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Spoštovane članice KZS! 

Dne 24.06.2020 je UE Ljubljana z dopisom pozvala KZS, da dopolni vlogo za registracijo sprememb 

statuta, ki naj bi bile sprejete na izredni skupščini dne 10.10.2019. Ker je sestavni del dopisa tudi 

prikaz dejstev in okoliščin, ki jih bo UE Ljubljana upoštevala pri morebitni izdaji odločbe, 

predvidevamo, da se bo predsednik Šinko prenehal smešiti  pred državnimi organi in vloge ne bo 

dopolnil. Kakorkoli že, morebitna odločba ali morebitni sklep o zavrženju vloge bo klavrni zaključek te 

manipulativne skupščine. 

Sporni skupščini z dne 10.10.2019 zahtevata vsaj bežno osvetlitev.  Očitno je, da je sklicatelj obeh 

skupščin  zasledoval tri cilje: 

- pridobiti bianco pooblastilo članic KZS za prodajo nepremičnine v Zapogah, ki naj bi ga delegati 

članic UO KZS podelili zgolj na podlagi ustnega opisa nefunkcionalnosti in stroškovne neustreznosti 

nepremičnine, 

- spremeniti statut, ki je že leta potreben celovite prenove, le in samo  v točno določenem delu, s 

točno določenim namenom,  

- dokončno se znebiti motečih članov skupščinskih organov, ki pa so v času skupščine imeli legalni 

mandat. 

Pot do teh ciljev je trasiral sklicatelj ob sklicu skupščin, breme spornih in nezakonitih odločitev pa naj 

bi na svoja ramena prevzela skupščina. 

 

Skupini osveščenih delegatov gre zasluga, da je v zadostnem številu preprečila domačijsko prodajo 

nepremičnine, nezakonito spreminjanje statuta, predvsem pa  je z obstrukcijo volilne skupščine 

onemogočila nezakonito izvolitev skupščinskih organov. Slednje je KZS obvarovalo morebitnih 

pravdnih in odškodninskih zapletov, ki bi lahko nastali zaradi nezakonitega odvzema mandatov 

takratnim članom skupščinskih organov, kakor tudi pravdnih in odškodninskih zapletov zaradi 

odločitev, ki bi jih sprejemali nezakonito izvoljeni novi člani skupščinskih organov. 

Skupščinska smešnica, ki se je zgodila 10.10.2019, je tako pred neizbežnim epilogom.  Skupina 65 

članic KZS je  z veliko truda in premišljenimi potezami nezakoniti položaj KZS, v katerega so ga pahnili 

udeleženci nezakonite dvoriščne skupščine septembra 2018, uspešno sanirala in novoizvoljenemu 

predsedniku Šinku maja 2019 predala KZS v popolnoma zakonitem položaju. Za to sta bila potrebna 

dva brezhibna sklica in dve brezhibni izpeljavi skupščin. Ta, torej zakoniti položaj , ki je za vsak pravni 

subjekt temeljni element poslovanja, je predsednik Šinko nerazumljivo lahkotno in hitro zavrgel. 

Edina skupščina, pravzaprav dve, istočasni izredna in volilna, ki ju je v dosedanjem poteku mandata 

uspel sklicati predsednik Šinko, sta bili sklicani nezakonito in izpeljani nezakonito. Ne le, da sta 

nezakoniti skupščini delegatom iz cele Slovenije povzročili nepotrebne stroške in zapravljen čas, 

Kinološka zveza  bo kmalu soočena s posledicami tega manevra. Le upamo lahko, da se predsednik 

Šinko tega zaveda in da rešitve iz zagate, v katero je zabredel, ne bo iskal v skladu s svojimi željami, 

nakanami in predvolilnimi obljubami posameznikom, ampak izključno in samo znotraj veljavnega 

statuta in pravnega reda RS. 



Ignorantski odnos predsednika Šinka do pravil KZS in pravnega reda RS v zvezi s spornima 

skupščinama, zavračanje dobronamernih opozoril pred in na sami skupščini ter lahkomiselno 

poslovanje brez nadzorstvenega organa  (pred približno letom dni so bili člani Nadzornega odbora kar 

izbrisani iz uradne spletne strani) utemeljeno poraja sum, da bi lahko bilo upravljanje Kinološke zveze 

v preteklih 14 mesecih na več področjih obremenjeno s spornimi odločitvami in dejanji.  Odsotnost 

posrednega in neposrednega skupščinskega nadzora ni tako nedolžna zadeva kot si mogoče kdo 

domišlja.  

Zato bomo spodaj podpisani zakoniti zastopniki treh članic KZS vsak zase zahtevali vpogled v 

zapisnike sej organov in drugo poslovno dokumentacijo KZS.  

 

Priloge: 

1. Opozorila_Verčko 

2. Stališče_statutarna komisija 

3. Stališče_NO 

4. Zapisnik skupščine 

5. Vloga_ Slovenski klub za nemške doge 

6. Vloga_LKD Cerknica 

7. Sklep UE Ljubljana 

8. Dopis UE Ljubljana 

 

S kinološkimi pozdravi, 

Jožef Verčko l.r., LKD Koroške 

Andraž Opeka l.r., LKD Cerknica 

Igor Rac l.r., Slovenski klub za nemške doge 

 

 

 


