SLOVENSKI KLUB RETRIEVERJEV
Andrićeva 1
1000 Ljubljana

Ljubljana, 14. maj 2010

ZAPISNIK
Zbora članov Slovenskega kluba retrieverjev,
ki je bil dne 14.5.2010 ob 18.00 uri v prostorih gostilne Livada v Ljubljani

z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev in nagovor prisotnih
2. Izvolitev delovnih teles - delovnega predsednika, volilno in verifikacijsko
komisijo, zapisnikarja, dveh overovateljev
3. Potrditev dnevnega reda
4. Poročilo o delu UO SKR za leto 2009
5. Poročilo o delu strokovne komisije za šolanje v letu 2009
6. Poročilo nadzornega odbora za leto 2009
7. Poročilo disciplinske komisije za leto 2009
8. Poročilo o finančnem poslovanju v letu 2009
9. Razprava in potrditev poročil
10.Finančni načrt in plan dela za leto 2010
11.Razprava in potrditev finančnega načrta
12.Razrešitev dveh članov UO in volitve novih
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, volilno in
verifikacijsko komisijo, zapisnikarja, dveh overovateljev
Soglasno je bilo izvoljeno naslednje delovno predsedstvo:
Barbara Krumpak – predsednica zbora članov
Martina Krančan - zapisnikar
Jože Štebih, Marjan Gselman - overovatelja
Tomaž Sterniša, Mateja Tomašič – verifikacijska komisija
Točka 3: Potrditev dnevnega reda
Pod točko 10 smo dodali še plan dela 2010 in zamenjali točki 8 in 9.
Točka 4: Poročilo o delu UO SKR za leto 2009
Poročilo je podala predsednica Barbara Krumpak
V letu 2009 se je UO sestajal na rednih sejah, manj zahtevna vprašanja so se
reševala na korespondenčnih sejah (sproti se je potrjevalo vloge novih članov).
Februarja je bil sklican zbor sodnikov FCI VIII/I, na katerem so bili usklajeni
pravilniki za delo.
Organizirana sta bila dva vzrejna pregleda, dve PNZ preizkušnji, telesni
ocenjevanji, Lovska preizkušnja v prinašanju (LP-R) in Uporabnostna preizkušnja

v prinašanju (TP-R). Junija je bila v okviru CACIB Lendava organizirana klubska
specialka.
Na željo sekretarke Marice Švagelj je bila najdena nova moč, delo je prevzela
Martina Krančan.
Število članov je približno enako, leto je bilo zaključeno s 89 člani trenutno jih je
51.
Sprejet je bil plan prireditev za 2010 v skoraj enakem obsegu kot v letu 2009.
Organizirana bo klubska razstava v oktobru 2010 v okviru evropske razstave
psov v Celju. Organizacijo Evropske razstave prevzame Barbara Krumpak, ostale
prireditve pa podpredsednik kluba.
Finančni načrt razstave – priloga (na vpogled pri sekretarki).
Točka 5: Poročilo o delu strokovne komisije za šolanje v letu 2009
Poročilo je podal Emih Andrej.
Komisija je v letu 2009 organizirala dva VPR, dva PNZ, državno tekmo v lovski
preizkušnji in pomagala pri izvedbi mednarodne preizkušnje v prinašanju.
Tečajev za PNZ in vaj poslušnosti se ni izvedlo, ker se ni našlo ograjenega
poligona in dela lovišča kjer bi se lahko tečaji izvajali.
Točka 6: Poročilo nadzornega odbora za leto 2009
Poročilo je podala predsednica nadzornega odbora Jelka Simčič
(priloga – na vpogled pri sekretarki)
Točka 7: Poročilo disciplinske komisije za leto 2009
Poročilo je podala Polonca Matko.
V letu 2009 ni bilo prijavljenih kršitev, zato se disciplinska komisija ni sestala.
Točka 8: Poročilo o finančnem poslovanju v letu 2009
Poročilo je podala predsednica Barbara Krumpak
(priloga – na vpogled pri sekretarki)
Točka 9: Razprava in potrditev poročil
Poročilo UO je bilo sprejeto.
Poročilo strokovne komisije za šolanje je bilo sprejeto.
Poročilo NO:
1. Predsednica NO se najavi k računovodji kluba SKR
2. Določi se blagajničarka, ki vodi ročno blagajno.
Blagajniški minimum: 100EUR
maksimum: 3000EUR
3. Poligon za izvajanje poslušnosti se je našel, ampak zaradi pogojev, ki
bi jih moral podpisati SKR, do podpisa pogodbe ni prišlo. Poleg tega ni
bilo prijavljenih tečajnikov.
4. Komisija za šolanje se da v mirovanje in spada pod okrilje komisije za
strokovna vprašanja.
5. Popolni seznam vzrejno pregledanih psov bo na internetu objavljen do
konca junija.
Tečajnina za lanske priprave na PNZ se ni računala.
Čitalec za čipe je bil nabavljen prek strokovne komisije in bo na
razpolago na vzrejnem pregledu Lipce
Do 30.5.2010 se izdela žig z naslovom kluba.
Sprejeti sklepi glede predlogov, ki jih je podal NO:

1. Pošta se ne more preusmeriti na tajničin naslov. Po statutu je
naslov Andričeva 1.
2. Obvestilo o plačilu članarine prispe po elektronski pošti, razen za
člane, ki nimajo interneta – njim se obvestilo pošlje po navadni
pošti. Zraven se priloži kopija računa.
3. Organizacija družabnega srečanja
4. Komisija za šolanje se da v mirovanje.
5. Vnaprejšnje plačilo za PNZ, VP odpade, ker je klub soorganizator in
nima svojih prostorov in lovišč.
6. Pristopne izjave za nove člane morajo prejeti vzreditelji pred oddajo
legla. Po objavi prijave paritve v Kinologu jim tajnica strokovne
komisije le te pošlje po pošti.
7. Finančno poslovanje mora biti pokrito s pisnimi dokumenti o
prejemkih in izdatkih; klub naj posluje preko TRR in le izjemoma
preko ročne blagajne.
8. NO ostane. Na seje UO člane nadzornega odbora vabi predsednik
nadzornega odbora. Seje UO morajo biti najavljene 14 dni vnaprej.
Poročilo nadzornega odbora je bilo sprejeto s popravkom, da je v pristojnosti NO
le nadzor nad zakonitim delovanjem kluba, ne pa ostale točke – te so v
pristojnosti upravnega odbora.
Poročilo disciplinske komisije je bilo sprejeto.
Poročilo o finančnem poslovanju je bilo sprejeto:
Proti: Jože Velikonja, Andrej Emih
Vzdrži: Marjan Gselman
Točka 10: Finančni načrt in plan dela za leto 2010
Finančni načrt je podala Barbara Krumpak in je vezan na prireditve, ki se bodo
vršile v letu 2010.
(priloga – na vpogled pri sekretarki)
Točka 11: Razprava in potrditev finančnega načrta
LZ Maribor in vsem lovskim družinam se pošljejo prošnje za sponzorstvo.
Finančni načrt in plan dela je bil sprejet.
Točka 12: Razrešitev dveh članov UO in volitve novih
Člana UO Jože Velikonja in Andrej Emih sta prosila za razrešitev.
Marjan Gselman: proti
Volitve novih članov:
blagajničarka: Aleksandra Karner
član UO ostane Andrej Emih kot predstavnik vzrejne komisije
podpredsednik: Marjan Gselman
Vzdržan: Beno Šinigoj
Sklep: Na predlog predsednice bo upravni odbor v tej sestavi deloval le do
naslednjega leta, ko bo razpisana izredna volilna skupščina, predvidoma v maju
2011.
Točka 13: Razno

PRA pregled oči – omogočiti možnost za člane, da se na VP odvzame slina in nato
pošlje na Laboklin.
Zaradi pomanjkanja strokovnega kadra je težko izvajati šolanje. Poleg tega je
SKR pasemski klub, ki ni predviden za osnovno šolanje psov. Na internetu bo
potrebno objaviti seznam lovskih družin, ki se regijsko ukvarjajo s šolanjem
lovskih psov. Perspektiva je v regijskem sodelovanju z lovskimi družinami.
Vse lovske preizkušnje morajo biti dogovorjene z upravljavcem lovišča.
Skupaj z vabilom na skupščino je potrebno priložiti tudi finančno poročilo, bilanco
in poročilo UO za preteklo leto. Novim članom pa v prilogi poslati še statut
društva.

Konec: 21.30
Ljubljana, 14.5.2010

Zapisala: Martina Krančan

Overovatelja:
Jože Štebih

Marjan Gselman

