Stečaj KZS!!!
O čem vrabčki čivkajo

1. Dejstvo je, da se je 16.8.2017 pojavila skrivnostna plomba v zemljiški knjigi na objektu KZS
Zapoge. To verjetno pomeni, da je obremenitev bila izvedena s strani FURS, ampak Dolenc & co.
prikriva dejstva, prikriva verjetno izdano odločbo in sklep. Zakaj?
2. Potrjujejo se slutnje, da ima Dolenc & co. namen spraviti v stečaj KZS, krivdo poskušati naprtiti
meni, si razdeliti plen in poskušati tudi EDS 2020 speljati v dobro plenilske skupine.
3. Ker želim ostajati, kolikor se le da na golih dejstvih, naj najprej spomnim na izjave Dolenca, da je
KZS brez denarja.
4. Dokumentirano dejstvo je, da je KZS zadnji teden julija 2011 imela na svojih računih 456.000€
gotovine. To je bilo po uspešni EDS 2010 in uspešnem poslovanju na drugih projektih in
programih. Večina tega denarja je bila, skladno s sklepi skupščine, porabljena za razbremenitev
KZS vseh dolgov, še posebej tistega, ki je takrat visel kot kamen za vratom – hipotekarni dolg do
Hypo Leasing, s katerim je Kuzeljevo vodstvo dolgoročno obremenilo KZS z okrog 760.000€
glavnice in obresti. Tega smo se torej rešili.
5. Dejstvo je, da je imela KZS 126.000€ denarja na TRR računih oktobra 2014, ko sem bil prisiljen
predati dokumente in stanja Dolencu. In nobenih kreditov, dolgovanj, neporavnanih obveznosti.
6. Do sedaj je torej Dolenc & co. zapravil vse kar smo skupaj ustvarili v obdobju 2009-2014, z
nepremičninskim poslom pa hoče obogateti na račun 100 let dela slovenskih ljubiteljev psov.
7. O stroških in dobičkih poslovni analitiki pravijo, da so lahko dokaj raztegljive kategorije. Edina stvar
ki ne dopušča zamegljevanja dejstev je - cash-flow. Denarni tok in denar na računu. Zato sem vam
osnovna dejstva o poslovanju prej in sedaj predstavil z gotovinskimi podatki.
8. Nihče pri zdravi pameti in z osnovno človeško integriteto ne more na skupščini 3.9.2017 podpreti
predloga Dolenc & co. za hipotekarno zadolževanje!
mag. Blaž Kavčič
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