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ZADEVA: Obrazložitev zahteve za sklic izredne skupščine KZS

Spoštovane članice Kinološke zveze Slovenije,
Večina od Vas je bila prisotna na zadnji redni skupščini, ki je bila sklicana za 30. julij 2011, za katero je
eno od redkih priloženih gradiv, bilo priloženo poročilo Nadzornega odbora KZS (NO). Poročilo,
oziroma informacija o delovanju NO za leto 2010 je predvsem vsebovalo obrazložitev s kakšnimi
težavami in problemi se je NO ukvarjal pri svojem delu, katerega mu je po Statutu KZS zaupala
Skupščina, torej članice KZS.
Temeljno vodilo NO, ki smo si ga zastavili že na začetku mandata je bilo, da bomo tako na sejah UO,
kakor tudi z zapisniki sej NO sproti opozarjali na naše ugotovitve in uresničili naloge iz Statuta KZS, ki
NO nalaga pristojnost za nadzor nad zakonitostjo in smotrnostjo poslovanja vseh organov KZS. Nikoli
se nismo želeli vmešavati v poslovanje in vodenje KZS, želeli smo samo sproti opozarjati, vendar se
predsednik KZS s takšnim načinom dela NO ni strinjal in večinoma ignoriral opozorila NO. Gotovo je
predsednik KZS želel imeti NO po svoji meri in svojih prepričanjih.
Največji problem se je pojavil 1. februarja 2011, ko je želel NO za skupščino, ki je bila sklicana za 5
marca (in je bila nato s strani predsednika preklicana), v skladu s 54. členom Statuta KZS, opraviti
pregled poslovanja KZS in KZS d.o.o.. Lastnik KZS d.o.o. je KZS zato nadzor poslovanja po sklepu
Skupščine iz leta 2008 opravlja NO in ugotavlja zakonitost in smotrnost poslovanja tudi KZS d.o.o. .
Ob tem je NO naletel na odločen odpor predsednika KZS, Blaž Kavčiča, ki je računovodji KZS
eksplicitno prepovedal posredovati NO kakršnekoli podatke ali dokumentacijo. NO je sprejel sklep in
od UO KZS zahteval, da mu do 15. februarja 2011 pripravi poročilo, oziroma dokumentacijo, ki jo bo
NO pregledal. UO KZS je zahtevo NO popolnoma ignoriral in ni pripravil nobene dokumentacije, na
osnovi katere bi lahko NO opravil pregled in pripravil poročilo za takrat predvideno skupščino KZS.
NO je že po nesprejemljivih dogodkih v mesecu februarju na svoji 8. seji soglasno sprejel sklep: NO
KZS bo ukrepal v kolikor do postavljenega roka ne bo prejel finančnih poročil KZS in KZS d.o.o., in bo
pričel s pripravami na izredno skupščino KZS s točko dnevnega reda: Poslovanje KZS in finančno
poslovanje KZS d.o.o., in nadzor nad tem poslovanjem.
S sklepom se je strinjal tudi član NO g. Grah, kar popolnoma demantira njegovo izjavo, ki jo je objavil
po zadnji redni skupščini.
Dne 14. aprila je NO že tretjič zahteval možnost pregleda poslovanja KZS in KZS d.o.o. Na seji je bi
prisoten tudi računovodja KZS, ki je razložil, da morajo člani NO na zahtevo Blaža Kavčiča pred
vpogledom v dokumentacijo podpisati dokument »izjava o zaupnosti« (priložena je v poročilu NO),
poleg spornosti same izjave je posebno nesprejemljiv zadnji stavek, ki podpisniku dokumenta grozi z
odškodninsko odgovornostjo v primeru razkritja podatkov tretji osebi.
Takšne ali podobne »izjave o zaupnosti« ni predpisana v nobenem aktu KZS. Podpis takšne izjave s
strani članov NO bi pomenila, da NO v nobenem primeru ne bi mogel poročati in pojasnjevati
skupščini svojih ugotovitev o delovanju KZS, saj bi s tem kršil podpisano izjavo o zaupnosti!
Že zgoraj omenjena dejstva, ki razkrivajo, da predsednik na noben način ne dovoli vpogleda v
poslovanje KZS in KZS d.o.o. (postavlja se vprašanje zakaj), so spodbudila NO, da je želel na zadnji
redni skupščini k dnevnem redu dodati točko »glasovanje o nezaupnica predsedniku KZS«, s katero se

je strinjala tudi polovica članic KZS. Reakcija predsednika po zaključeni skupščini pa se zdi NO
nesprejemljiva in vredna vsega obsojanja. Že dva dni po skupščini smo v dnevnem časopisju lahko
prebrali njegovo obvestilo, oziroma grožnjo, kjer je članice KZS in NO označil s prevratniki in zagrozil,
da bo »sedaj v KZS zaropotalo in bo naredil red«. Komu želi predsednik groziti? Članicam, ki so ga v
dobri veri, da bodo imele »dobrega in poštenega predsednika« izvolile za predsednika KZS? Sedaj pa
jih, ko so izrazile svoje nezadovoljstvo z načinom vodenja KZS ozmerja s prevratniki. Marsikdo je od
človeka, ki opravlja visoko državno funkcijo – (predsednik DS) pričakoval, da je zelo dobro seznanjen z
zakoni in da mu tudi pravila KZS ne bodo neznana in jih bo spoštoval. Vendar smo se pošteno zmotili,
saj predsednik zavestno krši najvišji akt KZS – Statut in Zakon o društvih. Pozornost pa preusmerja na
afere »Bulmastifi in Hypo leasing«, ki nimajo popolnoma nič s trenutnim stanjem na KZS, saj
omenjene afere niso krive, da predsednik zavestno preprečuje vpogled v poslovanje KZS in KZS d.o.o..
Članice so pred kratkim na svoje naslove prejela bančne izpiske o trenutnem finančnem stanju KZS, ki
naj bi izražalo rezultat poštenega in odličnega dela v zadnjem letu. Vsi vemo, da to ni rezultat
odličnega dela UO v zadnjem letu, ampak rezultat Evropske razstave 2010 in rezultat dela ljudi –
članic KZS, ki so s svojim trdim delom doprinesle k uspehu razstave. NO brez pregleda verodostojnih
knjigovodskih listin, pogodb, poročil, sklepov, zapisnikov, itd. ne moremo potrditi, da je omenjena
številka realna.
Vsa omenjena dejstva so prepričala NO, da je takoj po skupščini, dne 1.8.2011, sklical izredno sejo
NO, na kateri je sprejel sklepa:
1) da v skladu s 3. odstavkom, 32. člena Statuta KZS, zahteva od predsednika KZS sklic izredne
skupščine KZS.
2) da na podlagi 96. člena Statuta KZS, NO predlaga skupščini KZS glasovanje o nezaupnici
predsednik KZS.
V skladu s 4. odstavkom 32. člena Statuta , NO k sklicu izredne skupščine prilaga dnevni red in
gradivo. Med gradivom je priložen tudi »Poslovnik o delu skupščine«, v katerem je NO opredelil, da je
glasovanje o nezaupnici predsedniku glasuje tajno. NO se je za ta predlog odločil predvsem po
zadnjih grožnjah predsednika in želi s tem predlogom predvsem zaščiti vse članice.
V NO smo prepričani, da je potrebno tako, kot je v svoji »izjavi«poudaril predsednik KZS, v KZS
narediti red. Prepričani smo, da je brez zamegljevanja dejanskih problemov, potrebno članicam KZS
povedati vse tisto kar jih zanima, kar so upravičene vedeti in za kar upravičeno terjajo odgovore.
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