
OBVESTILO ZA JAVNOST 

 

Nisem pristaš pranja umazanega perila preko medijev, vendar pa zadnji dogodki in članki v 
medijih delajo ravno to. Dejstvom, ki jih navaja NO KZS se izogibajo tudi novinarji, zato je 
očitno da veliko politično ime pomeni več kot etika in morala.  
Uvodoma sem želel na skupščini KZS dne 30.7.2011 izraziti željo in pozvati delegate, da na 
skupščini sami trezno brez medijskega obrekovanja presodimo in odločimo na osnovi 
argumentov NO KZS, kje so nepravilnosti, kako jih odpraviti in kako naprej. 
Te možnosti nisem imel, ker je predsedujoči skupščine upošteval proceduralne in ne 
vsebinske nepravilnosti, na katere sem hotel opozoriti. V interesu večine delegatov na 
skupščini sem 1.8.2011 sklical izredni sestanek NO, na katerem je NO ob odsotnosti Jožefa 
Graha sprejel sklep o sklicu izredne skupščine KZS, tako kot to predpisuje 3. odstavek 32. 
člena statuta KZS. Vso potrebno dokumentacijo za sklic izredne skupščine sem osebno izročil 
16.8.2011 v pisarni KZS.  
1.8.2011 je bil objavljen bombastični članek v ljubljanskem Dnevniku (novinarka Tatjana 
Pihlar) o prevratništvu na KZS, zahtevi po nezaupnici Blažu Kavčiču ter izkrivljanju dejstev, ki 
nimajo nobene zveze z onemogočanjem dela NO (bulmastifi, Hypo lising).    Predsednik Blaž 
Kavčič je tako članice KZS kot NO KZS označil kot prevratnike in zagrozil, da bo zaropotalo in 
da bo na KZS naredil red. Vse navedbe NO pa je zavrnil.  
Očita mi tudi, da zavajam kinološko javnost s tem, ko trdim, da z Angelom Vidmarjem nisva 
imela možnosti pregledati letnih izkazov KZS in KZS d.o.o. za leto 2010, medtem ko je tretji 
član NO Jožef Grah o vsem podal pozitivno mnenje. To ni res. Gre za pregled  knjigovodske 
dokumentacije, ki je osnova zaključnega računa in bilančnega stanja, tako za KZS in za KZS 
d.o.o.. Te dokumentacije pa po prepovedi Blaža Kavčiča nismo nikoli smeli pregledati. To je 
potrjeno tako v zapisniku 8. seje NO z dne 1.2.2011, katero je vodil in zapisnik pisal Jožef 
Grah, kot tudi v zapisniku 9. seje NO z dne 15.2.2011. Torej je bil vedno prisoten tudi Jožef 
Grah. NO je na osnovi teh sklepov  pripravil tudi negativno letno poročilo  za 2010 za takrat 
sklicano letno skupščino KZS.  Sedanje sprenevedanje Jožefa Graha, ko trdi nasprotno je 
kaznivo in lažnivo, saj zapisniki potrjujejo njegovo popolno soglašanje z ugotovitvami in 
delom NO. Res pa je, da so nekatera samosvoja stališča Jožefa Graha, s katerimi se z 
Angelom Vidmarjem nisva strinjala, pripeljala do tega, da smo se odločili za spremembo 
predsedniške funkcije NO, kar je tudi popolnoma skladno s statutom.      
Ker se zavedam, da je komunikacija dvosmerni proces, sem se 14.2.2011 sestal z Blažem 
Kavčičem, kje sva na več kot enournem pogovoru obravnavala razhajanja in nerazumevanja 
med njim, UO in NO KZS. Vendar samo pogovarjala, pogovorila pa zelo malo. Dejstvo je, da 
Blaž Kavčič nikakor ne more sprejeti NO KZS kot suveren skupščinski organ, ki ni njemu 
podrejen. Moti me tudi dejstvo, ki ga nikoli ne bom razumel je, da si upa Blaž Kavčič kot 
visoki državni uradnik z omejevanjem dela nadzornemu odboru kršiti statut KZS in Zakon o 
društvih. Namesto, da bi jih spoštoval in upošteval, se je povzdignil nad njih. 
Dne 16.8.2011 sem od pisarne KZS zahteval objavo obrazložitve za sklic izredne skupščine 
KZS na spletnih straneh KZS, pa sem dobil odgovor, da bodo o zahtevi odločali naslednji 
teden. Sicer obrazložitev ni  nič takega, kar  se ne bi že vedelo, vendar  se tudi tu vidi  
razmišljanje vodstva KZS o upoštevanju NO, kot organa KZS. 
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