ZAPISNIK VOLILNE SKUPŠČINE HOVAWART KLUBA SLOVENIJE,
z dne, 21.9.2014, s pričetkom ob 12.40
v kraju Jezerce pri Šmartnem 8, 3201 Šmartno v Rožni dolini

DNEVNI RED:
1. Otvoritev Skupščine z nagovorom ustanovne predsednice Hovawart kluba Slovenije
2. Izvolitev delovnega predsednika, zapisnikarja, verifikacijske komisije in overovateljev
zapisnika
3. Poročilo verifikacijske komisije
4. Potrditev dnevnega reda
5. Potrdilo Poslovnika skupščine
6. Poročilo o dosedanjem delu kluba in kronologija ustanovitve
7. Finančno poročilo ustanovne blagajničarke kluba
8. Razprava in potrditev sprememb Statuta HwKS
9. Volitve predsednika, upravnega odbora, nadzornega odbora in disciplinske komisije
10. Razno
Ad 1 : Vse prisotne je pozdravila ustanovna predsednica Dušica Bučer in se zahvalila za prisotnost.
Ad 2: Dušica Bučer je za delovnega predsednika predlagala Bojano Razpotnik, za overovatelja
zapisnika Suzano Puc in Vesno Zaplotnik, za verifikacijsko komisijo Tanjo Čas in Teo Pavišič, za
zapisnikarico pa Tanjo Bele Pavišič.
Sklep 1 : Predlog delovnih organov je soglasno sprejet.
Ad 3. Tea Pavišič je v imenu verifikacijske komisije podala poročilo: Hovawart klub Slovenije (v
nadaljevanju HwKS) ima do današnjega dne 103 člane, prisotnih je 40 članov.
Za sklepčnost skupščine mora biti prisotnih več kot polovica vseh članov. Ker je bilo prisotnih manj
kot polovica članov, je po 20. členu Statuta potrebno počakati 30 minut. Če je po tem času prisotnih
vsaj 10 članov, se lahko skupščina nadaljuje.
Delovna predsednica je dejala, da glede na oddaljenost kraja in na število prijavljenih ni pričakovati
prihoda dodatnih članov ter predlagala, da s skupščino nadaljujemo takoj.
Sklep 2: Poročilo verifikacijske komisije in predlog delovne predsednice se soglasno sprejme. Lista
prisotnosti s podpisi je priloga zapisnika.
Ad 4. Delavna predsednica Bojana Razpotnik je vse prisotne seznanila z dnevnim redom. Le tega so
vsi člani prejeli v pisni obliki 14 dni pred skupščino, kot navaja 20. člen statuta HwKS. Prisotni na
dnevni red niso imeli pripomb.
Sklep 3: Predlog dnevnega reda se soglasno sprejme.
Ad 5. Delovna predsednica je prebrala Poslovnik o poteku volilne skupščine. Prisotni na Poslovnik
niso imeli pripomb.
Sklep 4: Poslovnik o poteku volilne skupščine se soglasno sprejme.
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Ad 6. Dušica Bučer je vse prisotne člane seznanila z dosedanjim delom ustanovnega predsedstva od
prvega sestanka, preko ustanovitve HwKS, pa vse do datuma skupščine. Prebrala je kratko
kronologijo. Na poročilo ni bilo pripomb, zato so prisotni soglasno sprejeli
Sklep 5: Sprejme se poročilo ustanovne predsednice Hovawart kluba Slovenije. Poročilo ustanovne
predsednice je priloga zapisnika.
Ad 7. Ustanovna blagajničarka Tanja Čas vse prisotne seznani s finančnim poročilom kluba. Na dan
19.9. 2014 ima klub 100, oziroma 103 člane. 3 člani članarine še niso poravnali.
Finančno poročilo je sestavni del zapisnika.
Prisotni na podano poročilo niso imeli pripomb, zato so soglasno sprejeli
Sklep 6: Sprejme se finančno poročilo blagajničarke kluba. Finančno poročilo je priloga zapisnika.
Ad 8. Na spletni strani kluba so bili člani pozvani, naj podajo pripombe na Statut kluba, ki so ga prejeli
tudi po mailu. Prišlo je nekaj pripomb, predlaganih popravkov in vprašanj, ki so jih na ustanovno
predsedstvo naslovili Matjaž Koželj ter Igor in Alenka Novak.
Ustanovno predsedstvo je prispele pripombe, predlagane popravke in vprašanja natančno pregledalo
ter pripravilo odgovore, ki jih je podala delovna predsednica Bojana Razpotnik in so priloga zapisniku.
Prisotni so soglasno sprejeli
Sklep 7: Soglasno se sprejmejo in potrdijo podani odgovori ustanovnega predsedstva. Pripombe na
statut in odgovori so priloga zapisnika.
Ad 9. Delovna predsednica je prebrala in predstavila listo kandidatov za novo vodstvo Hovawart
kluba Slovenije, ki jih je ustanovni upravni odbor kluba, po predhodni privolitvi kandidatov, soglasno
imenoval.
Predlagani kandidati so:
Za upravni odbor:
Predsednik: Darko Vide
Podpredsednik: Igor Razpotnik
Tajnica: Tanja Bele Pavišič
Blagajničarka: Tanja Čas
Člani: Vesna Zaplotnik, Andrej Puc, Dušan Bučer
Za nadzorni odbor:
Duška Drev
Vesna Krajnc
Ksenija Kovačec Naglič
Za disciplinsko komisijo:
Andreja Belavič Benedik
Zorana Pust
Darko Drev
Prisotni člani so soglasno podprli predlagane kandidate in sprejeli
Sklep 8: Predlog je bil soglasno sprejet in soglasno so izvoljeni vsi predlagani kandidati za vodstvo
HwKS.

Ad 10. Pod točko razno ni predlogov za razpravo.
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Bojana Razpotnik je poudarila, da je bilo za ustanovitev kluba potrebno kaj nekaj napora in se
zahvalila vsem, ki so pripeljali klub do današnjega dne, novemu vodstvu pa čestitala v imenu
ustanovnega odbora in mu zaželela, da bodo tudi v naprej delovali aktivno, složno in v dobrobit

pasme ter zadovoljstvo članstva.

Skupščina HwKS je bila zaključena ob 15.uri.

Zapisničarka:

Delovna predsednica:

Tanja Bele Pavišič

Bojana Razpotnik

Ovarovateljici zapisnika:
Suzana Puc

Vesna Zaplotnik

