
 

OBVESTILO UO KZS ČLANICAM KZS 

 

Upravni odbor KZS se je dne 24.10.2018 sestal na svoji izredni seji in analiziral ter razpravljal aktualno 

dogajanje na Kinološki zvezi Slovenije. Ugotovitve UO KZS so sledeče:  

1. Dne 18.10.2018 je predsedniku KZS in članom UO KZS pretekel mandat. Obveznosti 

in odgovornosti UO KZS po preteku mandata, v kolikor novi UO KZS ni bil izvoljen 

in konstituiran določa statut KZS. 

2. Od 10.9.2018 dalje je kot zakoniti zastopnik KZS v registru društev vpisan Blaž 

Kavčič. Blažu Kavčiču je leta 2017 potekel mandat in ni legitimen za zastopanje KZS. 

KZS je tako od 10.9.2018 dalje brez funkcionalnega zakonitega zastopnika. 

3. Za 16.9.2018 je bivši predsednik KZS sklical volilno skupščino, ki jo je preko pisarne 

KZS 15.9.2018 tudi uradno preklical. 

4. Skupina kinologov je dne 16.9.2018 na dvorišču stavbe UE Vič izpeljala »skupščino«, 

ki v KZS ni bila nikoli sklicana. Zato to ni bila skupščina KZS temveč »skupščina« 

skupine kinologov na pobudo Ivana Pildka z dne 15.9.2018 ob 20.21 članicam KZS 

preko e-pošte. 

5. Omenjena skupina kinologov je izkoristila zmedo in kaotično stanje v katerem se je 

znašla KZS zaradi odpovedane volilne skupščine, iztekajočih se mandatov 

predsednika KZS in članov UO KZS ter pomanjkanje zakonitega zastopnika KZS in 

nelegitimno prevzela upravljanje KZS. 

6. Ivan Pildek, Branko Tucovič in Katja Marinček zgolj s sklicevanjem na »skupščinske« 

sklepe in brez vsake legitimnosti izvajajo dejanja, katera so v nasprotju s statutom 

KZS. 

Gleda na predstavljene ugotovitve je upravni odbor na svoji izredni seji med drugim soglasno sprejel 

sklep, kateri je izvršljiv takoj in se ga posreduje vsem članicam Kinološke zveze Slovenije: 

SKLEP 1. 

1. Na podlagi 90. člena Statuta KZS Upravni odbor KZS do izvolitve in konstituiranja 

novega UO KZS opravlja nujne in neodložljive posle Kinološke zveze Slovenije. 

2. Upravni odbor KZS pooblašča Opeka Andraža za:  

a. Dajanje navodil zaposlenim na KZS 

b. Podpisovanje listin finančne narave 

c. Sklicevanje rednih in dopisnih sej upravnega odbora KZS 

d. Tekoče in sprotno podajanje pisnih poročil članom UO KZS o izvršenih 

aktivnostih iz alinee a, b, in c 

3. Ugotovitev iz 2. točke tega sklepa veljajo le za nujne in neodložljive posle KZS in le 

za čas, ko je KZS brez zakonitega zastopnika. 

 



 

Dejstvo, da je Kinološka zveza Slovenije brez predsednika in funkcionalnega zastopnika, predstavlja 

veliko težavo in nevarnost za obstoj KZS. Na članicah KZS je, da čim prej skličejo in izvedejo izredno 

skupščino, na kateri  bodo izvolile zastopnika KZS, ki se bo lahko vpisal v register društev in ki bo 

lahko legitimno imenoval volilno komisijo in legitimno sklical volilno skupščino v skladu z določili 

kot jih določa Statut KZS. 

Do takrat bo UO KZS skupaj s skupščinskimi in drugimi organi poskrbel, da bo KZS čim bolj 

normalno funkcionirala v okvirih tekočih in neodložljivih poslov in v skladu s Statutom KZS. 

 

Člani UO KZS         Ljubljana, 24.10.2018 

 


