski klub, bodo naši člani na področju vzreje tudi vnaprej koristili vsa strokovna opravila,  
ki jih na tem področju za nemške doge zagotavlja Vzrejna komisija za velike pasme in molose pri SKVPM, klub pa ji bo 
vedno na voljo za morebitno organizacijsko ali drugo pomoč, posredovanje podatkov ter oblikovanje naših stališč in  
predlogov.

Zavezujemo se, da bomo pri svojem delovanju dosledno upoštevali statut in druga pravila Kinološke zveze Slovenije ter  
vedno in povsod skrbeli za ugled slovenske kinologije.
Preko svojih predstavnikov se bomo trudili tvorno sodelovati s Kinološko zvezo Slovenije.



Pomemben cilj kluba je tudi včlanitev kluba v Evropsko združenje nacionalnih klubov za nemške doge (EuDDC), za kar že 
imamo podporo večine članic in kar pričakujemo, da se bo zgodilo na letnem kongresu EuDDC-ja septembra v Litvi. 
Naša vloga bo popolna, ko ji bomo lahko priložili še dokazilo o članstvu v nacionalni kinološki zvezi.

Predvsem zaradi slednjega vas še posebej naprošamo za hitro obravnavo naše vloge. 

Ravne na Koroškem, 12. aprila 2010

S kinološkimi pozdravi,

za Slovenski klub za nemške doge
Igor Rac, zakoniti zastopnik

Kontaktni podatki:

Slovenski klub za nemške doge
Trg svobode 21
2390 Ravne na Koroškem

tel.: (02) 821 80 80
fax.: (02) 821 80 81

mob.: 041 622 675 (Igor Rac)
e-mail: igor.rac@siol.net

Priloge:
1. Statut Slovenskega kluba za nemške doge v originalu
2. Pooblastilo za posredovanje vloge za sprejem v članstvo Kinološke zveze Slovenije
3. Zapisnik Ustanovnega zbora Slovenskega kluba za nemške doge v fotokopiji

Vročeno:
1. s povratnico Kinološki zvezi Slovenije
2. arhiv


