SLOVENSKI KLUB RETRIEVERJEV
Andričeva 1
1000 Ljubljana

ZAPISNIK
volilne skupščine Slovenskega kluba retrieverjev,
ki je bila v petek dne 9. 5. 2008 ob 18. uri v prostorih Lovskega doma Medvode
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 2007
5. Poročilo o finančnem poslovanju kluba v letu 2007
6. Poročilo o delu strokovne komisije za vzrejo v letu 2007
7. Poročilo o delu strokovne komisije za šolanje v letu 2007
8. Poročilo nadzornega odbora in disciplinske komisije za leto 2007
9. Razprava in potrditev poročil
10. Sprememba 33. člena statuta SKR
11. Poročilo kandidacijske komisije
12. Volitve predsednika SKR, volitve članov nadzornega odbora in disciplinske komisije
13. Sprejem finančnega in delovnega plana za leto 2008
14. Razno

Seja skupščine se je pričela z 1 urno zamudo, na seji je bilo prisotnih 14 članov kluba, seznam
prisotnih s podpisi je sestavni del tega zapisnika.
Ad 1) Otvoritev in nagovor prisotnih
Sejo skupščine je otvorila in pozdravila prisotne predsednica kluba Barbara Krumpak.
Ad 2) Izvolitev delovnih teles
Soglasno je bilo zvoljeno naslednje delovno predsedstvo:
Barbara Krumpak – predsednica skupščine
Marica Švagelj – zapisnica
Marko Popovič – overovatelj
Zdenka Novak – overovatelj
Ad 3) Potrditev dnevnega reda
Dnevni red je bil soglasno potrjen.
Ad 4) Poročilo predsednice UO SKR za leto 2007
Poročilo je podala predsednica Barbara Krumpak.
UO je deloval na skupščini leta 2004 izvoljeni sestavi, in sicer:
Barbara Krumpak - predsednica
Branko Miloševič - podpredsednik

Jože Štebih - predsednik strokovne komisije za delo retrieverjev
Alenka Pokorn - predsednica strokovne komisije za vzrejo retrieverjev
Tina Herman - vodja podkomisije za labradorce in gladkodlake retrieverje
Jože Gradišar - član
Jasna Jeraj - sekretarka
Op.: Gdč. Jeraj je marca 2007 odstopila in UO je izvolil novo
sekretarko, gospo Marico Švagelj
Upravni odbor Slovenskega kluba retrieverjev je v letu 2007 deloval
skladno s smernicami, ki so jih člani sprejeli na svoji redni skupščini,
in sicer:
- organizacija spomladanskega in jesenskega vzrejnega pregleda
- organizacija spomladanske in jesenske vzrejne preizkušnje
- organizacija specialne razstave
- organizacija klubske razstave
- organizacija republiških in mednarodne delovne preizkušnje
- srečanje članov na klubskem dnevu, ki je vsebovalo tudi predavanje strokovnjaka s področja
veterine
- baza podatkov psov članov SKR
- testiranje PRA
Med drugim je UO kluba na svojih rednih sejah sprejel:
- odločitev za novega ponudnika internetnih storitev, predvsem z namenom večje kapacitete, saj je
končno zaživel projekt ustanovitve baze podatkov, ki zaradi objave na spletnih straneh kluba služi
članom v večjo informiranost. Po posvetu z informacijsko pooblaščenko Natašo Pirc Musar je vsak,
ki bo svojega plemenjaka ali plemenko objavil na spletni strani kluba, podpisal soglasje za objavo
podatkov;
- sklep, da bo poskusno izvedel odvzem pasje sline zainteresiranih lastnikov labradorcev za
pošiljanje le-te nadiagnostični test v laboratorij Laboklin v Nemčiji za ugotavljanje dedne prcd-PRA;
- posodobitev pravilnika o Lovski priezkušnji. Nov pravilnik je bil objavljen v reviji Kinolog.
Sklep delnega zbora sodnikov in kasneje UO KZS je bil, da delovanje strokovne komisije za vzrejo
še vedno ostane v okviru Slovenskega kluba retrieverjev.
Ad 5) Poročilo o finančnem poslovanju kluba v letu 2007
Poročilo je namesto opravičeno odsotne Silve Logar prebrala Barbara Krumpak. Finančno
poslovanje v letu 2007 je bilo pozitivno.
Ad 6) Poročilo o delu strokovne komisije za vzrejo v letu 2007
Poročilo je podala predsednica strokovne komisije za vzrejo Alenka Pokorn.
V letu 2007 je bilo za 7% več legel, kot prejsnje leto. V rodovno knjigo je bilo vpisanih 50 legel
retrieverjev s 312 mladiči. Organizirana so bila dva vzrejna pregleda. Ugotavlja se, da je glede na
število skotenih mladičev, vzrejno pregledano zelo malo mladicev, lani 43 psov.
Ad 7) Poročilo o delu strokovne komisije za šolanje v letu 2007
Poročilo je podal predsednik strokovne komisije za delo Jože Štebih.
Predviden namen dela je bil realiziran v celoti, razen osnovnega šolanja, kar mora ostati naloga v
prihodnje. Pripravljenost psov in vodnikov pa je iz leta v leto na višji ravni, saj jih večina na vseh
preizkušnjah in tekmah opravi uspešno. Pri vodnikih, lastnikih in skrbnikih psov bo tudi v prihodnje
potrebno krepiti prepričanje, da bo napredek dosežen le s preizkušanjem psov na vseh ravneh in
ne doseganje naslovov doseženih na razstavah zaradi prodaje ali nastopaštva.
Dosežen je tudi določen napredek pri spreminjajnu pravilnikov za delo, saj je bil SKR gonilna sila.

Ad 8) Poročilo nadzornega odbora in disciplinske komisije za leto 2007
Poročilo sta podala predsednica disciplinske komisije Jelka Simčič in predsednik nadzornega
odbora Andrej Emih. Disciplinska komisija se letu 2007 ni sestala, saj ni bilo nobenega predloga za
uvedbo disciplinskega postopka. Nadzorni odbor je spremljal delo UO SKR in bil prisoten na vseh
sestankih. Na poslovanje ni bilo pripomb in delo je bilo v celoti pohvaljeno.
Ad 9) Razprava in potrditev poročil
Vsa poročila so bila potrjena v celoti.
Celotna poročila na vpogled se nahajajo pri sekretaki kluba.
Ad 10) Sprememba 33. člena statuta SKR
Zaradi usklajavanja našega statuta s statutom kinološke zveze in v izogib ponovni volilni skupščini
je potrebno uskladiti naš statut samo v 33. členu. Za sprejem ostalih sprememb statuta, bo
potrebno sklicati novo skupščino. Predvidoma v juniju.
Sprememba 33. člena statuta je bila potrjena in se glasi:
Upravni odbor sestavljajo: predsednik kluba (predsednik Upravnega odbora), podpredsednik,
sekretar, predsednik vzrejne komisije in predstavnik vzrediteljev. Poleg tega so člani UO še
predsedniki Sekcij po svoji funkciji. UO se sestaja predvidoma enkrat na tromesečje. Po poteku
mandata članov UO lahko Skupščina iste člane izvoli ponovno.
Ad 11) Poročilo kandidacijske komisije
Predsednica kandidacijske komisije gospa Jelka Simčič je podala poročilo o poteku volitev in s tem
prevzela vodenje skupščine in volitev. Podala je naslednje predloge, in sicer:
Za nadzorni odbor se predlaga: Marko Popovič, Tomaž Sterniša, Jelka Simčič
Za disciplinsko komisijo se predlaga: Matko Polonca, Simona Volaj Rakušček, Dušan Vavpotič
Za predsednika/mandatarja se predlaga: Barbara Krumpak
Ad 12) Volitve predsednika SKR, volitve članov nadzornega odbora in disciplinske komisije
Vsi predlagani člani so bili izglasovani v celoti.
Nadzorni odbor: Popovič Marko, Sterniša Tomaž, Simčič Jelka
Disciplinska komisija: Polonca Matko, Simona Volaj Rakušček, Dušan Vavpotič
Predsednik/mandatar: Barbara Krumpak
Barbara Krumpak se je zahvalila za podporo in je nadaljevala vodenje skupščine s podajo
predloga Upravnega odbora SKR v nasledjni zasedbi:
1. Barbara Kruppak, predsednica kluba
2. Jože Velikonja, podpredsednik kluba
3. Marica Švagelj, sekretarka kluba
4. Andrej Emih, predsatavnik strokovne komisije SKR
5. Jože Gradišar, predstavnik vzrediteljev in kronist
6. Jelka Simčič, predstavnica Nadzornega odbora
Člani upravnega odbora so bili sprejeti soglasno.
Z dnem izvolitve novih organov Slovenskega kluba retrieverjev preneha mandat vsem dosedanjim
članom organov kluba.
Ad 13) Sprejem finančnega in delovnega plana za leto 2008
Predsednica Barbara Krumpak je podala predlog delovnega plana za leto 2008, katerega je
skupščina soglasno potrdila.
Delovni plan za leto 2008 je v prilogi.
- organizacija spomladanskega in jesenskega vzrejnega pregleda
- organizacija spomladanske in jesenske vzrejne preizkušnje

- organizacija specialne razstave
- organizacija klubske razstave
- organizacija republiških in mednarodne delovne preizkušnje
- srečanje članov na klubskem dnevu, ki je vsebovalo tudi predavanje strokovnjaka s področja
veterine
- testiranje PRA
Ad 4) Razno
Za besedo je prosila gospa Hojka Kreigher, ki je predlagala, da se ob kakšni prireditvi ali klubskem
dnevu predstavi vsesplošno uporabnost retrieverjev, na primer prikaz dela reševalnih psov.
Predlog je bil zelo pozitivno sprejet in beseda je stekla še z drugimi predlogi.
Ker je večina retrieverjev v rokah nelovcev, bi klub moral razmišljati v smeri spodbude Working
testa, kot discipline, ki zelo simulira oblike dela z psom na lovišču z uporabo prinosil. Potrebni bi
bili vpogledi v tujino, prevodi in prilagoditev pravilnikov.
Sprejet je bil sklep, da velja objava na internetni strani SKR, kot uradna objava in potemtakem ni
potrebe po obveščanju članov po pošti.
Skupšcina je bila v dobrem vzdušju končana ob 20. uri.

Zapisala:
Marica Švagelj

Overovitelja:
Zdenka Novak

Marko Popovič

