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Zadeva:   Vloga za priznanje statusa stranskega udeleženca v upravnem postopku registracije 

sprememb in dopolnitev Statuta Kinološke zveze Slovenije 

Slovenski klub za nemške doge je včlanjen v Kinološko zvezo Slovenije. Z včlanitvijo je klub pripoznal 

Statut Kinološke zveze Slovenije (v nadaljevanju statut) kot tisti akt, ki so ga vse članice in vsi organi 

Kinološke zveze Slovenije obvezani spoštovati in se po njem ravnati . Menimo, da imamo članice 

pravico in odgovornost varovati statutarna določila. 

Predstavnik kluba se je dne 10.10.2019 udeležil izredne in volilne skupščine Kinološke zveze 

Slovenije. Po mnenju kluba je bil sklic in potek skupščine obremenjen z vrsto nepravilnosti oziroma 

kršitev Statuta Kinološke zveze Slovenije, na kar je na sami skupščini predstavnik kluba tudi opozarjal. 

Na omenjeni skupščini je bil med drugim na sporen način sprejet sklep o spremembi in dopolnitvi 

statuta in pravilnika o disciplinski odgovornosti, pri čemer ni bil izpeljan v statutu predpisani 

postopek spreminjanja splošnih aktov. Članicam Kinološke zveze Slovenije je bila s tem prikrajšana 

pravica sodelovanja pri spreminjanju njihovega lastnega temeljnega akta na način, kot ga zagotavlja 

in predpisuje statut.  Slovenski klub za nemške doge kot ena od prikrajšanih članic zato podaja 

pristojni upravni enoti vlogo za priznanje statusa stranskega udeleženca v upravnem postopku 

registracije sprememb Statuta Kinološke zveze Slovenije. 

Po mnenju Slovenskega kluba za nemške doge so bile pri sklicu in poteku skupščine storjene 

naslednje nepravilnosti: 

 

1. Sklic izredne skupščine 

Izredna skupščina je bila sklicana z dvema vsebinskima točkama in sicer: 

- točka 5 dnevnega reda:  predstavitev problematike nepremičnin v Zapogah 

- točka 6 dnevnega reda: spremembe in dopolnitve Statuta in Pravilnika o disciplinski odgovornosti 

Kinološke zveze Slovenije 

Statut v 1. točki 33. člena veleva, da »mora predsednik Kinološke zveze Slovenije vsem članom 



Kinološke zveze Slovenije vabilo na Skupščino poslati najmanj 30 dni pred dnem zasedanja Skupščine. 

K vabilu je potrebno priložiti dnevni red in pisno gradivo.« 

Vabilo na skupščino je bilo poslano pravočasno, priložen je bil dnevni red, k nobeni od obeh 

vsebinskih točk pa ni bilo priloženo gradivo. Gradivo k točki 5 ni bilo članicam poslano niti naknadno, 

gradivo k točki 6 pa je bilo s Kinološke zveze Slovenije članicam odposlano 02.10.2019. Veliko članic je 

tako gradivo prejelo šele 2-3 dni pred skupščino, kar ne glede na tudi drugače sporno spreminjanje 

statuta, ne zagotavlja ne predpisanega in ne razumnega roka, v katerem bi članice lahko izvedle 

obravnavo skupščinskega gradiva.  

2. Ugotavljanje izidov glasovanj 

Predsednik je na podlagi oddanih pooblastil predstavnikov članic ugotovil, da je po pol urnem čakanju 

prisotnih 57 predstavnikov članic. S tem je bilo zadoščeno statutarnim določilom, saj je bila 

zahtevana prisotnost najmanj tretjine predstavnikov članic 40. Najmanj 40 predstavnikov članic bi se 

torej moralo udeležiti posameznega  glasovanja, da bi se z večino izglasovani sklepi lahko šteli za 

veljavne. 

Prvo izvedeno glasovanje je bilo glasovanje o predlogu za sestavo organov skupščine. ZA predlog je 

glasovalo vseh 57 prisotnih predstavnikov članic. 

Drugo izvedeno glasovanje je bilo glasovanje o zvočnem snemanju skupščine. ZA predlog je glasovalo 

vseh 57 prisotnih predstavnikov članic. 

Tretje izvedeno glasovanje je bilo glasovanje o dnevnem redu. Pred glasovanjem se navzočnost ni 

preverila, glasovalo se je le ZA, glasov PROTI in VZDRŽANI se ni ugotavljalo. Na podlagi 35 glasov ZA je 

predsedujoči razglasil dnevni red za sprejet. 

Po mnenju Slovenskega kluba za nemške doge dnevni red ni bil sprejet, saj je mogoče ugotoviti le, da 

se je glasovanja udeležilo 35 predstavnikov članic, kar ni dovolj za veljavni sprejem sklepa. 

Četrto izvedeno glasovanje je bilo glasovanje o poslovniku skupščine. Postopek ugotavljanja izidov 

glasovanja je bil enak kot predhodno, zato po mnenju Slovenskega kluba za nemške doge tudi 

poslovnik skupščine ni bil veljavno sprejet. 

Peto glasovanje je bilo glasovanje o sklepu ob točki 5 dnevnega reda, o problematiki nepremičnin v 

Zapogah. Tokrat je predsedujoči ugotovil, da je ZA glasovalo 50 predstavnikov članic, 1 je bil PROTI, 

VZDRŽANIH je bilo 6. Glasovanja se je torej udeležilo 57 predstavnikov članic in sklep je bil večinsko 

veljavno sprejet. 

Šesto glasovanje je bilo glasovanje o sklepu ob točki 6 dnevnega reda, sklepu o spremembah in 

dopolnitvah Statuta in Pravilnika o disciplinski odgovornosti Kinološke zveze Slovenije. Glasovalo je 

56 predstavnikov članic, 26 ZA, 24 PROTI in 6 VZDRŽANIH. Večino tistih, ki so glasovali, predstavlja 29 

glasov, torej, da bi bil sklep veljavno sprejet bi moralo biti najmanj 29 glasov ZA. Predsedujoči je kljub 

opozorilom več predstavnikov članic sklep razglasil za sprejet. 

Mnenje Slovenskega kluba za nemške doge je, da sklep o spremembah in dopolnitvah statuta in 

pravilnika o disciplinski odgovornosti ni bil veljavno sprejet in da je razglašen sprejem sklepa ničen. 

 

Volitve za člane skupščinskih organov so se izpeljale v okviru zadnje točke dnevnega reda. Volitve so 

bile neuspešne, saj je glasovnice oddalo le 34 predstavnikov članic, moralo pa bi jih vsaj 40. 

3. Kršitev statutarnih določb glede spreminjanja splošnih aktov 

Predlaganje sprememb splošnih aktov in izpeljava ustreznih postopkov je v pristojnosti Statutarne 

komisije. 57. člen statuta ji to pristojnost podeljuje v 2. in 3. točki, 104. in 105. člen statuta pa 

določata ustrezne postopke. 



57. člen 

(2) Statutarna komisija lahko Skupščini Kinološke zveze Slovenije predlaga spremembo posameznih 

določb splošnih aktov Kinološke zveze Slovenije zaradi njihove uskladitve s tem statutom. 

 (3) Za zagotovitev izvajanja naloge iz drugega odstavka tega člena Statutarna komisija sproži 

ustrezne postopke in po potrebi opravi razpravo v okviru Kinološke zveze Slovenije. 

104. člen  

(1) Osnutek statuta Kinološke zveze Slovenije pripravi Statutarna komisija.  

(2) Statutarna komisija preko Upravnega odbora predlog statuta pošlje v javno razpravo vsem 

članicam Kinološke zveze Slovenije.  

(3) Javna razprava iz drugega odstavka tega člena traja najmanj 30 (trideset) dni.  

(4) Statutarna komisija po končani javni razpravi zbere in prouči vse pripombe in predloge sprememb 

statuta in na njihovi osnovi izdela končni predlog statuta.  

(5) Vsaka članica Kinološke zveze Slovenije ima pravico do amandmajev zgolj na tiste člene, o katerih 

je Statutarni komisiji posredovala svoje pripombe ali predloge za spremembe.  

105. člen  

(1) Upravni odbor organizira pred sprejemom vsakega splošnega akta javno razpravo, ki traja najmanj 

30 (trideset) dni.  

(2) Članice Kinološke zveze Slovenije lahko v okviru javne razprave na predlog splošnega akta 

podajajo pisne amandmaje.  

(3) Upravni odbor po končani javni razpravi predlog splošnega akta z vsemi podanimi pisnimi 

amandmaji članic Kinološke zveze Slovenije posreduje Skupščini v razpravo in sprejem. 

Nepravočasno posredovanje gradiva in sporna ugotovitev izida glasovanja pri sprejemanju sprememb 

statuta in pravilnika o disciplinski odgovornosti  nista edini nepravilnosti pri točki 6 dnevnega reda. Te 

točke na dnevnem redu sploh ne bi smelo biti, saj v statutu predpisani postopek spreminjanja 

splošnih aktov ni bil izpeljan, pristojni organ (statutarna komisija) in članice pa so bili iz procedure 

izključeni. Predlagatelj je bil na skupščini opozorjen na nepravilnosti in pozvan k umiku točke z 

dnevnega reda, česar ni storil in sprejem predlaganih sprememb vseeno dal na glasovanje. 

4. Volitve skupščinskih organov 

Tudi točka 7 je obremenjena z vrsto nepravilnosti in sicer: 

- razpisane so bile redne volitve za vse člane skupščinskih organov, čeprav bi lahko bile razpisane 

samo nadomestne volitve za manjkajoče člane skupščinskih organov  

- volitve so bile izvedene po drugačnih statutarnih določilih kot so veljala v času razpisa volitev 

Skupščinski organi so bili izvoljeni na rednih volitvah oktobra 2016, volitve so bile razpisane sočasno z 

volitvami predsednika, izvoljenim pa je bil podeljen redni, 4 letni mandat, ki se izteče 23. oktobra 

2020. Volilne skupščine nobena od članic ni izpodbijala v z zakonom predpisanem, enoletnem roku. 

Ne nazadnje se je o mandatih članov skupščinskih organov, ki so bili izvoljeni leta 2016, izrekla 

statutarna komisija, to je organ, ki je po statutu edini pristojen tolmačiti statutarne določbe. 

 

Volilna komisija je torej nepravilno razpisala redne volitve za člane skupščinskih organov pred 

iztekom mandata sedanjim članom skupščinskih organov, čeprav bi lahko razpisala le nadomestne 

volitve za posamezna izpraznjena mesta. Prav tako se je razpis nanašal na vse člane skupščinskih 

organov, čeprav volilna komisija ni razpolagala z odstopnimi izjavami vseh članov skupščinskih 

organov oziroma s skupščinskimi sklepi o njihovi razrešitvi po v statutu predpisanem postopku. 



Predsednik kot sklicatelj volilne skupščine pri preizkusu poročila volilne komisije ni prepoznal 

navedenih nepravilnosti pri delu volilne komisije in vseeno sklical volilno skupščino. Volilna skupščina 

je bila izpeljana, izpeljana pa je bila celo pod drugačnimi pogoji, ki so veljali ob razpisu volitev.  

Neuspešna izpeljava volitev je Kinološko zvezo Slovenije verjetno obvarovala pred morebitnimi 

pravnimi in pravdnimi zapleti zaradi prikrajšanja pravice do dokončanja svojega mandata, ki so ga 

člani skupščinskih organov ob izvolitvi pridobili in sprejeli v dobri veri. 

Po mnenju Slovenskega kluba za nemške doge sam sklic izredne in volilne skupščine v nobeni točki ne 

prestane statutarne presoje in pri vsebinskih točkah izredne skupščine ni omogočal veljavnega 

sprejema zavezujočih sklepov, prav tako pa ni omogočal izpeljave veljavnih in ne izpodbojnih volitev. 

Sama izvedba skupščine je dodatno zelo obremenjena s spornim ugotavljanjem izidov glasovanj. 

Popolnoma nesprejemljiv pa je po mnenju kluba način spreminjanja temeljnega akta članic Kinološke 

zveze Slovenije, ki ga statut zelo natančno opredeljuje in je postopkovno omejen na članice in 

statutarno komisijo kot skupščinski organ. Poseg upravnega organa v statutarno materijo pomeni 

prilaščanje pristojnosti, ki jih upravni organ nima in jih tudi ne sme imeti, onemogočanje 

predpisanega celotnega postopka spreminjanja statuta pa je po mnenju kluba nedopustno in bi lahko 

pomenilo uvajanje nesprejemljive in zelo nevarne prakse v delovanje Kinološke zveze Slovenije. 

 

Zaradi vsega navedenega Slovenski klub za nemške doge pričakuje, da mu bo status stranskega 

udeleženca v upravnem postopku registracije sprememb in dopolnitev Statuta Kinološke zveze 

Slovenije priznan. 

Priloge: 

1. Vabilo na izredno in volilno skupščino KZS na dan 10.10.2019 

2. Dopolnitev gradiva za izredno in volilno skupščino KZS na dan 10.10.2019 

3. Razpis rednih volitev za skupščinske organe z dne 07.06.2019 

4. Mnenje statutarne komisije z dne 24.05.2018 

 

 

S spoštovanjem, 

Slovenski klub za nemške doge 

Igor Rac, predsednik 

info@sloddc.si 

 

 


