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VABILO NA REDNO LETNO SKUPŠČINO  

KLUBA LJUBITELJEV ŠNAVCERJEV IN PINČEV SLOVENIJE  

 

 

Spoštovana članica / spoštovani član  

 

Vabimo vas, da se udeležite redne skupščine KLŠPS 2022, ki jo sklicuje OU Kluba v skladu s 23. 

členom Statuta.  Skupščina bo potekala dne  20.5.2022 ob 17.00 uri v sejni sobi Kinološkega 

društva Ljubljana, Pot za Brdom 10, Ljubljana 

 

Predlagan dnevni red: 

 

1. Otvoritev, izvolitev organov skupščine in verifikacijske komisije  

2. Poročilo verifikacijske komisije o sklepčnosti 

3. Potrditev dnevnega reda 

4. Poročilo o delu Kluba za leto 2021 

5. Finančno poročilo Kluba za leto 2021 

6. Poročilo Nadzornega odbora Kluba za leto 2021  

7. Poročilo Vzrejne komisije za leto 2021 

8. Plan dela Kluba za leto 2022 

9. Finančni plan Kluba za leto 2022  

10. Predlog vzpostavitve odprte baze podatkov šnavcerjev in pinčev 

11. Razno 

12. Zaključek 

 

V skladu s 22.čl. Statuta KLŠPS je skupščina javna, zato ji smejo prisostvovati vsi, ki so povezani 

ali si želijo biti neposredno ali posredno povezani z delovanjem Kluba, ne morejo pa razpravljat 

in glasovati ali odločati o zadevah, o katerih sklepa skupščina, če niso člani. Glasovalno pravico 

imajo samo redni člani Kluba in zakoniti zastopniki članov do 15 leta starosti. 

 

Prilagamo delovno gradivo k točkam 4., 7. in 8. Ostala gradiva bodo predstavljena na skupščini. 

 

http://www.klsps.si/
mailto:klsps.si@gmail.com


Predloge in pripombe lahko posredujete na klsps.si@gmail.com najkasneje 7 dni pred 

skupščino, torej najkasneje do 13.5.2021 ob 23.59 uri. 

 

Po zaključku skupščine vas vabimo, da se nam pridružite ob POGOVORIH O VZREJI. Pogovore 

bo vodila vodja skupine Vzreditelji KLŠPS ga. Špela Homan Tomažin, vzrediteljica črnih srednjih 

šnavcerjev. Posamezni člani našega kluba bodo predstavili nekatere zanimive teme z namenom, 

da se o njih tudi pogovarjamo in širimo svoja znanja ter izkušnje oz. opredelimo vsebine, ki bi 

bile primerne, da bi jih obravnavali na naslednjih srečanjih. 

 

 

V pričakovanju vaše čim številčnejše udeležbe, s katero boste izkazali odgovoren odnos do dela 

našega Kluba, vas prijazno pozdravljamo, 

 

                                                                                                                                                                                               

PREDSEDNICA KLŠPS 

                                                                                                                                          Lučka Žabkar  

 

DOSTAVLJENO:                                                                                                                

1. Vsi člani KLŠPS po elektronski pošti  s prilogo                                                                 

2. Spletna stran KLŠPS1         

 

 

Prilagamo: 

1. Poročilo o delu Kluba za leto 2021  

2. Poročilo Vzrejne komisije za leto 2021 

3. Plan dela Kluba za leto 2022 

 

 
1 Na spletni strani Kluba www.klsps.si se delovna gradiva ne objavijo  
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