SLOVENSKI KLUB RETRIEVERJEV
Andrićeva 1
1000 Ljubljana

Vransko, 7. marec 2020
ZAPISNIK
na redno letno in volilno Skupščino Slovenskega kluba retrieverjev ter klubski dan
dne 07.marca 2020 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 2019
5. Poročilo o finančnem poslovanju kluba v letu 2019
6. Poročilo disciplinske komisije za leto 2019
7. Poročilo nadzornega odbora za leto 2019
8. Razprava in potrditev poročil
9. Sprejem finančnega in delovnega plana za leto 2020
10. Poročilo volilne komisije
11. Volitve predsednika, članov nadzornega odbora in disciplinske komisije
12. Razno
Točka 1: Otvoritev in nagovor prisotnih
Po 30 minutnem čakanju je Zbor članov otvorila in pozdravila predsednica kluba Simona
Volaj Rakušček
Točka 2: Izvolitev delovnih teles - delovnega predsednika in zapisnikarja
Soglasno je bilo izvoljeno naslednje delovno predsedstvo:
predsednik zbora članov:
Simona Volaj Rakušček
zapisnikar:
Martina Krančan
overovatelja:
Jasna Jeraj
Tanja Sičanović
Točka 3: Potrditev dnevnega reda
Dnevni red je bil soglasno sprejet.
Točka 4: Poročilo predsednice UO SKR v letu 2019
Poročilo je podala predsednica Simona Volaj Rakušček
(priloga na vpogled v arhivu pri sekretarki)
Točka 5: Poročilo o finančnem poslovanju kluba v letu 2019
Poročilo je podala računovodkinja Silva Logar.
(priloga – na vpogled v arhivu pri sekretarki)

Točka 6: Poročilo disciplinske komisije za leto 2019
Predsednik disciplinske komisije Jani Zore se skupščine ni mogel udeležiti, zato je ustno
poročilo podala predsednica Simona Volaj Rakušček
(priloga – na vpogled v arhivu pri sekretarki)
Točka 7: Poročilo nadzornega odbora za leto 2019
Poročilo podal Tomaž Dajčar.
Točka 8: Razprava in potrditev poročil
Poročilo UO je bilo soglasno sprejeto.
Poročilo o finančnem poslovanju 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 2020
Delovni plan je podala predsednica Simona Volaj Rakušček
(priloga – na vpogled v arhivu pri sekretarki)
Realizacija plana je podala za 2019 in finančni plan za 2020 je podala Silva Logar.
Poročilo je bilo soglasno sprejeto.
Točka 10: Poročilo volilne komisije
Poročilo in kandidacijsko listo je podala Jelka Simčič (predsednica volilne komisije), ki je
predlagala, da se volitve izvedejo javno.
Soglasno sprejeto javno glasovanje.
(priloga – na vpogled v arhivu pri sekretarki)
Kandidacijska lista:
Mandatarka: ga. Simona Volaj Rakušček
Nadzorni odbor: Jasna Jeraj, Dušan Vavpotič in Tomaž Dajčar
Disciplinska komisija: Barbara Krumpak, Silva Logar in Miha Mramor

Točka 11: Volitve predsednika, članov nadzornega odbora in disciplinske komisije
Kandidatka za mandatarko Simona Volaj Rakušček prebere program in predlaga naslednje
člane v organe:
Upravni odbor: Aleksandra Dajčar, Nika Krumpak in Martina Krančan in Jelka Simčič
Nadzorni odbor: Jasna Jeraj, Dušan Vavpotič in Tomaž Dajčar
Disciplinska komisija: Barbara Krumpak, Silva Logar in Miha Mramor
Skupščina je na javnem glasovanju sprejela naslednje sklepe:
1. za mandatarko se izvoli Simono Volaj Rakušček za člane upravnega odbora se izvoli
Aleksandro Dajčar, Niko Krumpak in Martino Krančan in Jelko Simčič
2. za člane nadzornega odbora se izvolijo: Jasna Jeraj, Dušan Vavpotič in Tomaž Dajčar
3. za člane disciplinske komisije se izvolijo: Barbara Krumpak, Silva Logar in Miha
Mramor

Točka 12: Razno
• Jelka Simčič izpostavila vprašanje o zavarovanju prireditev – potrebno se je
pozanimati kakšni so stroški in kaj zavarovanje vključuje.
Sklep: UO bo preveril kako je z zavarovanjem prireditve, stroški in kaj zajema.
• Pobuda o odlikovanju KZS: člane SKR bi lahko bolj pogosto predlagali za odlikovanje
KZS. Prav tako bi lahko klub interno odlikoval člane.
• LZS: poslati prošnjo za kritje stroškov za vzrejni pregled in LPP
• Aleksandra Dajčar predlagala, da UO na KZS pošlje apel, da bi se ta poskusila
dogovoriti s FURS-om glede obdavčitve vzrediteljev.

Konec: 20.00
Vransko, 7.marec 2020
Zapisala: Martina Krančan

Overovatelja:
Jasna Jeraj

Tanja Sičanović

