SLOVENSKI KLUB RETRIEVERJEV
Andrićeva 1
1000 Ljubljana

Vransko, 26. maj 2011

ZAPISNIK
Redne skupščine Slovenskega kluba retrieverjev,
ki je bil dne 26.5.2011 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
3. Potrditev dnevnega reda
4. Poročilo predsednice UO SKR za leto 2010
5. Poročilo o finančnem poslovanju kluba v letu 2010
6. Poročilo o delu strokovne komisije za vzrejo v letu 2010
7. Poročilo o delu strokovne komisije za šolanje v letu 2010
8. Poročilo disciplinske komisije in nadzornega odbora za leto 2010
9. Razprava in potrditev poročil
10.Sprejem finančnega in delovnega plana za leto 2011
11.Pregled poročila kandidacijske komisije in volitve
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, zapisnikarja,
dveh overovateljev
Soglasno je bilo izvoljeno naslednje delovno predsedstvo:
Barbara Krumpak – predsednica zbora članov
Martina Krančan - zapisnikar
Jože Štebih, Marjan Gselman - overovatelja
Točka 3: Potrditev dnevnega reda
Pod točko 8:
Poročilo nadzornega odbora in disciplinske komisije za leto 2010
smo spremenili v:
Poročilo disciplinske komisije in nadzornega odbora za leto 2010
Točka 4: Poročilo predsednice UO SKR za leto 2010
Poročilo je podala predsednica Barbara Krumpak
V letu 2010 se je UO sestajal na treh rednih sejah, manj zahtevna vprašanja smo
reševali na korespondenčnih sejah. Prav tako smo na korespondenčnih sejah
sproti potrjevali vloge novih članov.
Marca 2010 je bil sklican delni Zbor sodnikov FCI VIII/I, na katerem je bil sprejet
odstop Tine Herman kot vzrejne referentke za LR. Kooptirani sta bili novi članici
vzrejne komisije, Martina Krančan za FCR in LR ter Mateja Tomašič za GR.

Organizirali smo dva vzrejna pregleda, eno preizkušnjo naravnih zasnov, telesni
ocenjevanji, Lovsko preizkušnjo v prinašanju LP-R s podelitvijo CACT/R. CACT in
Uporabnostno preizkušnjo v prinašanju za retrieverje (TP-R) s podelitvijo
CACIT/R.CACIT.
V oktobru 2010 smo na Pragerskem organizirali klubsko razstavo v okviru
Evropske razstave v Celju, skupaj za FCI skupine IV, VII in VIII. Prijavljenih je
bilo 940 psov in prireditev je bila uspešno zaključena.
Naša sekretarka Martina Krančan je razvila program Baza vzrejno pregledanih
psov ter tudi vnesla precej podatkov, ki se še dopolnjujejo.
Število članov je približno enako, leto smo zaključili z 73 člani, trenutno stanje pa
je 60 članov.
Sprejeli smo tudi plan prireditev za leto 2011 v skoraj enakem obsegu kot v letu
2010, odrekli smo se le organizaciji jesenske preizkušnje naravnih zasnov.
Točka 5: Poročilo o finančnem poslovanju kluba v letu 2010
(priloga – na vpogled v arhivu pri sekretarki)
Točka 6: Poročilo o delu strokovne komisije za vzrejo v letu 2010
(priloga – na vpogled v arhivu pri sekretarki)
Točka 7: Poročilo o delu strokovne komisije za šolanje v letu 2010
(priloga – na vpogled v arhivu pri sekretarki)
Točka 8: Poročilo disciplinske komisije in nadzornega odbora za leto
2010
Poročilo disciplinske komisije je podala Polonca Matko:
V letu 2010 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 9: 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 strokovne komisije za šolanje 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 2011
Poročilo je podala predsednica Barbara Krumpak
(priloga – na vpogled v arhivu pri sekretarki)
Poročilo je bilo sprejeto.
Točka 11: Pregled poročila kandidacijske komisije in volitve
Volilno komisijo so sestavljali:Simona Volaj Rakušček, Branko Miloševič in
Martina Krančan
Poročilo je podala predsednica volilne komisije Simona Volaj Rakušček.
Razpis za predčasne volitve predsednika kluba je bil skladno z določbami statuta
objavljen na spletni strani. Kandidati so imeli čas 30 dni po objavi, da podajo

svojo vlogo oziroma predloge po elektronski pošti ali pisno na naslov kluba
Slovenski klub retrieverjev, Andričeva 1,1000 Ljubljana.
Volilna komisija v predpisanem roku 30 dni po objavi tega razpisa ni prejela
nobene prijave ne po elektronski pošti ne v pisni obliki po pošti.
Glede na dejstvo, da ni bilo zainteresiranih kandidatov za mesto predsednika
Slovenskega kluba Retrieverjev, predsednica upravnega odbora Barbara
Krumpak predlaga zboru da sprejme sklep, da se mandat podaljša vsem
nosilcem, upravnega odbora, nadzornega odbora in disciplinske do naslednje
redne volilne skupščine v letu 2012, ko poteče 4-letni mandat.
Predlog je bil soglasno sprejet.
Točka 12: Razno
Andrej Emih že lansko leto ni več aktivno sodeloval v UO in se ni udeleževal sej.
Prav tako je izrazil, da ne želi biti več član kluba. Po statutu SKR tako ne more
biti več član UO, zato ga zbor članov razreši. Na njegovo mesto zbor imenuje g.
Jožeta Štebiha. Odstop in kooptiranje novega člana UO je zbor sprejel soglasno.
Še vedno ostaja problematika pomanjkanja strokovnega kadra. Tako je težko
izvajati specifično šolanje retrieverjev.
Jože Štebih: na Ptuju se bo organizirala brezplačna enodnevna delavnica s
prikazom osnovnega šolanja retrieverjev – vabilo bo objavljeno na spletu članom
pa poslano po elektronski pošti.
Alenka Spazzapan je pripravljena prevzeti osnovno šolanje retrieverjev –
komisija, ki bo sestavljena iz članov UO si bo ogledala metode dela in poligon,
kjer bi se šolanje izvajalo ter se na podlagi tega odločila za sodelovanje z Alenko
Spazzapan.
Konec: 19.15
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