
From: Andraž Opeka [mailto:andraz.opeka@gmail.com]  

Sent: Monday, September 24, 2018 4:08 PM 
Cc: jozef vercko; Igor Rac 

Subject: Pobuda za zbiranje pooblastil za sklic izredne skupščine KZS 

 

Spoštovane predsednice in predsedniki članic Kinološke zveze Slovenije! 

V priponki vam pošiljamo dopis, s katerim predstavljamo nezavidljivo situacijo, v katero je 

zabredla Kinološka zveza Slovenije. Nezakonito stanje, ki resno ogroža obstoj Kinološke 

zveze Slovenije, lahko presekajo le članice Kinološke zveze Slovenije same s sklicem izredne 

skupščine. Trenutno namreč ni skupščinskega organa, ki bi lahko brez sence dvoma sklical 

izredno skupščino. Izredna skupščina, sklicana na zahtevo članic Kinološke zveze Slovenije, 

je prvi, nujen in edini pravno vzdržen korak v zakonito prihodnost Kinološke zveze 

Slovenije. Narediti ga je potrebno čim prej.  

V priponki prilagamo tudi obrazec »ZAHTEVA ZA SKLIC IZREDNE SKUPŠČINE« s 

predlaganim dnevnim redom izredne skupščine. S podpisom »ZAHTEVE« se pridružujete 

članicam Kinološke zveze Slovenije, ki izhod iz nezakonitega stanja vidimo le v legitimno 

izvoljenem novem vodstvu Kinološke zveze Slovenije.  

Navodila za pošiljanje podpisane »ZAHTEVE« so dodana v besedilu le-te. 

S spoštovanjem!  

 Lovsko kinološko društvo Cerknica 

Andraž Opeka, predsednik  

Lovsko kinološko društvo Koroške 

Jožef Verčko, predsednik 

Slovenski klub za nemške doge 

Igor Rac, predsednik 

 









ZAHTEVA ZA SKLIC IZREDNE SKUPŠČINE KZS 

 
 
 
ČLANICA KZS: ________________________________________________________ 
 
 
NASLOV ČLANICE: ____________________________________________________ 
 
 
ZAKONITI ZASTOPNIK ČLANICE: ________________________________________ 
 
 
 
 

Z A H T E V A 

 
 
Skladno z določili 32. člena veljavnega Statuta Kinološke zveze Slovenije podajamo zahtevo 
za sklic izredne skupščine Kinološke zveze Slovenije z naslednjim dnevnim redom: 
 

1. Otvoritev skupščine in predstavitev razlogov za sklic izredne skupščine 
2. Izvolitev organov skupščine (delovnega predsedstva, verifikacijske komisije, dveh 

overovateljev zapisnika, zapisnikarja) 
3. Poročilo verifikacijske komisije 
4. Izvolitev začasnega zastopnika Kinološke zveze Slovenije 
5. Podelitev pooblastil začasnemu zastopniku Kinološke zveze Slovenije 

 
 
Andraža Opeko, predsednika LKD Cerknica, pooblaščamo, da skliče izredno skupščino na 
način, kot ga opredeljuje Statut Kinološke zveze Slovenije. 
 

 
 
 
Podpisano, žigosano in datirano zahtevo pošljite v originalu na naslov: 
 
LKD Koroške 
Jožef Verčko 
Troblje 46d 
 
2380 Slovenj Gradec 

 
 
 
V _____________________ dne _____________ 
 
 
                                                                              ___________________________________ 
                                                                                  žig in podpis zastopnika društva/kluba 
 
 

 


