PISNA IZJAVA ZA RTV SLOVENIJA (ga. Klementina Mikolič)
Slovenska kinologija je v letu 2018 zašla v težke čase, verjetno najtežje v zgodovini svojega obstoja.
Desetletje nesoglasji, uveljavljanja različnih osebnih interesov, pravnih manevrov, rušenj treh
predsednikov in poslovanja mimo davčnih predpisov je doseglo vrh in Kinološko zvezo Slovenije
pahnilo v zelo slabo finančno stanje. FURS je z inšpekcijskim pregledom ugotovil nezakonito
poslovanje zveze v letih 2010 do 2014, zaradi katerega je zveza postala velik davčni dolžnik. S strani
FURS-a sta bili izdani dve odločbi in sicer:
- dne 27.10.2017 za KZS odločba št.: DT 0610-13491/2015-101 08-530-05 za
obveznosti v višini 141.657,71 €.

znesek davčnih

- in dne 30.3.2018 za KZS organizacija prireditev d.o.o. odločba št.: DT 0610-13492/2015-45 08-53013 za znesek davčnih obveznosti v višini 95.782,90 €.
Obe odločbi skupaj sta zvezo obremenili za vrtoglavih 237.440,61 €, katere je zveza do konca
februarja 2019 FURS-u v celoti poravnala.
Naslednji težek udarec je slovenska kinologija doživela 16.9.2018, ko je skupina kinologov izvedla
nelegalno skupščino, zvezo obglavila vseh skupščinskih organov, t.i. »začasno vodstvo«, skrito za
kolektivno odgovornost, pa je brez vsake legitimnosti več kot mesec dni onemogočalo normalno
delovanje skupščinsko izvoljenim organom, jim preprečevalo vstop v prostore zveze ter vleklo poteze
in se izdajalo za zastopnike zveze.
Na srečo so se tri društva, članice zveze, zavedale, da je Kinološka zveza Slovenije pahnjena na rob
svojega obstoja in brez zakonitega zastopnika v nezakonitem statusnem položaju. Dne 24. septembra
2018 so vsem članicam Kinološke zveze posredovale pobudo za zbiranje zahtev za sklic izredne
skupščine na način kot to določa statut. Kot pooblaščenec več kot polovice članic KZS sem dne
03.12.2018 sklical izredno skupščino za dan 06.01.2019.
Vzporedno so se dne 24.10.2019, po izteku mandata prejšnjega predsednika, sestali člani upravnega
odbora in skladno s statutarnimi pravicami in obveznostmi nadaljevali z vodenjem in upravljanjem
Kinološke zveze.
Na izredni skupščini dne 06.01.2019 sem bil izvoljen za zakonitega zastopnika zveze. Upravna enota
Ljubljana je z odločbo št.: 215-56/2019-6 potrdila pravilnost izvedene izredne skupščine, z vpisom v
register društev pa je Kinološka zveza po več letih pridobila nespornega zakonitega zastopnika. S tem
je bil postavljen temelj za normalizacijo razmer v slovenski kinologiji.
Kot zakoniti zastopnik zveze sem skupaj s člani upravnega odbora ter skupščinskih in drugih organov
opravljal nujne in neodložljive posle zveze med 6.1. in 5.5.2019. Skladno z zapisnikom izredne
skupščine sem dne 12.1.2019 imenoval volilno komisijo, katera je korektno in skladno s statutom
izpeljala volilni postopek. Dne 1. aprila 2019 sem sklical volilno skupščino, na kateri je bil dne 5. maja
2019 izvoljen novi predsednik in upravni odbor.
Skupaj z upravnim odborom ter skupščinskimi in drugimi organi zveze smo uspeli anarhični in
popolnoma nezakoniti položaj, v katerega je Kinološko zvezo pahnila nelegalna skupščina 16.
septembra 2018, preobrniti v popolnoma legalno stanje. Novemu vodstvu smo predali zvezo, ki je
bila statutarno in zakonsko nesporna, s poravnanim davčnim dolgom ter racionaliziranim in finančno
vzdržnim poslovanjem.

