
Zapisnik 
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21. oktobra 2011 ob 18.00 uri 
v sejni dvorani Občine Ljubljana, Trg MDB 7, Ljubljana 

 
 
Predsednik KZS g. Kavčič je članice v uvodu pozdravil prisotne predstavnike in  na kratko 
predstavil delovanje upravnega odbora in KZS od izvolitve do danes. 
Podal je predlog delovnih organov. Za delovnega predsednika je predlagal g. Saša Novaka, 
za člana delovnega predsedstva go Silvano Pavlin in g. Romana Höfferla, za zapisničarko 
Matejo Garafolj, za verifikacijsko komisijo  Jelko Simšič, Sabino Heric in Iztoka Terčka, za 
overovatelja zapisnika Aleksandra Svetelška in Draga Goričana.   
 
Prisotne je zaprosil, da podajo pripombe oz. dopolnitve k predlaganim delovnim organom.  
G. Vidmar je želel kot član Nadzornega odbora predlagati delovno predsedstvo, vendar je 
predlogu nasprotoval g. Kavčič in povedal, da Nadzorni odbor nima pravice predlagati 
delovnih teles, predlagajo jih lahko le delegati.  
G. Vidmar je vzel pripombo na znanje in kot delegat predlagal naslednje delovno 
predsedstvo: Branko Tucovič, Lidija Okleščen in Sašo Cvek.  
G. Kavčič je predlagal glasovanje o predlogih, zaprosil je sekretarko KZS, da prešteje 
glasove. 
ZA delovno predsedstvo, kot ga je predlagal g. Kavčič, v sestavi: Sašo Novak, Silvana 
Pavlin in Romana Höfferla je glasovalo 50 delegatov, PROTI predlogu je glasovalo 36 
delegatov, VZDRŽANIH 5 delegatov.  
Delovno predsedstvo je zaprosil, da zasede svoje delovno mesto in nadaljuje z volitvami 
preostalih organov skupščine.  
 
G. Novak se je delegatom zahvalil za zaupanje vodenja skupščine, ter povabil g. Vidmarja, 
da poda nasprotni predlog k predlogu verifikacijske komisije.  
G. Vidmar je povedal, da nima nasprotnega predloga, ter da predlaga, da se verifikacijska 
komisija razširi s tremi dodatnimi člani. Predlagal je, da se v komisijo imenuje še Mojca 
Sajovic, Igor Tomašič in Zoltan Časar.  
 
Predsedujoči je predlagal glasovanje o predlogu verifikacijske komisije, v sestavi kot ga je 
predlagal g. Kavčič, v sestavi:  Jelka Simšič, Sabina Heric in Iztok Terček.  
ZA predlagano verifikacijsko komisijo je glasovalo 49 delegatov, PROTI je glasovalo 34 
delegatov, VZDRŽANI pa so bili 4 delegati.  
Predsedujoči je ugotovil, da je izvoljena komisija v sestavi Jelka Simšič, Sabina Heric in g 
Iztok Terček in predlagal, da ugotovi navzočnost delegatov, predlagal je ugotavljanje 
prisotnosti delegatov pred vsakim glasovanjem.  
 
Predsedujoči je podal predlog ostalih organov skupščine.  
Za zapisničarko je g. Kavčič predlagal Matejo Garafolj.  
ZA predlog je glasovalo 92 delegatov, PROTI 0 delegatov, VZDRŽANA 2 delegata.  
Predsedujoči je ugotovil, da je za zapisničarko izvoljena Mateja Garafolj.  
 
Za overovatelja je g. Kavčič predlagal g. Aleksandra Svetelška in g. Draga Goričana.  
ZA predlagani predlog je glasovalo 85 delegatov, PROTI 0 delegatov, VZDRŽANI 3 delegati.  
Predsedujoči je ugotovil, da sta za overovatelja zapisnika izvoljena g. Svetelšek in g. 



Goričan.  
 
Po glasovanju je predsedujoči oblikoval naslednji 
SKLEP: člani izvoljenih delovnih organov skupščine so:  

− delovno predsedstvo: Sašo Novak, Silvana Pavlin in Roman Höfferle 
− verifikacijska komisija:  Jelka Simšič, Sabina Heric in Iztok Terček 
− overovatelja zapisnika: g. Svetelšek in g. Goričan.  
− zapisničarka: Mateja Garafolj. 

 

Predsedujoči je predlagal, da se med čakanjem na poročilo verifikacijske komisije pride na 
4. točko dnevnega reda, „Potrditev poslovnika o delu skupščine.  
 
 
Ad. 4.) Potrditev poslovnika o delu skupščine 
 
Delovni predsednik je dal predlog poslovnika o delu skupščine, ki so ga članice prejele z 
vabilom, v razpravo. 
 
G. Vidmar je predlagal, da se po 11. točki poslovnika dodata dve točki, in sicer: - 
skupščina lahko na predlog posameznega delegata lahko odloči, ali se bo o posameznem 
sklepu glasovalo tajno 
- ter določilo, da se za kvorum o tajnem glasovanju upošteva število prevzetih glasovnic. 
 
Delovni predsednik je pred glasovanjem o predlogu delegate opozoril, da se skupščina 
snema, prosil da vsi prisotni ugasnejo mobilne telefone, prisotne je prosil za strpnost in 
disciplino.  
 
Ad. 3.) Poročilo verifikacijske komisije 
 
Verifikacijska komisije je izmed članov za poročevalca izbral g. Trčka, ki je podal poročilo 
komisije, ki je ugotovila, da ima KZS 112 članic, prisotnih je 98 predstavnikov članic KZS.  
Komisija je preverila pooblastila in pri enem ugotovila, da je pravno neveljavno. Komisija 
predlaga, da se pooblastilo s številko 12 vrne z obrazložitvijo, Potočar Simona je z žigom in 
podpisom pooblastila kot delegatko Jernejo Trnovec, ta priimek je prečrtan in je napisano 
novo ime, pooblastilo bi bilo veljavno, če bi bil ob novo napisanem imenu in priimku tudi 
žig in podpis predstavnice. Verifikacijska komisija takega pooblastila ne more upoštevati 
kot veljavnega.  
Komisija je ugotovila, da je na skupščini prisotnih 97 delegatov.  
G. Časar je predsedniku verifikacijske komisije predložil potrdilo Kluba za iskanje, zaščito in 
reševanje glede opravičene odsotnosti ge. Trnovec in prenosa pooblastila na g. Zoltana 
Časarja. G. Terček je zaprosil za pravno pomoč, saj je potrdilo skenirano.  
Pravnica je povedala, da se dopis ne more šteti kot veljavno, saj ni original.  
G. Terček je povedal, da je na skupščini prisotnih 97 delegatk in delegatov, prisotnih 86, 
60%, izračun kvoruma da je sklep izglasovan je 49 glasov.  
 
Predsedujoči je predlagal glasovanje o predlogu poslovnika o delu skupščine, kot so ga 
članice prejele z vabilom.  
 
ZA predlagani poslovnik o delu skupščine je glasovalo 52 delegatov, PROTI 31, 
VZDRŽANIH 7 delegatov.  



 
Po glasovanju je predsedujoči oblikoval naslednji  
SKLEP: Skupščina sprejeme poslovnik o delu, kot so ga članice prejele z vabilom. 
 
Ad. 5.) Potrditev dnevnega reda  
 
Predsedujoči je predlagal razpravo o predlaganem dnevnem redu, kot so ga članice prejele 
z vabilom 
 
G. Kavčič je povedal, da NO ni pregledal letnih izkazov. KZS je želela skupščini zagotoviti 
objektivno strokovno informacijo, zato je UO angažiral revizorsko hišo, zato je predlagal 
razširitev dnevnega reda pod točko 6 s poročilom revizorja.  
 
G. Rac je ugotovil, da se pri štetju glasov ponavlja enako kot na pretekli skupščini.  
Predsedujoči je g. Raca opozoril, da razprava teče o dnevnem redu in da bo imel priložnost 
povedati svoje mnenje kasneje.  
 
G. Vidmar je predlagal spremembo dnevnega reda. Predlagal je, da se črtajo vse točke 
dnevnega reda od 6 do 17. Namesto teh točk predlaga, da se pod točko 6 obravnava 
poročilo NO oz. informacija NO za leto 2010, da se o poročilu razpravlja in da se glasuje o 
nezaupnici predsedniku KZS, in 9. točka razno.   
Povedal, da je mu verjetno ne bo dovoljeno, da delegatom obrazloži predloge za 
spremembo dnevnega reda.  
 
Predsedujoči je dal na glasovanje predlagani dnevni red, ki so ga članice prejele z 
gradivom, skupaj s predlogom za razširitev, kot ga je podal g. Kavčič. 
 
ZA predlagani dnevni red z razširitvijo s predlogom g. Kavčiča je glasovalo 44 delegatov, 
PROTI je glasovalo 42 delegatov, VZDRŽANIH 7 delegatov.  
 
G. Rac je opozoril, da je potrebno pred vsakim glasovanjem potrebno preveriti prisotnost.  
 
G. Travnikar je povedal, da se je potrebno za dobrobit kinologije potrebno začeti 
pogovarjati o kinologiji, o kinoloških društvih in o psih, ne več o lobiranju. 
 
Predsedujoči je ugotovil, da je predlagani dnevni red z razširitvijo sprejet in predlaga, da 
se skupščina nadaljuje po sprejetem dnevnem redu.  
 
Predsedujoči je bil opozorjen, da ni dal na glasovanje osnovnega dnevnega reda, kot so ga 
delegati prejeli z gradivom brez dopolnite.  
 
G. Puš je povedal, da je predsednik verifikacijske komisije povedal, da je kvorum 49 glasov 
delegatov, zato se je potrebno tega držati.  
 
G. Kavčič je povedal, da je bil predsedujoči opozorjen, da je potrebno glasovanje o 
predlaganem dnevnem redu brez dopolnitev, ker tako zahteva procedura.  
 
G. Vidmar je povedal, da bo magnetogram pokazal kateri dnevni red je bil dan na 
glasovanje, povedal je, da je bil to dnevni red, ki ga je predlagal predsednik KZS. Povedal 
je, da so delegati prišli na skupščino pogovoriti ali NO res ni želel opraviti svojega dela, ali 



mu to ni bilo dano. Povedal je tudi, da je računovodja KZS na 9. seji NO povedal, da ima 
eksplicitno prepoved g. Kavčiča, da ne sme nič povedati. Povedal je, da se čuti 
odgovornega za nadzor poslovanja KZS. 
 
Predsedujoči je odredil 10 minutni premor.  
 
Po premoru je predsednik verifikacijske komisije povedal, da želi komisija svojo nalogo 
opraviti pošteno. Povedal je, da bo verifikacijska komisija preštela kartončke vseh prisotnih 
delegatov, ki bi želeli glasovati in imajo to pravico, nato bo predsedujoči za vsak sprejem 
sklepa izračunal kvorum. Delegate je opozoril, naj delegati za posamezni sklep glasujejo 
samo enkrat.  
 
Nato je verifikacijska komisija preverila navzočnost in sporočila, da je na skupščini 
navzočih 95 delegatov, kvorum je 48 delegatov.  
 
G. Vidmar je vprašal, zakaj so se preštevali glasovi in o čem se bo glasovalo, ter s kakšnim 
pooblastilom sta v delovnem predsedstvu Sašo Novak in ga. Silvana Pavlin, ki je lastnica 
računovodskega servisa KZS. Pojavlja se mu mnenje, da bi moral v delovnem predsedstvu 
sedeti nekdo, ki je delegat članice KZS.  
 
Predsedujoči je povedal, da je bilo delovno predsedstvo soglasno izglasovano in ni 
smiselno razglabljati zakaj kdo sedi v delovnem predsedstvu, v aktih KZS ni predpisano 
kdo so lahko člani delovnega predsedstva.  
 
Predsedujoči je predlagal glasovanje o dnevnem redu, kot so ga članice prejele z vabilom, 
ter povedal, da je delovno predsedstvo v odmoru preverilo magnetogramski zapis in 
ugotovilo, da so delegati glasovali o dopolnjenem dnevnem redu, ki ga je predlagal 
predsednik KZS in ne o dnevnem redu, ki so ga članice prejele z vabilo.  
 
Predsedujoči je predlagal glasovanje o dnevnem redu, kot so ga članice prejele z vabilom.  
ZA predlagani dnevni red je glasovalo 47 delegatov. Verifikacijska komisija je želela 
ponoviti štetje glasov. Rezultat ponovnega štetja: ZA predlagani predlog je glasovalo 48 
delegatov, PROTI 39, VZDRŽANIH 5. 
 
Po glasovanju je predsedujoči oblikoval  
SKLEP: skupščina sprejme dnevni red, kot so ga članice prejele z gradivom.  
 
G. Vidmar je povedal, da ni za tako poslovanje KZS, ki se nadaljuje tudi danes, zato 
odstopa kot član NO, zapustil je zasedanje in vrnil glasovalni kartonček.  
 
Ad. 6.) Poročilo organov skupščine: 

• Upravni odbor 
• Nadzorni odbor 
• Statutarna komisija 
• Disciplinska komisija 

Članice so pisna poročila prejele z vabilom, obrazložitev poročila o delu upravnega odbora 
v letu 2010 je podal g. Kavčič.   
Po predstavitvi je predsedujočega zaprosil, da svoje mnenje glede na to, da NO ni podal 
svojega poročila, predstavnik zunanje revizijske hiše poda poročilo o opravljeni reviziji 
poslovanja KZS in KZS d.o.o. 



G. Pečnik, pooblaščeni revizor revizorske hiše Renoma je povedal, da je pregledal izkaza 
uspeha KZS in KZS d.o.o. Revizorji so pregledali 2/3 vseh prihodkov in odhodkov KZS 
d.o.o. Najbolj so se posvetili prihodkom in odhodkom Evropske razstave. Revizorji so 
ugotovili, da so bili poslovni dogodki evidentirani skladno s Slovenskimi računovodskimi 
standardi in da je izkazani finančni rezultat ustrezno ugotovljen, končni znesek je bil konec 
leta 2010 prenesen na KZS. Tudi poslovanje KZS je bilo pregledano v 2/3 prihodkov in 
odhodkov, revizorji so se osredotočili na eno transakcijo, na slabitev nepremičnine v 
Zapogah v znesku 140.000€, ki je podprta s cenilnim elaboratom. Pri pregledu poslovnih 
rezultatov v letu 2010 so revizorji ugotovili, da je bilo leto 2010 nadpovprečno uspešno. 
G. Kavčič je prisotne opozoril, da na KZS nastaja škoda, saj je bila nepremičnina  v 
Zapogah preplačana za cca. 150.000€, opravljena je bila slabitev nepremičnine v višini 
140.000€. Opozoril je tudi na nepremičnino na Ilirski, za katero UE zadnji dve leti ni dobil 
soglasja za prodajo. Realna tržna vrednost nepremičnine na Ilirski je 180.000€, 
preračunano kot strošek na kapital je ta strošek 900 € na mesec, tekoči stroški pa znašajo 
200 € na mesec, to so povsem nepotrebni stroški, ki obremenjujejo KZS.  
 
Predsedujoči je ugotovil, da članice z gradivom niso prejele poročila o delu nadzornega 
odbora, zato je zaprosil predsednika NO g. Štermana, da lahko ustno predstavi poročilo.  
 
G. Šterman, poročila NO za leto 2010 ni. NO je z obvestilom pojasnil zakaj NO ni pripravil 
poročila. Delo NO je temeljilo na določbah Statuta KZS in Zakona o društvih. NO je delo 
KZS spremljal preko zapisnikov organov KZS in z udeležbo na vseh sestankih UO.  O 
ugotovitvah je NO sproti obveščal pisarno in predsednika KZS. Dobrim nameram v 
opozorilih so sledili očitki predsednika KZS , da se NO nima pravice vtikati se v delo UO, ter 
da je delo NO le poročanje na skupščini. NO je opozoril na nesmotrno najemanje podjetja 
za pravno svetovanje, najemanje sodelavcev, ki jih kinologija do sedaj ni potrebovala, 
spremembe v pisarni KZS. Zapisniki NO se največkrat niso obravnavali, vzelo se jih je na 
znanje po tolmačenju predsednika KZS, člani NO pa sploh niso poznali vsebine zapisnikov. 
NO je opozarjal na prirejene zapisnike UO, vendar brez uspeha. NO je naletel na 
nepremagljivo oviro, ko je želel pregledati knjigovodsko dokumentacijo poslovanja KZS in 
KZS d.o.o., težave so pojasnjene v poročilu in pojasnilu, ki so ga članice prejele. NO želi 
pojasnilo predsednika KZS, zakaj ni dovolil pregleda knjigovodskega poslovanja, g. 
Šterman je še povedal, da revizijska kontrola ne more nadomestiti kontrole, ki jo mora 
opraviti NO. G. Šterman je povedal, da odstopa s funkcije predsednika NO.  
 
Poročilo statutarne komisije 
G. Ilc je predstavil poročilo statutarne komisije, ki so ga članice prejele z vabilom.  
 
Poročilo disciplinske komisije 
Predsedujoči je povedal, da je ga. Bregar odsotna, zato je sam prebral poročilo o delu 
disciplinske komisije, ki je bilo priloženo vabilu.  
 
SKLEP: Skupščina se je seznanila s poročili organov skupščine.  
 
Ad. 7. ) Poročilo Evropske razstave psov 
Ga. Novak je podala poročilo Evropske razstave psov, ki so ga članice prejele z vabilom. Na 
koncu predstavitve se je ponovno javno zahvalila organizacijskemu odboru in vsem, ki so 
verjeli v dobro izvedbo Evropske razstave.  
 
Ad. 8.) Razprava o poročilih 



 
G. Kavčič je imel repliko na govor g. Štermana, da bi na skupščini želel slišati pojasnilo. NO 
je dobil izkaze poslovanja za leto 2010 s priporočeno pošto, o čemer obstojijo dokazi. 
Zaposleni v pisarni so ugotovili, da dokumentacija ni bila prevzeta so le-to posredovali tudi 
po e-pošti. 4. aprila se je g. Vidmar zahvalil za prejeta gradiva, zahteval dodatno poročilo 
in ga tudi prejel. G. Štermanu je ob prevzemu predsedovanja NO predstavil poslovanje 
KZS, ter ga opozoril, da sredi pogajanj s Hypo leasingom ne bi bilo dobro, da na 
neprimeren način pride v javnost informacija, da ima KZS veliko denarja. Vsakdo, ki je 
želel pogledati analitične podatke poslovanja je moral podpisati izjavo, da informacij o 
finančnem stanju KZS ne bo prenašal v javnost.  
 
G. Grah je povedal, da ni navajen obtoževanja kot se dogajajo na zadnjih dveh treh 
skupščinah. Kot član NO je deloval zelo korektno, zapisnike sej je moral dati v pregled 
ostalima članoma NO in prečiščen zapisnik posredovati naprej. Vodstvo KZS je v preteklem 
letu vzpostavilo pristne stike s članstvom, z regijskimi srečanji. Vodstvo je izpeljalo 
Evropsko razstavo. Porazna nepremičninska situacija se mora končati, saj ne smemo po 
nepotrebnem zapravljati denarja. Nepremičnina na Ilirski za KZS pomeni balast, ki jo je 
potrebno čim prej prodati. Razlog odstavitve z mesta predsednika NO je bilo, ker se ni 
želel pridružiti njihovim intrigam. KZS je dosegla podpis temeljnega akta z Lovsko zvezo 
Slovenije, s katerim se kinologiji odpira veliko, tudi povezava med revijama Kinolog in 
Lovec. Vodstvu je bilo očitano, da določene naloge niso opravljeni, med drugim tudi 
izdelava novega Statuta.  
G. Grah je bil mnenja, da bo vodstvo do konca mandata zastavljene naloge tudi opravilo.  
G. Grah je povedal, da se distancira od poročila NO, saj je polno pretvarjanj, potvarjanj in 
polresnic.  
Povedal je, da ni res, da NO ni imel možnosti vpogleda v računovodske izkaze, vendar je 
potrebno vedeti, kje pogledati in kdo bo gledal. V NO je bil edini, ki je znal brati bilanco, in 
si jo je na sedežu KZS tudi ogledal. Podatki, ki so bilo posredovani na AJPES so bili 
verodostojni in pravilni.  
G. Grah je skupščini KZS predlagal imenovanje dveh novih članov NO. Za člana bi 
predlagal Milana Žvanuta in Olgo Muhič.  
Predsedujoči je povedal, da bo predlog imenovanja z volilno proceduro ustrezno uvrščen 
na dnevni red, saj je nastala nova situacijo, ki je ob sprejemanju dnevnega reda nismo 
poznali.  
 
Ga. Okleščen; je povedala, da je smo lahko ponosni na Evropsko razstavo psov, ki je 
uspela izključno zaradi delovnega osebja, članov članic, ki so z vso energijo in srcem delali 
za razstavo. Vendar je grenak priokus poleg vseh čestitk uglednih kinoloških kolegov 
pustilo, da predsednik Kavčič ni čestital svojemu osebju, ki se je tako trudilo za izvedbo 
razstave.  
Spomnila je na dogodek izpred treh let, ko se je v mandatu bivšega predsednika  pet 
predsednikov klubov oglasilo v računovodstvo KZS z zahtevo, da pregledajo finančno 
poslovanje KZS. Po preprečitvi vpogleda s strani takratnega predsednika so ti predsedniki 
zagnali vik in krik, ker jim vpogled ni bil omogočen. Polovica teh predsednikov danes sedi v 
današnjem UO, pa tudi ostali ste prisotni tukaj. Delegate je vprašala, kako, da je bil ta 
dogodek pred tremi leti nedopusten, danes pa dopuščate, da predsednik ni dovolil 
vpogleda NO. 
Povedala je, da je absolutno proti predlogu g. Graha, za predlog novih članov NO. 
Povedala je, da so bili na volitvah izvoljeni člani NO, zato ob odstopu z mesta člana NO to 
mesto po statutu pripada naslednjemu, ki je na volitvah prejel največ glasov.  



Ga. Okleščen je povedala, da je g. predsednik že načel temo o zaključnem srečanju in 
podeljevanju nagrad najbolj prizadevnim kinologom v letu 2010, kar je bil razlog za odhod 
z mesta poslovne sekretarke.  
Po besedah predsednika naj bi po svoji presoji za priznanje predlagala Gordano Zupanc. 
Povedala je, da je na prošnjo g. Česnika, da ne bi izpustili katerega pomembnega člana 
res ponudila predlog z obrazložitvijo, ki ga je g. Česnik potrdil. Po končani prireditvi jo je 
predsednik poklical, ji povedal, da ne ve, kaj pomeni biti lojalna sekretarka in ji povedal, 
da ji daje rdeč karton, naslednji dan je prinesla odpoved.  
 
Ga. Novak: replika  
Povedala je, da je g. Česnik odsoten zaradi zdravstvenih težav v družini. Ge. Okleščen je 
odgovorila, da so bili po razstavi res čustveni in evforični, ter da sta bili samo oni dve 
pohvaljeni na večerji sodnikov.  
Po odlično organizirani razstavi smo bili vsi čustveno prizadeli, veseli, ampak razvrani. 
Projekt je bil izredno naporen, narejena je bila odlična razstava, zakaj se mora vedno 
pojaviti slovenskost, vedno ko naredimo dobro zadevo jo more nekdo podreti. Lidija je bila 
velik del tega projekta in jaz ji lahko samo še enkrat rečem Hvala.  
 
G. Trček verjetno sem zadnji človek, ki bi bil obremenjen s preteklostjo KZS in s čustvenimi 
izbruhi.  
Verjemite mi, da to ne vodi k napredku slovenske kinologije. Danes zastopam Zvezo 
lovskih kinologov Pomurja, s pooblastilom, Izražajo se mnenja posameznikov in ne mnenja 
klubov. Nisem vajen takih razprav. G. Trček ni v nobenem sorodstvu z g. Kavčičem, v 
veselje in čast mu je biti član UO, ki jo vodi g. Kavčič. KZS vodi pošteno,  
Tako kot g. Grah, si šteje v čast, da je lahko sodeloval v revizorski skupini, ki je 
pregledovala nepravilnosti prejšnjega vodstva. Pri teh nepravilnostih so sodelovali tudi 
nekateri razpravljavci na današnji skupščini. Prav bi b. ilo, če bi delegati razmišljali s svojo 
glavo, brez vpliva dezinformacij, laži ali polresnic.  
Predlagal je, naj g. Kavčič zaključi svoj mandat ter se nato izrecimo o zadevah.  
 
G. Svetelšek je povedal, da sta z g. Česnikom vedno podpirala linijo vodenja, ki jo je vodil 
predsednik. Povedal je, da v UO niso navajeni delati na osnovi laži. Odgovoril je ge. 
Okleščen, da je NO imel možnost vpogleda v računovodsko dokumentacijo, pred drugo 
skupščino je bila iz vseh dokumentov umaknjena zabeležka „zaupno“. Vesel je, da bo na 
skupščini izvoljen nov NO.  
 
G. Arčon je povedal, da ga moti, da so bili določni predstavniki označeni kot ljudje proti 
predsedniku, Povedal je, da ga je prizadelo in da ga moti, tako kot nekatere izmed 
prisotnih, da jih je predsednik imenoval združenje, koalicija proti predsedniku, da bo kmalu 
zaključil s to stvarjo in da bo obračunal z njimi. V demokraciji ima vsakdo možnost 
povedati svoje mnenje. Povedal je, da ga moti, da gre stroka v pozabo, konkretno 
predsednik Komisije za šolanje, ki je bil odstranjen z mesta predsednika. Če bi bili pri vseh 
članih tako dosledni, bi morali danes vsi odstopiti.  
 
G. Puš; žal mu je, da revizorja ni več na skupščini. Postavil je vprašanje, ali je res, da je 
zoper direktorja družbe Renoma podana kazenska ovadba, zaradi krivega pričanja v 
primeru Cestnega podjetja Maribor.  
Opozoril je na storjeno proceduralno napako. V prvem glasovanju o dnevnem redu smo 
glasovali o predsednikovem predlogu dnevnega reda z dopolnitvijo, ki ni bil sprejet, vendar 
je bilo pod točko 6 podano poročilo revizijske hiše.  



G. Puš je povedal, da je bil kazensko ovaden s strani UO KZS, oz. predsednika KZS. 
Povedal je da se je „pred časom v Slovenije rodila nova disciplina relly obidience, 
disciplina, ki so jo želeli spraviti v življenje, vendar brez pokrovitelja, z malo tekmovalci, z 
nič organizatorji, smo iskali pomoč. Uprava KZS nam ni pomagala, nam ni priskočila na 
pomoč, tako, da smo se znašli sami. Pridobili smo sponzorja, pokrovitelja, ki je pokril vse 
prireditve, v treh letih: pokale, hrano za pse in nagradami za tekmovalce, skupaj s 
sledarskimi tekmami. Pogodbo sem podpisal sam, ker to sodi v resor komisije za šolanje in 
takrat po komunikaciji s podpredsednikom KZS sem to tudi napravil. Zato, ker smo 
zagotovili podporo društvom, da se lahko neka aktivnost razvije, me je UO ovadil. Hvala 
lepa za 22 let dela v kinologiji, za soustvarjanje te KZS. 
Povedal je še, da smatra, da je bil s tem, ko NO ni pregledal poslovanja, kršen statut. V 
društvih nadzorniki opravijo nadzorni pregled s pregledom bančnih izpiskov, računov, 
sklepov. Vprašal je, ali so nadzorniki pregledali vso to dokumentacijo. Če je bilo to 
pregledano, če je bilo gradivo NO poslano domov po pošti, potem pomeni, da je to pri 2,5 
milijonih evrih poslovanja v lanskem letu okoli 380 fasciklov. Zanimalo ga je ali je KZS 
fascikle fotokopirali in jih poslali.  
 
G. Kavčič je pojasnil, da postopek skladno z Zakonom o društvih in Statutom KZS poteka 
tako, da mora NO pregledati letne izkaze poslovanja za preteklo leto. Tukaj je bil kršen 
Statut in Zakon o društvih s strani NO, saj jih  NO mora pregledati. Člani NO morajo 
pregledati izkaze uspeha in v kolikor NO želi podrobnejši pregled, mora NO pisno zaprositi 
za podrobnejši pregled dokumentacije. NO se ni opredelil do izkazov, ki so od aprila naprej 
javno dostopni podatki. NO ni opravil svojega dela.  
Glede ovadbe g. Puša je povedal, da ni oseba, ki bi iskala napake na terenu. Podana je 
bila prijava, zato je moral kot predsednik odreagirati, sicer bi bil kot odgovorna oseba sam 
kazensko odgovoren. V konkretnem primeru se je na  pogodbo na mesto podpisa 
predsednika KZS podpisal Brane Puš. 
G. Vidic, je povedal, da bo govoril kot član UO. Povedal je, da je predsednik avtoritaren, 
kar včasih izkusijo tudi člani UO, vendar UO dala enotno, sklepi so enotni. Zveza pripravlja 
pravilnik o kinologiji, v katerem bo zajeta vsa populacija psov, ne samo pasemski, 
pripravlja se pravilnik o strokovnem delu, pravilnik o zaščiti živali. Članicam se je zahvalil 
za podano podporo in povedal, da bo naredil vse, kar je v njegovi moči za korist stroke.  
G. Puš, je povedal, da se ni podpisal kot predsednik, saj je na pogodbi zapisano KZS. 
Povedal je, da imena mag. Blaž Kavčič na tej pogodbi ni zapisanega.  
G. Puš je povedal, da je pogodbo podpisal na predlog podpredsednika. Povedal je da ima 
dokaze o napakah, o kršitvah pravilnika FCI in drugih. Povedal je, da bo, ko bo dobil 
odločbo o kršitvah, ki naj bi jih naredil, sprožil postopke, vendar ne proti KZS, saj jo je 
pomagal 22 let soustvarjati, ampak proti posameznikom, ki so sproducirali ovadbo proti 
njemu. 
Vsem se je zahvalil za dosedanje sodelovanje.  
 
Predsedujoči je Verifikacijsko komisijo prosil, da preveri navzočnost.  
Prisotnih je 78 delegatov. 
 
Sledil je desetminutni odmor. 
 
Verifikacijska komisija je ponovno preverila prisotnost. V dvorani je bilo 76 delegatov. 
 
G. Grah je prosil, glede predloga novih članov NO popravlja svojo napako in predlaga nova 
člana in sicer; Žvanut Miran in Goričan Drago. 



Predsedujoči je delegate zaprosil, da podajo predloge za nadomestne člane NO.  
Ga. Okleščen; skladno s Statutom in volitvami naj bi članstvo v NO prevzela 4. in 5. 
izvoljeni na volitvah; Dejan Buhovec in Boris Bajič.  
Predsedujoči je zaprosil pravno svetovalko za tolmačenje.  
Pogodbena odvetnica KZS je povedala, da Statut ne določa postopka, kot ga je predlagala 
ga. Okleščen.  
Predsedujoči je predlagal glasovanje o predlaganih nadomestnih članih NO. 
Ga. Emeršič je predlagala, da se kandidati za NO predstavijo. Po predstavitvi je 
predsedujoči predlagal glasovanje. 
ZA Draga Goričana je glasovalo 57 delegatov, PROTI nihče, VZDRŽANI 16. 
ZA Mirana Žvanuta je glasovalo 48 delegatov, PROTI 5, VZDRŽANI 17. 
 
SKLEP: Skupščina v NO imenuje g. Draga Goričana in Mirana Žvanuta.  
 
Ad. 9.) Obravnava in sprejem predloga članarine in pristopnine za leto 2011 
 
Predlog so članice prejele z gradivom, Delegati niso želeli razpravljati o predlogu, zato je 
predsedujoči predlagal glasovanje.  
 
ZA je glasovalo 63 delegatov, PROTI 4, VZDRŽANI 8. 
 
SKLEP: Skupščina sprejem predlog članarine in pristopnine za leto 2011.  
 
Ad. 10.) Obravnava in sprejem letnega poročila za leto 2010 
 
Mag. Kavčič je predlagal sklep, da se je skupščina seznanila z letnim poročilom za leto 
2010. 
 
SKLEP: Skupščina KZS se je seznanila z letnim poročilom za leto 2010.  
 
 
Ad. 11.) Obravnava in sprejem predloga finančnega plana za leto 2011 in 2012 
 
Ga. Pavlin je podala kratko predstavitev predloga. Po predstavitvi je predsedujoči predlagal 
glasovanje o predlogu.  
ZA predlagani finančni plan je glasovalo 69 delegatov, PROTI nihče, VZDRŽANI 6. 
 
SKLEP: skupščina je sprejela predlog finančnega plana za leto 2011 in 2012, kot so ga 
članice prejele z vabilom.  
 
 
Ad. 13.) Letno poročilo KZS d.o.o. Za leto 2010 
 
Ad. 14.) Finančni načrt za KZS d.o.o. Za leto 2011 in 2012 
 

G. Kavčič je pojasnil, da skladno s Statutom skupščina ne obravnava poročil o letnih 
izkazih KZS d.o.o. 
 
SKLEP: Skupščina se je seznanila z letnim poročilom KZS d.o.o. In finančnim načrtom.  
 



Ad. 14.) Predlog razpolaganja z nepremičninami v lasti Kinološke zveze 
Slovenije 
 
Člani so predlog prejeli z vabilom, g. Kavčič je delegatom predstavil rešitve razpolaganja z 
nepremičninami. UO potrebuje sklep skupščine, ki bo omogočil odprodajo nepremičnine na 
Ilirski, nakup nepremičnine v Zapogah in adaptacije nepremičnine v Zapogah.  
 
Razprave o predlogu ni bilo, zato je predsedujoči predlagal glasovanje o predlogu.  
 
ZA predlog sklepa o razpolaganju z nepremičninami je glasovalo 62 delegatov, PROTI 
nihče, VZDRŽANI 9. 
 
SKLEP: skupščina potrdi predlog razpolaganja z nepremičninami v lasti KZS, kot so ga 
članice prejele v gradivu. 
 
 
Ad. 15.) Kadrovske zadeve 
 
Pisni predlog so članice prejele v gradivu.  
G. Kavčič je pojasnil, da je KZS po odstopu Alenke Pokorn z mesta članice UO, potreboval 
novo članico, predlagal je, da skupščina potrdi Damjano Žnidaršič Švegelj. Po kratki 
predstavitvi je predsedujoči predlagal preverjanje navzočnosti in glasovanje o predlogu za 
imenovanje nove članice UO.  
Verifikacijska komisija je preverila navzočnost. Navzočih je 66 delegatov, kvorum je 34 
delegatov.  
ZA predlog imenovanja Damjane Švegelj Žnidaršič v UO je glasovalo 62 delegatov, PROTI 
1, VZDRŽANI 1.  
 
SKLEP: do konca mandata se v UO imenuje Damjana Žnidaršič Švegelj. 
 
 
Ad. 16.) Sistemizacija delovnih mest KZS 
 
Pisni predlog so članice prejele v gradivu.  
Mag. Kavčič je povedal, da je bilo potrebno skladno z zakonodajo pripraviti sistemizacijo 
delovnih mest.  
Predsedujoči je predlagal razpravo, ker razprave k tej točki ni bilo je predsedujoči predlagal 
glasovanje.  
ZA predlagani predlog sistemizacije je glasovalo 54 delegatov, PROTI 1, VZDRŽANI 9. 
 
SKLEP: Skupščina sprejeme katalog delovnih mest.  
 
 
Ad. 17.) Razno 
 
Ga. Heric je povedala, da je Kljub ljubiteljev nemških bokserjev letos praznoval 20-letnico 
obstoja in v ta namen Klub ljubiteljev nemških bokserjev KZS-ju podarja priznanje, kot 
vsem članom, ki so bili zvesti Klubu ljubiteljev nemških bokserjev.  
 
G. Es, je prisotne pozdravil. Apeliral je na UO, ki ima možnost imenovanja delovne komisije 



in jo zadolžiti, da spremeni temeljne akte KZS (statut, pravilnik o strokovnem delu).  
 
G. Kavčič je povedal, da je potrebno najprej spremeniti pravilnik o strokovnem delu, nato 
šele statut. Pravilnik o strokovnem delu se intenzivno pripravlja in naj bi bil pripravljen do 
naslednje skupščine oz. V roku 6-ih mesecev.  
 
Ga. Krumpak, že par let postavlja enako vprašanje in sicer: Zakaj KZS ne ukine postavke 
„Skočnina plemenjakom za paritev“? 
 
Predsedujoči se je predstavnikom članic zahvalil za sodelovanje in ob 22.25 uri zaključil 
redno zasedanje skupščine, in po 15-minutnem premoru napovedal sklic izredne 
skupščine.  
 

Zapisala: Mateja Garafolj 

        predsednik KZS: 

        mag. Blaž Kavčič 

 

Overovatelj: Drago Goričan 

 

Overovatelj: Aleksander Svetelšek 

 


