
Spoštovani, 
 
V zadnjih obdobju prihajajo  na naše  nalove  različna pisanja. Nič nenavadnega, podobno je pred 
vsako skupščino KZS. Če je ta izredna in posvečena razmeram v KZS, ki jih verjetno ni bilo enakih v 
vsej njeni zgodovini potem je to še toliko bolj razumljivo.  
Ne samo težka finančna situacija, tudi kriza vrednot je tista, s katero se bomo morali   soočiti v 
prihodnjem obdobju. Gotovo boste nekateri imeli zopet veliko povedati, ko boste prebrali, kdo je 
podpisan pod tem razmišljanjem. Rad bi vas spomnil na leto 2011, ko ste me  po mojem odstopu kot 
člana NO KZS z nasmeški, komentarji in aplavzom  pospremili iz dvorane na Viču. Kakšen je že bil  
razlog, da sva s Frančkom Štermanom odstopila? Ker nama ni bilo  omogočeno, da bi opravila svoje 
delo za katero ste naju izvolili !!!  Opravil ga je  tretji nadzornik KZS, ki je ugotovil, da je vse v 
najlepšem redu. Tudi zaradi dogodkov v letu 2011 je KZS danes tam kjer je. Sam imam pri tem čisto 
vest. Vsak pa naj si ob tem izpraša svojo!  
 
Prvo pismo, ki smo ga  prejeli je protest proti Upravnemu odboru, ter komisiji za strokovna vprašanja 
KZS. Nezadovoljni so predsedniki kar 14 vzrejnih komisij, katerim so sledili vzrejni referenti, trenutno 
pa poteka  obsežna peticija slovenskih vzrediteljev, vse z namenom protesta proti sklepom, ki sta jih 
v zadnjem času sprejela in seveda kasneje popravila omenjena organa KZS. 
 
Pred dnevi smo članice KZS prejele vabilo na sklic izredne skupščine. Iz vsebine oziroma kratkega 
poročila Nadzornega odbora lahko razberemo, da se je naša Kinološka zveza znašla v izredno 
kočljivem položaju, kot se je izrazil predsednik NO g. Vasja Medvedšček »odločba FURS-a lahko 
zamaje temelje Kinološke zveze Slovenije«.  Žalosti me, da se je ta isti človek pred enim letom, ko 
sem bil še v vlogi predsednika NO, trudil pomagati predsedniku in direktorju KZS d.o.o., in z mojo 
zamenjavo preprečiti, da bi od računovodje prejel odgovore na nekatera, očitno neprijetna vprašanja 
glede prijave KZS na davčno upravo FURS. Resnično škoda. Morda se ponavlja leto 2011 in bodo z 
odgovori na moja vprašanja članice seznanjene čez nekaj let.  Če bi bila reakcija vodstva takrat 
drugačna, bi mogoče v skupnem sodelovanju našli rešitev  in  bi bil končen rezultat bolj prijazen do 
KZS, vendar se je zgodilo kar se je pač zgodilo. Iz bolestne želje po maščevanju se je zgodila samo 
prijava. Inšpektorji FURS-a so na KZS prišli z internim dokumentom sestavljenim za potrebe KZS. 
Mogoče je ob tem kdo mislil, da bodo politične povezave sedanjega vodstva KZS in prvega 
nadzornika pomagale, pa niso.  Odločitev FURS-a je padla in poti nazaj ni več.  
 
Kritično situacijo naše zveze pa je v svojem pismu potrdil tudi sam predsednik,  vehementno in ne 
čustveno je celo zapisal, da zadeva še ni zaključena in lahko pričakujemo še slabše napovedi za našo 
zvezo. Iz same vsebine pisma predsednika lahko  razberemo, da je cilj dopisa obračanje pozornosti 
od resničnega povzročitelja nastale situacije. Zelo očitno je, da se bo poskušala vsa krivda prevaliti na 
bivšo vodstvo. Vendar ali je res tako? Nikakor ne smemo pozabiti, kdo so bili ljudje, ki so sedeli v 
Nadzornem odboru v preteklih letih in pisali poročila za skupščine KZS, da finančno poslovanje KZS 
poteka odlično, zakonito in v skladu s finančnimi standardi.  
Kot slednje se moramo  spomniti, da je trenutno vodstvo prevzelo KZS v odličnem finančnem stanju, 
vsaj tako  beremo  obvestila iz septembra 2014, ki nam ju je pisal takratni predsednik. S podporo pa 
so to potrdili priznani slovenski kinologi. Kje je ta denar, s katerim bi lahko sedaj poravnali davčno 
finančne dolgove? Nadzorni odbor je bil v svojem poročilu za skupščino zelo skromen, izpostavil je 
samo zadevo FURS. Navkljub temu, da predsednik pričakuje, da naj bi na izredni skupščini potrjevali 
tudi finančno poročilo za leto 2016, pa članice nismo prejele nobenega poročila Nadzornega odbora, 
iz katerega bi bilo razvidno, da je NO opravil temeljit pregled poslovanja KZS v preteklem letu. Ali 
smo članice zopet priče poskusom mahinacije z izvedbo skupščine? Spomnimo se samo na lansko 
leto. 
 



V dopisu nas predsednik opozarja, da naj bomo previdni komu izdajamo pooblastilo za skupščino, na 
žalost pa se od  nekaterih članic KZS že širijo informacije, da se izvaja že ustaljena praksa, pobiranje 
pooblastil in lobiranje s strani nekaterih članov vodstva KZS. Menim, da je trenutna situacija preveč 
kritična, da bi zastopniki društev izročali svoja pooblastila nezainteresiranim za trenutno dogajanje, 
saj gre navsezadnje  za usodo njihovega društva, oziroma našo kinologijo.  
 
Kot je razbrati iz vsebine predlaganega dnevnega reda, bo UO poskušal odločitev o usodi KZS 
prepustiti članicam KZS, s tem pa se izogniti lastni odgovornosti. Gospod Dolenc, če ste predsednik 
KZS kot se deklarirate potem boste pač moral  nositi odgovornost, tudi finančno. Članice nismo 
odgovorne  za poslovanje KZS saj nismo bile prisotne pri dogajanjih in odločitvah, ki so vodile k 
katastrofalnemu finančnemu in moralnemu  razpadu KZS.  
NO KZS, ki sem ga začel voditi v letu 2015 je na drugi seji  sprejel sklep, da mora KZS začeti poslovati 
v skladu z zakonodajo. Kolikor vem  se je sedanje vodstvo zelo pozno  odzvalo na to, torej bodo imeli 
inšpektorji FURS-a , če bodo tako želeli še nekaj dela.  
Prihaja evropska razstava, ki bo zahtevala določene finančne vložke. Kar nekaj postopkov  je  ali bo 
pred sodišči. Verjetno se bodo nekateri za KZS slabo končali, to pa pomeni dodatne finančne 
obveznosti. 
 
Tretje pismo, ki smo ga prejeli je  odkrito napisal starosta Slovenske kinologije Franček Šterman. 
Odkrito in pošteno, kot zna le on. Ni kaj dodati, v krajšem pismu kot je moje  je napisal vse. 
 
Spoštovani, dovolj je torej razlogov, ki se jih moramo vse članice KZS zavedati, da je naša udeležba na 
izredni skupščini izrednega pomena. 
 
Odkrito  se bomo morali pogovoriti,  ter zahtevali argumentirane odgovore od Egona Dolenca in vseh 
organov Kinološke zveze Slovenije.  
 
S kinološkimi pozdravi  
 
 
 
Lokavec, 14.8.2017  

Angel Vidmar 

 


