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Zadeva:  Zahteva za sklic izredne skupščine z dne 16.8.2011- zahteva za dopolnitev 

 
 
Spoštovani, 
 
po prejemu vaše zahteve za sklic izredne skupščine, ki jo je na seji dne 23.8.2011 obravnaval Upravni 
odbor KZS, ugotavljam, da priložena obrazložitev in zapisnik izredne seje NO z dne 1.8.2011, ne 
utemeljujeta predlagane 8. točke dnevnega reda - glasovanja o nezaupnici predsedniku KZS. 
 
1. odst. 96. člena Statuta KZS določa, da se Upravnemu odboru postavi vprašanje nezaupnice, če 
Upravni odbor ne izvaja sklepov skupščine ali ne dosega ciljev iz zastavljenega programa dela. 
 
3. odst. 96. člena Statuta KZS določa, da če je izglasovana nezaupnica predsedniku Kinološke zveze 
Slovenije, se šteje, da je nezaupnica izglasovana celotnemu Upravnemu odboru. 
 
Glede na taka statutarna določila iz vaše obrazložitve ni razvidno, kakšne kršitve se očitajo meni kot 
predsedniku in s tem celotnemu Upravnemu odboru.  
 
Nadalje iz sklepa št. 2 zapisnika izredne seje izhaja, da NO predlaga glasovanje o nezaupnici 
predsedniku KZS na podlagi 96. čl. v povezavi z 98. členom Statuta KZS. Tak sklep ni skladen 3. 
odstavku 96. člena KZS in je sklep sam s seboj v nasprotju. 
 
Vašo zahtevo za sklic izredne skupščine zato dopolnite tako, da bo sposobna nadaljnje obravnave in 
bo Upravni odbor lahko na navedbe v zahtevi, ki mora biti skladna 1. odstavku 96. člena Statuta KZS,  
v skladu z  4. in 5. točko 96. člena Statuta odgovoril, pri čemer lahko odgovori le na očitane kršitve, 
zaradi katerih je po določilih statuta sploh mogoče glasovati o nezaupnici.  
 
Zahtevo za sklic izredne skupščine dopolnite v roku 8 dni zaradi zagotovitve rokov iz 5. odstavka 32. 
člena in 5. odstavka 96. člena Statuta KZS. 
 
S spoštovanjem, 

 
Mag. Blaž Kavčič l.r. 
Predsednik KZS 

Vodice, 25.8.2011 
 
prejemniki: 

− Franček Šterman, predsednik NO KZS 

− Angel Vidmar, član NO KZS 



 

 

− Jože Roman Grah, član NO KZS 


