Zapoge, 5.7.2019
Spoštovane kinologinje in kinologi, članice in člani članic KZS!

Pred nami so letni dopusti, nekateri ste že na zasluženem dopustu, drugi boste kmalu. Kljub temu
vas želimo na kratko informirati o dogodkih po volilni skupščini, ki je bila 05.05.2019, kjer ste izvolili
novega predsednika KZS in nov upravni odbor.
Po prejemu overovljenega zapisnika volilne skupščine je bila izvedena primopredaja poslov med
začasnim zakonitim zastopnikom KZS Andražem Opeko in novim vodstvom. Dne 15.05.2019 smo se
seznanili s poraznim finančnim stanjem KZS, ki je na ta dan izkazovalo stanje na NLB računu 6.570,82
EUR, stanje na računu ABANKA 5.975,53 EUR in stanje na računu DH (to so namenska proračunska
sredstva Uprave za zaščito in reševanje RS v korist Komisije za Reševalne pse) 23.057,76 EUR.
Stanje na računu KZS d.o.o. ob primopredaji poslov je bilo minus 129.477,35 EUR!
Upravni odbor je tudi ugotovil, da primopredaja poslov med začasnim zakonitim zastopnikom
Andražem Opeko in bivšim predsednikom KZS Egonom Dolencem sploh ni bila izvedena, zato je
gospoda Dolenca in gospoda Opeko opozoril na to obvezo. Do današnjega dne pripompredajnega
zapisnika še nismo prejeli.
UO KZS je na svoji prvi seji ustanovil Komisijo za pravne zadeve v sestavi Boštjan Penko, Ian Koštomaj
in Vilma Alina Šoba. Komisija je bila imenovana predvsem iz razloga, ker je na sodiščih trenutno
odprtih veliko pravdnih zadev, ki jih za KZS vodijo različne odvetniške družbe oziroma posamezni
odvetniki. Od računovodstva smo prejeli tudi podatek, da so v letih od 2014 do 2019 samo stroški za
plačilo odvetniških storitev znašali 58.415,84 EUR in da naj bi pri tem le ena, očitno preferenčna
odvetniška pisarna bivšega vodstva, prejela kar 30.327,78 EUR bruto. Natančne podatke bo pokazal
revizijski postopek, ki že poteka in z izsledki katerega bomo obvestili vse članice.
Jasno je, da je treba, če želi KZS preživeti, ob tako porazni finančni sliki nemudoma uvesti stroge
varčevalne ukrepe, ki jih bomo občutili vsi funkcionarji KZS, vsi člani komisij in strokovnih organov
KZS, kot tudi zaposleni na KZS.
Upravni odbor je na svoji 4. redni seji sprejel Pravilnik o finančno materialnem poslovanju, ta bo po
formalni potrditvi objavljen na spletni strani KZS in bodo tako z njim seznanjene vse članice KZS.
Razen varčevalnih ukrepov je upravni odbor že sprejel nekatere sanacijske ukrepe ki naj bi v
kratkoročnem obdobju pripomogli h finančni konsolidaciji zveze.
V kratkem bodo imenovane nove komisije in delovna telesa KZS. Volilna komisija vodi volilni
postopek za izvolitev novega nadzornega odbora, disciplinske komisije in statutarne komisije. Sedaj je
priložnost, da predlagate svojim članom, da kandidirajo za funkcije v posameznih organih KZS in
novemu vodstvu še bolj aktivno pomagajo pri zakonitem in učinkovitem upravljanju s Kinološko zvezo
Slovenije.

Želeli bi vas opozoriti še na obisk pri direktorju Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo
rastlin, dr. Janezu Posediju, ki sva ga dne 02.07.2019 opravila predsednik KZS Štefan Šinko in
podpredsednik Boštjan Penko. Dotaknili smo se številnih aktualnih tem s področja sobivanja s psi, z
namenom, da Kinološka zveza Slovenije postane prvi, enakopraven in odgovoren partner pri vseh
vprašanjih, ki zadevajo področje kinologije. V kratkem načrtujemo tudi obisk pri predsedniku Lovske
zveze Slovenije o katerem vam bomo prav tako poročali.
Vsem članicam KZS in vašim članom ter članicam želimo prijeten oddih med dopusti, po poletju
pa pričakujemo tvorno sodelovanje v skupnih naporih za celovito konsolidacijo in nadaljnje uspešno
delo Kinološke zveze Slovenije!

Z lepimi pozdravi,

Štefan Šinko, predsednik KZS
Roman Rovanšek, podpredsednik KZS
Boštjan Penko, podpredsednik KZS

