
Na osnovi določb 17. in 27. člena Pravil Združenja izdelovalcev zgornjesavinjskega želodca je upravni odbor 

združenja na seji dne  11. februarja 2009    sprejel sledeča 

 

P R A V I L A 

KLUBA LJUBITELJEV ZGORNJESAVINJSKEGA ŽELODCA 

 

1. člen 

(ustanovitev) 

 

V okviru Združenja izdelovalcev zgornjesavinjskega želodca s sedežem na Rečici ob Savinji ( v nadaljevanju 

Združenja) se ustanovi sekcija z imenom KLUB LJUBITELJEV ZGORNJESAVINJSKEGA ŽELODCA ( v nadaljevanju 

»klub«). 

 

Klub je prostovoljna združba polnoletnih oseb, ki želijo aktivno prispevati k uveljavitvi, ugledu in popularizaciji 

kulinarične specialitete - zgornjesavinjskega želodca, ki sprejmejo ta pravila in se ravnajo po njih. 

Članstvo v Združenju izdelovalcev ni pogoj za članstvo v klubu. 

 

2. člen 

(pravni status) 

 

Klub ni pravna oseba. 

Vse organizacijsko-tehnične in pravno-finančne naloge za klub opravljajo organi Združenja. 

 

3. člen 

(namen delovanja) 

  

Nameni in cilji delovanja kluba so: 

 združevanje poznavalcev in ljubiteljev zgornjesavinjske kulinarike, 

 promocija zgornjesavinjskega želodca, 

 strokovno izobraževanje članov na področju kulinarike, 

 sodelovanje pri  letnem ocenjevanju zgornjesavinjskih želodcev, 

 sodelovanje z organizacijami, ki se strokovno ukvarjajo s kulinariko,  

 organizacija klubskih srečanj z degustacijami želodca, 

 organizacija ekskurzij in izletov ter organizirano obiskovanje prireditev s ciljem spoznavanja dobre 
kulinarike, 

 sodelovanje  z organi Združenja,  posredovanje svojih mnenj in pobud, 

 druge aktivnosti, ki popularizirajo želodec. 
 

4. člen 

(pravice članov) 

 

Pravice članov kluba so: 

 da sodelujejo pri sprejemanju programa kluba, 

 da sodelujejo v vseh aktivnostih, ki jih organizira klub, 

 da postavljajo organom Združenja vprašanja s področja predelave, trženja in popularizacije želodca in 
dajejo svoja mnenja, predloge in pobude, 

 da so seznanjeni s programom dela Združenja, 

 da aktivno pomagajo pri zagotavljanju finančnih sredstev za delovanje kluba in Združenja, 

 da volijo ali so voljeni za predsednika kluba, 

 da koristijo vse ugodnosti, ki jih za člane zagotavlja Združenje. 



 

5. člen 

(dolžnosti članov) 

 

Dolžnosti članov kluba so: 

 

 da sodelujejo pri opravljanju nalog kluba, 

 da pri delu spoštujejo ta pravila in se po njih ravnajo, 

 da z osebnim prizadevanjem in vzorom pripomorejo k doseganju ciljev kluba, 

 da svoje znanje in izkušnje prenašajo na druge člane, 

 da varujejo ugled kluba in Združenja ter ugled zaščite geografske označbe želodca. 
 

6. člen 

(članarina) 

 

Člani kluba plačujejo letno članarino, ki jo s sklepom določi upravni odbor Združenja. 

 

7. člen 

(pogoji za članstvo) 

 

Član kluba lahko postane vsak polnoleten državljan Republike Slovenije ali tuji državljan, ki se je s svojim delom 

v preteklosti dokazal in uveljavil na svojem področju delovanja in za katerega upravni odbor Združenja presodi, 

da bo lahko aktivno prispeval k ciljem Združenja. 

 

Članstvo v klubu se pridobi na predlog enega od članov kluba in na podlagi sklepa upravnega odbora Združenja. 

Ta organ ima diskrecijsko pravico, da samostojno in brez možnosti pritožbe kandidata odloča o sprejemu  v klub 

in o črtanju iz kluba. 

 

8. člen 

(prenehanje članstva) 

 

Članstvo v klubu preneha: 

 s smrtjo člana, 

 z izstopom člana na podlagi njegove pisne izjave, 

 s črtanjem člana na podlagi sklepa upravnega odbora Združenja, 

 s prenehanjem delovanja kluba ali Združenja po določilih Pravil združenja. 
 

9. člen 

(predsednik kluba) 

 

Člane kluba v odnosih do upravnega odbora in predsednika Združenja  predstavlja in zastopa predsednik kluba, 

ki ga z večino glasov izvolijo člani kluba za dobo 4 let.  

 

Predsednik sklicuje sestanke in srečanja članov ter skrbi za organizirano delo in sodelovanje z organi Združenja. 

 

10. člen 

(interni značaj) 

 

Delo kluba je internega značaja in ni zavezano vpogledu širše javnosti (medijev) v svoje delovanje. 



 

11. člen 

(finančno poslovanje) 

 

Prihodki in odhodki kluba so sestavni del ustreznih bilanc Združenja, vendar se v interni knjigovodski evidenci 

Združenja zagotavlja njihovo ločeno vodenje na posebnem stroškovnem mestu.  

 

12. člen 

(priznanja) 

 

Članom kluba, ki si pridobijo posebne zasluge na področju delovanja kluba oziroma Združenja, lahko Združenje 

podeli priznanja po določbah Pravil Združenja. 

 

13. člen 

(končne določbe) 

 

Ta pravila veljajo z dnem sprejema na upravnem odboru Združenja. 

Spremembe in dopolnitve pravil sprejema organ, ki je pravila sprejel. 

                                                                                                

Predsednica : 

Vida Orlovič 

 


