
 

POZIV	VSEM	ČLANICAM	KINOLOŠKE	ZVEZE	SLOVENIJE	Spoštovane članice, kinologinje in kinologi, dne 10. oktobra 2019 je bila izvedena izredna in volilna skupščina KZS, z relativno skromno, manj kot polovično udeležbo članic, ki smo jo sklicali predvsem z namenom, da vzpostavimo zakonite pogoje za delovanje KZS in da izvolimo nove skupščinske organe, da bi KZS lahko začela delovati v polni sestavi. Volitve skupščinskih organov, katerih mandat mora biti na podlagi 91. člena Statuta KZS usklajen z mandatom upravnega odbora, se niso iztekle po naših pričakovanjih, saj je večje število predhodno navzočih članic pred glasovanjem zapustilo skupščino in tako, zaradi nedoseganja potrebnega kvoruma za odločanje, preprečilo uspešno izvedbo volitev.  Ob tem so se pojavili nekateri, v določenem obsegu tudi legitimni pomisleki članic glede mandatov dosedanjih organov (nadzornega odbora, statutarne in disciplinske komisije), pri čemer so predhodno odstopili že vsi člani nadzornega odbora, kot tudi nekateri člani obeh preostalih komisij. Nadzornega odbora torej nimamo, disciplinska komisija na podlagi obstoječe ureditve ne more delovati, statutarna komisija je nepopolna in neaktivna, vsi še obstoječi mandati pa so po naši presoji sporni, kar smiselno izhaja tudi iz pravnomočne odločbe upravne enote. Položaj glede mandatov je torej dokaj zapleten, saj se posameznim članom iztečejo šele v oktobru 2020, dejstvo pa je, da KZS nima vseh skupščinskih organov in da to situacijo lahko uredi le Skupščina kot najvišji in za to vprašanje pristojni organ zveze. Upravni odbor oziroma njegov predsednik je Skupščini predlagal način, ki je po našem mnenju statutarno še vzdržen, ob tem pa enostaven in učinkovit (če ne bomo našli ustreznega kompromisa, bodo mandati skupščinskih organov za vedno neusklajeni, kar bo imelo dolgoročne negativne posledice za delo zveze kot celote), da bi se torej izvolili novi organi, z mandatom do izteka mandata trenutnega upravnega odbora (maj 2023), dosedanjim organom (oziroma članom organov, ki še niso odstopili), pa bi mandat, istočasno z izvolitvijo novih, prenehal. Tako bi praktično z eno potezo dolgoročno rešili  dano situacijo, pri čemer smo računali tako na željo večine članic, da se KZS dokončno konsolidira z izvolitvijo vseh organov z istim mandatom, kot tudi na benevolenco dosedanjih članov statutarne in disciplinske komisije, ki bi lahko takšno odločitev Skupščine sprejeli brez pritožb in sodnih sporov. Kot že rečeno, je bil naš predlog rešitve trenutne situacije zavrnjen z bojkotom volitev s strani tolikšnega števila predhodno navzočih članic, da Skupščina ni mogla več odločati. Razlog vidimo tudi (morda tudi predvsem) v dejstvu, da se je Skupščine udeležila manj kot polovica članic, odsotne so bile tudi številne članice, ki so nam ob izvolitvi predsednika in upravnega odbora v maju tega leta podelile mandat za vodenje kinološke zveze.  Upravni odbor je v času od izvolitve do danes opravil veliko dela, tako poslovnega, kot kinološko – strokovnega, rezultati so po našem mnenju že vidni, še bolj pa bodo očitni v prihodnosti. Finančno stanje prazne blagajne KZS ob pričetku našega mandata se konstantno izboljšuje – po eni strani delamo vsi pro bono in si za razliko od prejšnjega vodstva ne izplačujemo na desetine tisočev evrov samo za potne stroške, po drugi strani pa po najboljših močeh nadzorujemo in usmerjamo finančni tok na odhodkovni strani, včasih žal tudi na račun strokovnih delavcev, 
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