
Pojasnila pobudnikov zbiranja zahtev za sklic izredne skupščine 

 

V zapisniku posveta pasemskih klubov dne 18.12.2018, ki je bil posredovan vsem članicam KZS, je pod točko 

Ad3 zapisano, da »se je predstavil pogled na sklic izredne skupščine«. Avtor te predstavitve ni razkrit, v 

zapisniku pa je skrit v anonimnost obtožil pobudnike za zbiranje zahtev za sklic izredne skupščine prikrivanja 

in nezakonitega ravnanja. 

Pobudniki za zbiranje zahtev za sklic izredne skupščine in sklicatelj izredne skupščine nismo anonimni in v 

svojem imenu podajamo nekaj pojasnil: 

 

1. Zapisnik posveta pasemskih klubov dramatično izpostavlja, da je bil dnevni red spremenjen in je (tudi) 

zaradi tega sklic izredne skupščine neverodostojen in nezakonit. 

Potreben je le vpogled v oba zapisana dnevna reda: 

Zahteva za sklic izredne skupščine Vabilo na izredno skupščino 

Dnevni red: 
1. Otvoritev skupščine in predstavitev razlogov 
za sklic izredne skupščine 
2. Izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja, 
dveh overovateljev zapisnika in verifikacijske 
komisije 
3. Poročilo verifikacijske komisije 
4. Izvolitev začasnega zastopnika Kinološke zveze 
Slovenije 
5. Podelitev pooblastil začasnemu zastopniku 
Kinološke zveze Slovenije 

Dnevni red: 
1. Otvoritev in nagovor sklicatelja 
2. Izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja, 
dveh overovateljev zapisnika in verifikacijske 
komisije 
3. Poročilo verifikacijske komisije 
4. Predstavitev razlogov za sklic izredne 
skupščine 
5. Izvolitev zakonitega zastopnika Kinološke 
zveze Slovenije in podelitev pooblastil 

 

Iz obeh dnevnih redov je jasno razvidno, da bo izredna skupščina razpravljala in odločala samo in točno o 

tistih zadevah, ki jih je s podpisom zahteve za sklic izredne skupščine zahtevala večina članic KZS.  

Razdružitev ene točke dnevnega reda v dve (točka 1 iz zahteve v točki 1 in 4 iz dnevnega reda) in združitev 

dveh točk v eno (točki 4 in 5 iz zahteve v točko 5 iz dnevnega reda) zaradi smiselnega poteka skupščine 

označevati za spremembo dnevnega reda, zaradi katere naj bi bil sklic izredne skupščine nezakonit, je 

absurdno in manipulativno. 

2. Razlogi za 5. točko dnevnega reda bodo predstavljeni in o njih bo tekla razprava v posebni točki dnevnega 

reda (4. točka). Zapisnikarju posveta se je verjetno zapisalo, preglednik zapisnika pa je spregledal zapisano, 

da je sklic izredne skupščine neverodostojen in nezakonit zaradi 5. točke dnevnega reda.  

Verodostojnost sklicu je dala večina članic KZS s podpisom zahteve za sklic izredne skupščine, zaradi 

dnevnega reda  pa bi bil sklic skupščine nezakonit le v primeru, da bi na dnevnem redu bila točka, ki bi jo bilo 

razumeti kot npr. rušenje ustavne ureditve Republike Slovenije, spodbujanje nacionalne, rasne, verske ali 

druge nestrpnosti in podobno. 

 

3. Z zahtevami za sklic izredne skupščine smo pobudniki ravnali kot veleva Statut KZS. In Statut KZS veleva: 

-  32. člen v točki 3 določa, da se izredna skupščina mora sklicati na zahtevo najmanj polovice članic KZS, 

predsednika KZS ali Nadzornega odbora. 

-  32. člen v točki 4 določa, da je predlagatelj dolžan zahtevi za sklic izredne skupščine priložiti dnevni red in 

gradivo 

-  32. člen v točki 5 določa, da je predsednik KZS dolžan sklicati izredno skupščino najkasneje v roku 30 dni od 



prejema zahteve za sklic izredne skupščine, v nasprotnem primeru lahko izredno skupščino skliče 

predlagatelj samostojno 

Pobudniki zbiranja zahtev za sklic izredne skupščine smo predvideli situacijo iz 5. točke 32. člena Statuta KZS, 

zato smo podpisniki zahtev s predajo zahteve izrecno pooblastili Andraža Opeko, predsednika LKD Cerknica, 

da skliče izredno skupščino na način, kot ga opredeljuje Statut KZS. 

V času sklica izredne skupščine KZS zaradi pretečenega mandata ni imela predsednika, ki bi bil po 5. točki 32. 

člena Statuta KZS dolžan sklicati izredno skupščino na zahtevo najmanj polovice članic KZS. 

Andraž Opeka je torej na podlagi 5. točke 32. člena Statuta KZS in z izrecnim pooblastilom več kot polovice 

članic KZS sklical izredno skupščino na način, kot to veleva Statut KZS, in sicer: 

-  s smiselno uporabo 1. točke 33. člena Statuta KZS vsem članicam KZS s priporočeno pošto poslal vabilo za 

skupščino z zahtevanim dnevnim redom in gradivom najmanj 30 dni pred zasedanjem skupščine 

-  s smiselno uporabo 2. točke 33. člena Statuta KZS zagotovil obvestilo o sklicu skupščine v reviji Kinolog 

O ravnanju z zahtevami za sklic izredne skupščine Statut KZS ne določa ničesar. Enako velja za Zakon o 

društvih. V situaciji, ko bi KZS imela predsednika, bi predsednik KZS pred sklicem izredne skupščine po 5. 

točki 32. člena zahtevo najmanj polovice članic KZS moral preizkusiti in predhodno ugotoviti, ali so izpolnjeni 

pogoji za sklic. O tem, kaj mora storiti predlagatelj v primeru, ko predsednika KZS ni in sklicuje skupščino 

samostojno, Statut KZS ne govori , torej prepušča odgovornost za upravičenost sklica sklicatelju. 

Pobudniki za zbiranje zahtev za sklic izredne skupščine smo se odločili, da preizkus upravičenosti sklica 

izredne skupščine prepustimo predsedniku Nadzornega organa, torej predsedniku skupščinskega organa, ki 

je med dvema skupščina pristojen in odgovoren za nadzor zakonitosti delovanja KZS. Tako je predsednik NO: 

-  dne 03.12.2018 na sedežu KZS od predstavnika pobudnikov zapisniško prevzel kopije zahtev za sklic izredne 

skupščine, pregledal predložene originale ter ugotovil, da so pogoji za sklic izredne skupščine izpolnjeni 

- kopije v zaprti kuverti predal poslovni sekretarki v hrambo 

- naložil poslovni sekretarki, da kopije priloži zapisniku izredne skupščine 

Originale zahtev hrani sklicatelj izredne skupščine in jih bo na izredni skupščini predal verifikacijski komisiji v 

pregled. 

 

Pobudniki zbiranja zahtev in sklicatelj izredne skupščine smo naredili precej več, kot nam nalaga Statut KZS. 

Zato navedbe iz zapisnika zavračamo kot zlonamerne in manipulativne. Kopije zahtev za sklic izredne 

skupščine bodo kot priloga zapisniku skupščine na vpogled skupaj z zapisnikom na sedežu KZS. 

 

Vsem članicam KZS, ki so sledile naši pobudi in predale zahteve za sklic izredne skupščine se ponovno 

zahvaljujemo. Verjamemo, da se boste tudi skupščine zagotovo udeležile. Verjamemo pa tudi, da se bo 

skupščine udeležila tudi večina tistih članic KZS, ki skupščine sicer ni zahtevala, ji je pa za usodo KZS mar. 

 

 

za pobudnike zbiranja zahtev za sklic izredne skupščine 

Igor Rac 

 

 

 

 


