
From: Žiga Vavpotič - KZS <ziga@kinoloska-zveza.si> 
Date: 2011/9/21 
Subject: prošnja za ukrepanje 
To: benero7@gmail.com 
Cc: Jana <jana@mojpes.net>, Katja Dermol <katja@kinoloska-zveza.si>, Aleksander Česnik 
<ac.cesnik@siol.net>, "blaz.f.kavcic" <Blaz.f.kavcic@siol.net>, "Roman J. Grah" 
<rjgrah@cmp.si>, Anka Kozamernik <anka.kozamernik@odvetnistvo.si> 
 
 
Spoštovani gospod predsednik NO Franček Šterman!  
 
Dovolite mi, da vas prav prijazno prosim, da javite urednici portala Moj pes, da umakne sklic 
izredne skupščine NO KZS.  
Predlagam, da se poučite glede pravnih pravil in se zavedate, da je predsednik KZS sklisal 
izredno skupščino v skladu z vsemi pravili. Z vašo infomracijo zavajate javnost in škodujete 
ugledu KZS.  
Na UO KZS sem vas prijazno prosil, da se izogibate lažem, sedaj pa ste s sklicom grobo kršili 
tudi pravne akte.  
Vesel bom, da boste moje opozorilo vzeli dobronamerno, kot ste obveščeni sta redna in 
izredna skupščina sklicani.  
Prosim, da moje sporočilo pošljete tudi gospodu Vidmarju, žal nimam njegove elektronske 
pošte.  
Če potrebujete pravno obrazložitev, se seveda lahko obrnete na pravno pomoč KZS gospo 
Kozamernik, ki je med CC elektronske korespondence. Dodajam tudi predsednika in 
popdredsenika, člana NO in gospo poslovno sekretarko, ter urednico portala Moj pes.  
Za vsaj pojasnila sem vam na voljo na osebnem telefonu 051421255.  
 
Na spletni strani KZS smo podali jasno informacijo: http://www.kinoloska-
zveza.si/sl/novice/255 
 
Lep pozdrav, 
Žiga Vavpotič, vodja komunikacijskih projektov 
 
 
 
Ob tem lahko kot predsednik NO zapišem  le sledeče:   
 
NO KZS se je sestal  19.09.2011 ob 9.00 uri in glede na to, da predsednik KZS  ni sklical 
izredne skupščine  KZS na  zahtevo  NO do tega datuma, sem po sklepu NO sklical izredno 
skupščino tako, kot mi to dovoljuje statut KZS.  
Poslovna sekretarka  predsednika NO ob prejemu gradiva  NO ni  opozorila, da je predsednik 
KZS do  izročitve gradiva poslovni sekretarki že sklical  izredno skupščino, kar pove dovolj.  
Stvari so torej povsem jasne in transparentne. 
Kot zakonito izvoljen predsednik Nadzornega odbora KZS, se ne bom spuščal na nivo nekega 
vodje komunikacijskih projektov na KZS, za katerega ne vem  s kakšnimi pooblastili  se sploh 
lahko spušča v  pisanje in izrekanje sodb o meni osebno in o NO, ter meni in NO  postavlja 
neke zahteve . 
  
 
 



Gotovo bi se moral ( kot vodja komunikacijskih projektov)  predvsem zamisliti nad tem, da 
članicam KZS  ni bila  posredovana najprej zahteva  (16.08.2011) za sklic izredne  skupščine 
KZS in  dne 19.09.2001 gradivo in vabilo za sklic izredne skupščine, ki jo je v skladu s 
statutom KZS sklical NO. 
Seveda  je taisti vodja komunikacijskih projektov pošiljal članicam in objavljal na uradni 
spletni strani  izjave posameznikov, v svojih pa nam je prodajal  rogljičke.   
Le kje je gospod pridobil vse to znanje o komunikaciji, predvsem o tisti celoviti popolni in 
nepristranski.  
Žal NO nima možnosti sam pošiljati vabila in gradiva članicam KZS. To nalogo ima  
poslovna sekretarka,  ki pa  te naloge dne 19.09.2011 verjetno ni smela opraviti.  
  
Franc Šterman 
predsednik NO KZS  
 


