ZAPISNIK POSVETOVALNEGA SESTANKA PASEMSKIH KLUBOV, ČLANIC
KINOLOŠKE ZVEZE SLOVENIJE
dne 18.12 ob 19.uri v prostorih restavracije Park v Domžalah

Vabljeni so bili vsi pasemski klubi, ki so člani Kinološke zveze Slovenije ( v
nadaljevanju KZS). Številčno to pomeni 25 klubov.
Prisotni predsedniki oz. predstavniki (14):
Društvo belgijskih ovčarjev Slovenije, Kinološko društvo za vzrejo in šolanje
nemških ovčarjev Slovenije – KDNOS, Klub5, Slovenski klub za špice in pratipske
pse, Kljub ljubiteljev nemških bokserjev Slovenije, Klub ljubiteljev pasme hovawart
Slovenije, Klub ljubiteljev psov jamarjev, Klub ljubiteljev rottweilerjev Slovenije,
Klub ljubiteljev šnavcerjev in pinčev Slovenije, Slovenski klub retrieverjev,
Slovenski klub za britanske ovčarske pasme, Slovenski klub za hrte, Slovenski klub
za pritlikave pasme, Slovenski klub za terierje, Slovenski klub za velike pasme in
molose.
Zaradi zadržanosti so se opravičili (3):
Klub ljubiteljev bernskih planšarskih psov Slovenije, Društvo ljubiteljev kraških
ovčarjev, Klub kraških ovčarjev Slovenije.
Odsotni (8):
Društvo ljubiteljev ptičarjev, Društvo dobermanov Slovenije, Klub rodezijskih
grebenarjev Slovenije, Klub za delo prinašalcev, Klub za tibetanske pasme
Slovenije, Slovenski klub za angleške buldoge, Slovenski klub za nemške doge,
Slovenski klub za šar peje.
Ostali prisotni: člani nekaterih prisotnih klubov (število udeležencev iz
posameznih klubov v vabilu ni bilo omejeno).
Predlagani dnevni red:
1. Predstavitev in posvetovanje o trenutnem stanju na KZS
2. Predlogi pasemskih klubov za izboljšavo stanja na njihovem področju
3. Posvetovanje o stališču pasemskih klubov glede izredne skupščine
4. Razno
Predsednica Slovenskega kluba za velike pasme in molose, gospa Alenka Černe je
pozdravila vse prisotne in prebrala predvideni dnevni red. Vsi prisotni so soglasno
potrdili dnevni red.

Ad1. Gospa Alenka Černe ter gospa Bojana Razpotnik sta predstavili glavni razlog
za posvetovalni sestanek pasemskih klubov. Pasemski klubi smo številčno res
majhni (25 od 118 članic KZS), a smo z vzreditelji in vzrejo temelj kinologije in
ustanovitelji KZS. Razlog posvetovalnega sestanka je skupna želja po zakonitem in
transparentnem delovanju vseh, saj smo bili v zadnjih letih priča zelo
turbolentnemu delovanju KZS, čigar posledica so bili sklepi UE Ljubljana ter Višjega
sodišča v Ljubljani, ki so vodstvo KZS prepoznali kot nezakonito izvoljeno.
Prisotni so bili obveščeni tudi o finančnem poslovanju KZS, ki je izjemno kritično,
saj bo januarja zašlo v negativno stanje in KZS najkasneje februarja grozi stečaj.
Finančne obveznosti (hipotekarni kredit in ostalo) bodo v tem primeru morali
poravnati klubi, člani KZS. To pa hkrati pomeni konec KZS in članstva v FCI.
Posledica ne-članstva v FCI pa bodo nepriznani rodovniki, delovni izpiti, ne bo
mogoče organizirati mednarodnih razstav in še mnogo drugih pomembnih stvari.
Sledila je debata o zgoraj naštetih temah.
Ad2. Člani so podali svoje poglede na dogajanja.
Ad3. Predstavil se je pogled na sklic izredne skupščine. Sklic izredne skupščine je
zaradi spremembe dnevnega reda, zadnje točke dnevnega reda, predvsem pa
zaradi prikrivanja podpisnikov za sklic skupščine, neverodostojen in nezakonit, saj
mora biti delovanje KZS po Zakonu o društvih javno. Podpisi soglasij za sklic
izredne skupščine naj bi bili zapečateni v kuverti in se bodo odpirali šele po
prejemu zapisnika izredne skupščine (zadnji odstavek dopisa predsednika NO),
kar je nedopustno. Podpisi soglasja klubov za sklic izredne skupščine so ključnega
pomena in temelj za sklic skupščine, zato morajo biti javno objavljeni. Vsakršno
drugačno ravnanje je nezakonito.
Po posvetu so prisotni predstavniki klubov soglasno sprejeli naslednji
SKLEP: Pobudniki izredne skupščine morajo nemudoma oz. najkasneje do petka,
21.12.2018, poslati vsem klubom, članicam KZS, seznam klubov - podpisnikov
soglasja za sklic izredne skupščine na dan sklica izredne skupščine. V nasprotnem
primeru se šteje, da izredna skupščina ni sklicana zakonito. O tem bomo
obvestili informacijsko pooblaščenko, ki bo pobudnikom za sklic vložila enako
zahtevo.
Pod točko »Razno« ni bilo razprave.
Posvetovalni sestanek se je zaključil ob 22.30 uri.
Zapisala:
Bojana Razpotnik

Pregledala: Alenka Černe l.r.

