SLOVENSKI KLUB RETRIEVERJEV
Andrićeva 1
1000 Ljubljana

Vransko, 29. maj 2012

ZAPISNIK
Volilne skupščine Slovenskega kluba retrieverjev,
ki je bil dne 29.5.2011 ob 18.00 uri v prostorih gostilne Grof na Vranskem

z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev in nagovor prisotnih
2. Izvolitev delovnih teles - delovnega predsednika, zapisnikarja, dveh
overovateljev, verifikacijske komisije, volilne komisije
3. Potrditev dnevnega reda
4. Poročilo predsednice UO SKR za leto 2011
5. Poročilo o finančnem poslovanju kluba v letu 2011
6. Poročilo o delu strokovne komisije za vzrejo v letu 2011
7. Poročilo nadzornega odbora in disciplinske komisije za leto 2011
8. Poročilo verifikacijske komisije
9. Razprava in potrditev poročil
10.Sprejem finančnega in delovnega plana za leto 2012
11.Razrešitev UO, disciplinske komisije, NO v dosedanji sestavi
12.Pregled poročila kandidacijske komisije in volitve
13.Razno

Točka 1: Otvoritev in nagovor prisotnih
Zbor članov je otvorila in pozdravila predsednica kluba Barbara Krumpak
Točka 2: Izvolitev delovnih teles delovnega predsednika, zapisnikarja,
dveh overovateljev, verifikacijske komisije, volilne komisije
Soglasno je bilo izvoljeno naslednje delovno predsedstvo:
predsednica zbora članov:
Barbara Krumpak
zapisnikar :
Martina Krančan
overovatelja:
Jelka Simčič, Dušan Vavpotič
verifikacijska komisija:
Boris Radisavljević, Mateja Šrimpf,
Aleksandra Karner
volilna komisija:
Katja Poljšak, Polonca Matko, Mateja
Tomašič
Točka 3: Potrditev dnevnega reda
Dopolni se točka 2: Izvolitev delovnih teles - delovnega predsednika,
zapisnikarja, dveh overovateljev, verifikacijske komisije, volilne komisije
Doda se točka 8:Poročilo verifikacijske komisije
Doda se točka 11: Razrešitev dosedanjega UO, disciplinske komisije, NO v
dosedanji sestavi

Točka 4: Poročilo predsednice UO SKR v letu 2011
Poročilo je podala predsednica Barbara Krumpak
(priloga na vpogled v arhivu pri sekretarki)
Točka 5: Poročilo o finančnem poslovanju kluba v letu 2011
(priloga – na vpogled v arhivu pri sekretarki)
Točka 6: Poročilo o delu strokovne komisije za vzrejo v letu 2011
(priloga – na vpogled v arhivu pri sekretarki)
Točka 7: Poročilo nadzornega odbora in disciplinske komisije za leto
2011
Poročilo disciplinske komisije je podala Polonca Matko:
V letu 2011 ni bilo prijavljenih kršitev, zato se disciplinska komisija ni sestala.
Poročilo nadzornega odbora je podala predsednica nadzornega odbora Jelka
Simčič
(priloga – na vpogled v arhivu pri sekretarki)
Točka 8: Poročilo verifikacijske komisije
Verifikacijska komisija je ugotovila da je od 63 članov prisotnih 18 članov in po
15 minutnem čakanju ugotovila sklepčnost.
Točka 9: Razprava in potrditev poročil
Poročilo UO: Katja Poljšak je opozorila na število PNZ – v okviru kluba je bil
izveden samo en PNZ in ne dva kot je navedeno v poročilu.
Poročilo UO s tem popravkom je bilo soglasno sprejeto.
Poročilo o finančnem poslovanju je bilo soglasno sprejeto.
Poročilo strokovne komisije za vzrejo je bilo soglasno sprejeto.
Poročilo disciplinske komisije je bilo soglasno sprejeto.
Poročilo nadzornega odbora je bilo soglasno sprejeto.
Točka 10: Sprejem finančnega in delovnega plana za leto 2012
Poročilo je podala predsednica Barbara Krumpak
(priloga – na vpogled v arhivu pri sekretarki)
V planu za 2012 je mandatarka tudi izpostavila pripravljenost Saše Karner, ki je
imenovana za zbiranje predlogov in idej s strani članov, posredovanje
upravnemu odboru in kasnejšo realizacijo. Poleg tega bo Karnerjeva sodelovala
tudi pri pripravi pravilnika za Pokal SKR ter njegovi izvedbi.
Poročilo je bilo soglasno sprejeto.
Točka 11: Razrešitev UO, disciplinske komisije, NO v dosedanji sestavi
Razrešnica dosedanjega UO, disciplinske komisije ter NO je bila soglasno
sprejeta.
Točka 12: Pregled poročila kandidacijske komisije in volitve
Kandidacijsko komisijo so sestavljali:Jelka Simčič, Jože Gradišar in Martina
Krančan
Poročilo in kandidacijsko listo isto je podala predsednica kandidacijske komisije
Jelka Simčič.

(priloga – na vpogled v arhivu pri sekretarki)
Kandidacijska lista:
Mandatarka:
Člani nadzornega odbora:

Člani disciplinske komisije:

ga.Barbara KRUMPAK
ga. Irena OMAN
g. Tomaž STERNIŠA
g. Dušan VAVPOTIČ
ga. Polonca MATKO
ga. Jelka SIMČIČ
ga. Simona VOLAJ RAKUŠČEK

Predlog kandidacijske komisije je bil soglasno sprejet.
Imenovanje Barbare Krumpak za mandatarko je bil soglasno sprejeto.
Imenovanje NO in disciplinske komisije je bilo soglasno sprejeto
Mandatarka Barbara Krumpak predlaga imenovanje sledečih članov v UO:
Podpredsednik:
g. Marjan Gselman
Sekretarka:
ga. Martina Krančan
Predsednik strokovne komisije:
g. Jože Rus
Blagajnik:
ga. Silva Logar
Predstavnik vzrediteljev:
ga. Eva Krizmanič
Predlog mandatarke Barbare Krumpak je bil soglasno sprejet.
Točka 13: Razno
• Člani predlagajo, naj UO organizira srečanje s strokovno komisijo za
vzrejo, na katerem bi člani lahko neposredno pridobili informacije,
izmenjali mnenja in predloge.
• Polonca Matko pohvalila delovanje kluba v celoti in delo predsednice
Barbare Krumpak.
• Mateja Šrimpf je podala predlog o zunanji razstavi skupaj s klubskim
dnevom, ki je bil sprejet zelo pozitivno. Dogovorjeno je, da se skupaj z UO
določi datum razstave za leto 2013 in začne z aktivnostmi
• Katja Poljšak je podala predlog o vzpostavitvi klubskih trofej. Vzreditelji ali
drugi člani SKR naj kupijo pokale ali druge trofeje, ki bi jih podeljevali na
razstavah ali tekmah (prehodne pokale)
• Člani so tudi izpostavili, da spletna stran kluba ne objavlja vseh aktualnih
rezulatov prireditev, predvsem pa fotografij. Sprejet je bil predlog, da se
člane pozove, da z vsake prireditve pošljejo svoje fotografije, ki se nato
objavljajo na spletni strani. Saša Karner je zadolžena, da izvede
posodobitev spletne strani oz. najde novega oblikovalca
Konec: 19.45
Vransko, 29.5.2011
Zapisala: Martina Krančan

Overovatelja:
Jelka Simčič
Dušan Vavpotič

