
ZAPISNIK 
 
8. redne seje UO KZS, ki je bila v torek, 07. aprila 2015, ob 17:00 uri v prostorih Kinološke 
zveze Slovenije, Zapoge 3d, Vodice. 
 
Prisotni: Egon Dolenc, Miran Marš, Rajko Pučnik, Mirja Lapanja, Jože Velikonja, Andraž 
Opeka, Samo Lubej, Jožica Janežič. 
Opravičeno odsotni: mag. Branislav Rajić, Katja Skulj in Dragan Zemljič. 
Vabljeni prisotni: Roman Grah predsednik NO, Drago Goričan član NO in  Darko Branilovič 
pooblaščeni revizor - direktor podjetja Valuta d.o.o.. 
Zapisnikar: Jože Velikonja. 
Pričetek seje: ob 17:00 uri. 
 
Predlagani dnevni red 8. redne seje UO KZS: 
1. Potrditev dnevnega reda. 
2. Potrditev zapisnika 7. redne seje UO KZS. 
3. Revizijsko poročilo 2010 – 2014 KZS d.o.o. in KZS . 
4. Poročilo Kadrovske komisije, pregled dospelih vlog na razpis za poslovnega sekretarja in 

imenovanje poslovnega sekretarja KZS. 
5. Potrditev sklepov 1. konstitutivne seje KSV. 
6. Potrditev 1. konstitutivne seje Komisije za prireditve. 
7. Pogodba o poslovnem sodelovanju z Zavarovalnico Triglav. 
8. Pregled in potrditev zapisnika 7. seje KSV. 
9. Tekoče zadeve: 

a) Predlog za uvedbo disciplinskega postopka. 
b) Treven – dopis odvetnika. 
c) DLVKOS – prošnja za donacijo. 
d) Siraks d.o.o. – predlog za podaljšanje pogodbe. 
e) Odločba inšpektorata za delo. 
f) Poizvedba – KKOS. 
g) Ugovor SKH. 
h) Dopis DDBOS. 
i) Odstopna izjava direktorice KZS d.o.o. Andreje Novak. 
j) Potrditev prireditev 2016 in 2017. 
k) DVLKOS – pritožba 

10.Razno 
 
Ad 1)Potrditev dnevnega reda 
Sklep UO KZS 1/8-2015: UO KZS soglasno potrdi predlagani dnevni red. 
ZA / PROTI 
8 / 0 
 
Ad 2) Potrditev zapisnika 7. redne seje UO KZS 
Sklep UO KZS 2/8-2015: UO KZS soglasno potrdi zapisnik 7. redne seje UO KZS. 
ZA / PROTI 
8 / 0 
 



Ad 3) Revizijsko poročilo 
Pooblaščeni revizor - direktor podjetja Valuta d.o.o. Darko Branilovič, prisotnim natančno 
predstavi ugotovitve revizijskega nadzora v KZS in KZS d.o.o., opravljenega za obdobje 2010 – 
2014. Pri tem navaja, da so bile ugotovljene velike nepravilnosti in s tem izkazano visoko 
davčno tveganje in tveganje nastanka prevar in napak. Posebej je opozoril na velike 
nepravilnosti, ki so bile ugotovljene tudi pri EDS (evropska razstava psov v Celju). 
Pojasnil je, da visoka stopnja tveganja pomeni, da je potrebno takojšnje ukrepanje s strani 
vodstva, predvsem v smeri saniranja velikih nepravilnosti. 
  
Predsednik NO KZS Roman Grah pri tem dodaja, da je sedanja revizija potrdila vse dosedanje 
ugotovitve NO KZS in novo ugotovljene nepravilnosti.  Sledi razprava, v kateri so sodelovali 
vsi prisotni. Po razpravi je bil sprejet naslednji sklep: 
 
Sklep 4/8-2015: Direktorico KZS d.o.o. Andrejo Novak in bivšega predsednika KZS mag. Blaža 
Kavčiča se pozove, da nemudoma poskrbita za dostavo vseh manjkajočih pogodb. 
ZA / PROTI 
8 / 0 
 
Ob 18.05 se je seji pridružil računovodja Boštjan Rihter.  
 
 
Predsednik UO KZS je predlagal, da se zaradi njegove prisotnosti Boštjanu Rihterju omogoči 
takojšnja obrazložitev predloga podaljšanja pogodbe, odločanje o podaljšanju pa se bo 
izvedlo, ko bo točka na dnevnem redu.  UO se je s tem predlogom soglasno strinjal. 
Boštjan Rihter je predstavil delo, ki ga za KZS in KZS d.o.o. opravlja računovodsko podjetje 
Siraks. 
Pove, da delo opravlja strokovno in v določenih rokih. Poudari, da je dela zelo veliko in to 
obrazloži. Na osnovi tega podjetje Siraks predlaga uskladitev mesečnega pogodbenega 
zneska in podaljšanje pogodbe, na kar zapusti sejo upravnega odbora. 
 
Ad 4) Poročilo Kadrovske komisije, pregled dospelih vlog na razpis poslovnega sekretarja in 
imenovanje poslovnega sekretarja KZS 
Miran Marš je podal poročilo o delu Kadrovske komisije in povedal, da je na razpis prispelo 
14 vlog. Od tega so tri vloge bile nepopolne, dve vlogi pa sta prispeli po roku. Kandidatke so 
pisale test na področju poznavanja organizacije KZS in znanja angleškega jezika. Po testu so 
sledili osebni razgovori. Kadrovska komisija meni, da je na osnovi doseženih rezultatov 
pisnega testa in razgovora Lidija Okleščen najprimernejša kandidatka za poslovno sekretarko.  
Upravni odbor je pregledal vse vloge, ki so prispele na razpis in pisne teste. Na osnovi 
poročila Kadrovske komisije in na osnovi pregleda dospelih vlog je sprejel naslednji sklep: 
 
Sklep 5/8-2015: UO KZS za poslovno sekretarko KZS imenuje Lidijo Okleščen. Predsednik KZS 
poskrbi za podpis pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas z dnem 8.4.2015. 
ZA / PROTI 
8 / 0 
 
 
 



Ad 5) Potrditev sklepov 1. konstitutivne seje KSV 
Sklep 6/8-2015: UO KZS potrdi zapisnik 1. konstitutivne seje KSV. 
ZA / PROTI 
8 / 0          
 
Ad 6) Potrditev 1. konstitutivne seje Komisije za prireditve 
Sklep 7/8-2015: UO KZS potrdi zapisnik 1. konstitutivne seje Komisije za prireditve. 
ZA / PROTI 
8 / 0 
 
Ad 7) Pogodba o poslovnem sodelovanju z Zavarovalnico Triglav. 
UO KZS je bil že pred podpisom seznanjen z določili pogodbe o poslovnem sodelovanju z 
zavarovalnico Triglav in jo v celoti podpira. Pogodbeno pridobljena denarna sredstva naj se 
ustrezno porazdelijo za potrebe delovanja Zveze.  
Sklep 8/8-2015: Potrdi se pogodbeno sodelovanje z zavarovalnico Triglav. 
ZA / PROTI 
8 / 0 
 
Ad 8) Pregled in potrditev zapisnika 7. seje KSV 

Sklep 9/8-2015: UO potrdi zapisnik 7. Seje KSV z naslednjimi opombami: 
K sklepu KSV 5/7-2014: UO KZS zavrne zadnji stavek sklepa, ki se glasi: Vzrejna komisija 
naj predlaga ukrep proti vzrediteljici in KSV nalaga preverbo podatkov in ponovno 
odločanje. 
K sklepu KSV 7/7-2014: Zadevo se odstopi v ponovno reševanje KSV, ki naj opravi 
pogovore z vsemi udeleženci tega primera in ukrepa samo na osnovi trdno pridobljenih 
dokazov.  
K sklepu KSV 9/7-2014, 10/7-2014 in 11/7-2014 – sklepe se razveljavi v delu, ki določajo  
brisanje mladičev iz rodovne knjige. 

Ad 9) Tekoče zadeve: 
 

a. Predlog za uvedbo disciplinskega postopka. 
Slovenski klub za retrieverje je podal pobudo za uvedbo disciplinskega postopka zoper 
Zinko Rovan zaradi žaljivega in neprimernega odnosa do drugih sodnikov na delnem 
zboru sodnikov za retrieverje, ki je potekal 10.4.2014.  
Sklep 10/8-2015: Na osnovi 25.  Člena Pravilnika o disciplinski odgovornosti predsednik 
UO KZS pooblasti Andraža Opeko, da po potrebi predlaga uvedbo disciplinskega 
postopka. 
ZA / PROTI 
8 / 0 
 

b. Treven – dopis pooblaščene odvetniške pisarne podjetja Treven 
UO se seznani z dopisom odvetniške pisarne Globevnik & partner d.o.o., ki zastopa 
podjetje Treven. Dopis je odgovor na odstop od gradbene pogodbe 36-2012-OVI, ki je 
bila podpisana 28.11.2012 iz krivdnih razlogov na strani Trevna, ki ga je predhodno 
poslala KZS. 
Odvetniška pisarna Globevnik & partner d.o.o. v odgovoru navaja, da navedeni datum 
podpisa pogodbe ni 28.11.2012, ampak 21.1.2013. 



UO KZS ugotavlja, da so sedaj potrjene navedbe NO KZS, ki je že opozoril, da ja prejšnji 
predsednik po ugotovitvi velikih nepravilnosti pri gradbeni investiciji, podpisal še eno 
dodatno gradbeno pogodbo tako, da pod isto številko 36-2012-OVI obstajajo dve 
gradbeni pogodbi z različnimi datumi in različno vsebino. 
UO KZS nalaga odvetniški pisarni Žorž naj ugotovi dejansko oškodovanje KZS in pripravi 
vse potrebno za uvedbo odškodninske tožbe zoper takratno odgovorno osebo – 
takratnega predsednika KZS.   

 
c. DLVKOS – prošnja za donacijo  

Sklep 11/8-2015: Vlogi DLVKOS za donacijo - financiranje organizacije specialne razstave 
kraških ovčarjev v Mariboru v višini 1.727,10 € se ne ugodi. 
ZA / PROTI 
8 / 0 
 

d. Siraks – podaljšanje pogodbe 
Za opravljanje del v istem obsegu naj se pridobi tri dodatne ponudbe na osnovi katerih 
se oceni upravičenost uskladitve pogodbenega zneska za opravljanje računovodskih 
storitev. 
Sklep 12/8-2015: V primeru najugodnejše ponudbe se podaljša pogodbo s podjetjem 
Siraks.  
ZA / PROTI 
8 / 0 
 

e. Odločba inšpektorata za delo 
UO se seznani z vsebino odločbe inšpektorata za delo. 
 
 
 

f. Poizvedba – KKOS 
KKOS se obvesti, da je zadeva v zvezi z njihovo prijavo v postopku in bodo o sprejetih 
sklepih takoj po končanem postopku tudi obveščeni.  

 
g. Ugovor SKH 

Sklep 13/8-2015: UO KZS Zaradi strokovne napake Komisije za prireditve se 
Slovenskemu klubu za hrte izjemoma dovoli organizirati  drugo  specialno razstavo s 
podelitvijo naziva CAC v letu 2015. 
ZA / PROTI 
7 / 1 
 

h. Dopis DDBOS 
Sklep 14/8-2015: UO KZS odobri plačilo startnine tekmovalcem in nabavo trenirk za 6 
tekmovalcev in vodjo ekipe – Jože Bola. 
ZA / PROTI 
8 / 0 
 

i. Odstopna izvaja direktorice KZS d.o.o Andreje Novak. 



Sklep 15/8-2015: UO KZS sprejme in potrdi odstopno izjavo direktorice KZS d.o.o., 
Andreje Novak. 
ZA / PROTI 
8 / 0 
Andrejo Novak se zadolži, da nemudoma uredi vračilo  osnovnih sredstev v lasti KZS 
d.o.o. (mobilni telefon in prenosni računalnik) s katerimi razpolaga  Aleksander  Česnik. 
 
Sklep 16/8-2015: Rajko Pučnika se imenuje za direktorja KZS d.o.o.. 
ZA / PROTI 
8 / 0 
 

j. Koledar mednarodnih prireditev za leto 2016 in 2017 
Sklep 17/8-2015: UO potrdi koledar prireditve za leto 2016 in 2017. 
ZA / PROTI 
8 / 0 
 

k. DVLKOS – pritožba 
Sklep 18/8-2015: Pritožbo DVLKOS se posreduje KSV, ki naj poda strokovno mnenje. 

 
 
AD 10) Razno: 
 
Glede na dejstvo, da se bliža ponovni sestanek delovne komisije LZS in KZS, je potrebno 
pripraviti finančno poročilo o poslovanju lovskega dela kinologije. 
Sklep 19/8-2015: UO KZS zadolži finančno službo, da pripravi poročilo o finančnem 
poslovanju lovskega dela kinologije. 
ZA / PROTI 
8 / 0 
 
Na predlog članov v UO, ki zastopajo lovski del kinologije, je UO KZS je sprejel naslednje 
spremembe v sestavi Komisije za izobraževanje in izpite:  
Sklep 20/8-2015: UO KZS v komisiji za izobraževanje in izpite razreši Vester Jožeta in Štebih 
Jožeta in v komisijo imenuje Jože Rusa in Slavko Žlebnika. 
ZA / PROTI 
8/0  
 
UO KZS se seznani s potekom ugotavljanja izdaje 500 delovnih knjižic, katere niso bile 
dostavljena na KZS, ampak izročene neznani osebi. Tiskarna DTP je posredovala podatke o 
osebi, ki je prevzela 500 kosov delovnih knjižic. Od omenjene osebe je potrebno pridobiti 
podatek komu na KZS je predala delovne knjižice. V nasprotnem primeru se zoper prej 
omenjeno osebo uvede odškodninski postopek. 
  
KzŠ predlaga UO KZS, da se odproda prikolica za prevoz psov. 
Sklep 21/8-2015: UO KZS potrdi prodajo prikolice. GFK naj pridobi oceno vrednosti prikolice 
in na  licitaciji odproda prikolico. 
ZA / PROTI 
8/0  



 
Predsednik NO KZS Roman Grah zastavi vprašanje, kdaj bo redna letna skupščina KZS in kako 
je oz. v kakšni fazi je priprava novega Statuta? 
Predsednik KZS Egon Dolenc pove, da je delovna skupina za pripravo predlogov sprememb 
Statuta končala z delom in je v začetku meseca marca predloge posredovala Statutarni 
komisiji.  Pove, da se je Statutarna komisija enkrat že sestala, vendar ima predsednik 
komisije dr. Dušan Štrus zaradi nesklepčnosti probleme s sklicem naslednje seje. Sklic redne 
skupščine KZS je predviden konec maja ali v prvem delu junija. V primeru, da bo Statutarna 
komisija na naslednji seji končala z delom, bo Statut takoj poslan v javno obravnavo. Egon 
Dolenc nadalje pove, da sta v končni fazi priprave tudi Disciplinski pravilnik in Pravilnik o 
materialno finančnem poslovanju. Takoj, ko bo znana končna verzija Statuta pa se bo pričelo 
s pripravo Pravilnika o strokovnem delu na katerega sta vezana Pravilnik o sodniških licencah 
in etični kodeks.  
 
Člani lovskega dela UO seznanijo ostale člane, da je bil v aprilski številki revije Lovec objavljen 
načrt lovsko kinoloških prireditev za leto 2015. Objava je pomanjkljiva in med lovci povzroča 
veliko število dodatnih vprašanj. Član Komisije za prireditve, ki je bil zadolžen za objavo, naj 
se poskuša dogovoriti z uredništvom revije Lovec za ponovno objavo načrta lovsko kinoloških 
prireditev z vsem podatki, ki so potrebni. 
 
Mirja Lapanja in Miran Marš poročata o poteku izbora dobavitelja za reprezentančne 
trenerke. 
Sklep 22/8-2015: Za dobavitelja reprezentančnih trenerk se potrdi Slovenski olimpijski 
komite.  Vzorčne trenerke (tri moške in tri ženske konfekcijske številke) za mero se dostavi 
na KZS, kjer si reprezentanti le-te lahko pomerijo.  
ZA / PROTI 
8 / 0 
Sklep 23/8-2015: Miran Marš in Mirja Lapanja pridobita še ponudnika za dotisk na trenerke. 
ZA / PROTI 
8 / 0 
 
 
Zaključek seje: 20:30 uri. 
 
 
Zapisal:          Predsednik UO KZS 
Jože Velikonja         Egon Dolenc 
 
 


