SLOVENSKI KLUB RETRIEVERJEV
Andrićeva 1
1000 Ljubljana

Ljubljana, 20. april 2014
ZAPISNIK
redne Skupščine Slovenskega kluba retrieverjev,
ki je bil dne 20. aprila 2015 ob 18.00 uri v prostorih gostišča Livada v Ljubljani
z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev in nagovor prisotnih
2. Izvolitev delovnih teles - delovnega predsednika in zapisnikarja
3. Potrditev dnevnega reda
4. Poročilo predsednice UO SKR za leto 2014
5. Poročilo o finančnem poslovanju kluba v letu 2014
6. Poročilo o delu strokovne komisije za vzrejo v letu 2014
7. Poročilo nadzornega odbora in disciplinske komisije za leto 2014
8. Razprava in potrditev poročil
9. Sprejem finančnega in delovnega plana za leto 2015
10. Nadomestne volitve člana UO (razrešitev Eve Krizmanič, predlagana nadomestna
članica: Aleksandra Karner)
11. Pritožba Zinke Rovan glede zavrnitve članstva s strani UO SKR
12. Razno
Točka 1: Otvoritev in nagovor prisotnih
Zbor članov je otvorila in pozdravila predsednica kluba Barbara Krumpak
Točka 2: Izvolitev delovnih teles - delovnega predsednika in zapisnikarja
Soglasno je bilo izvoljeno naslednje delovno predsedstvo:
Barbara Krumpak
predsednik zbora članov:
Martina Krančan
zapisnikar :
Točka 3: Potrditev dnevnega reda
Dnevni red je bil soglasno sprejet.
Točka 4: Poročilo predsednice UO SKR v letu 2014
Poročilo je podala predsednica Barbara Krumpak
(priloga na vpogled v arhivu pri sekretarki)
Točka 5: Poročilo o finančnem poslovanju kluba v letu 2014
Poročilo je podala blagajničarna Silva Logar.
(priloga – na vpogled v arhivu pri sekretarki)

Točka 6: Poročilo o delu strokovne komisije za vzrejo v letu 2014
Poročilo je podala Martina Krančan.
(priloga – na vpogled v arhivu pri sekretarki)
Točka 7: Poročilo nadzornega odbora in disciplinske komisije za leto 2014
Poročilo disciplinske komisije je podala Polonca Matko.
(priloga – na vpogled v arhivu pri sekretarki)
Poročilo nadzornega odbora je podal Dušana Vavpotič.
(priloga – na vpogled v arhivu pri sekretarki)
Točka 8: Razprava in potrditev poročil
Poročilo UO 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 9: Sprejem finančnega in delovnega plana za leto 2015
Poročilo je podala predsednica Barbara Krumpak
(priloga – na vpogled v arhivu pri sekretarki)
Poročilo je bilo soglasno sprejeto.
Točka 10: Nadomestne volitve člana UO (razrešitev Eve Krizmanič, predlagana nadomestna
članica: Aleksandra Karner)
Rezultat nadomestnih volitev - predlagan član UO Aleksandra Karner.
Za: 10 glasov
Vzdržan: 3
Točka 11: Pritožba Zinke Rovan glede zavrnitve članstva s strani UO SKR
Skupščina je sprejela sklep:
Pritožba Zinke Terezije Rovan, Kolomban 77, 6280 Ankaran zoper sklep korespondenčne seje
upravnega odbora SKR z dne 31.2.2014, s katerim je UO zavrnil pritožničino prošnjo za
članstvo v SKR se kot neutemljena zavrne in se potrdi izpodbijani sklep.
Sklep skupščine se v roku 15 dni pošlje pritožnici.
Točka 12: Razno
 podelitev srebrnih priznanj lovskim družinam LD Jože Lacko in LD Polskava. V imenu
LD Jože Lacko je priznanje prejel Jože Štebih. V imenu LD Polskava je priznanje
sprejela Martina Krančan.
 Jasna Jeraj je izpostavila temo problemov odobritve plemenjakov iz tujine. V pasmi
FCR ni problemov s komolci, naš vzrejni pravilnik jo zahteva in tako veliko dobrih
plemenjakov iz tujine (največ iz Skandinavije) v Sloveniji ni primernih za paritev.
Krumpak in Krančan obljubita, da izpostavita ta problem na naslednji seji strokovne
komisije.





Jelka Simčič se je zahvalila Aleksandri Karner, ker je razposlala vabila na seminar za
vzreditelje na IG, ki ga je organizirala KZS. Seminarja se je udeležilo zelo majhno
število ljudi.
Nika Krumpak opozorila, da je zadnji dan za prijavo na TOP Retriever
Barbara Krumpak seznanila člane, da je SKR podpisal avtorsko pogodbo z avtorico
Martino Krančan za uporabo aplikacije BazaPsov.

Konec: 19.20
Ljubljana, 20.4.2015
Zapisala: Martina Krančan l.r.

