
 

Spoštovani,  

dne 22. 12. 2020 je v skladu z 32. in 33. členom Statuta KZS ter na podlagi določb 114. člena 

Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 

(ZIUOPDVE) predsednik KZS, g. Šinko, sklical Redno in volilno skupščino Kinološke zveze 

Slovenije, ki bo potekala v soboto 30.  1. 2021 ob 10. uri preko spletne povezave Instituta za 

korporativno varnost. 

Zaradi zagotavljanja nemotenega poteka in potrebnih priprav za izpeljavo e-volilne Skupščine 

KZS vam v nadaljevanju pošiljam seznam pripravljalnih aktivnosti z ustreznimi navodili: 

1.            Do petka 15. 1. 2021 do 20. ure – rok za testni vstop 

https://app.livewebinar.com/kinoloska-zveza-slovenije 

(preverjanje ustreznosti vaše naprave za dostop do platforme – prosim, sledite navodilom 

OSNOVNA TEHNIČNA NAVODILA IN PRIPOROČILA REGISTRACIJA NA VOLILNO SKUPŠČINO 

KZS) – prosim, da uporabite isto napravo, kot jo boste uporabili na sami skupščini. Prvi testni 

vstop je namenjen le preverjanju ustreznosti opreme in boste vstopili le v »virtualno 

predsobo«. 

V primeru, da v aplikacijo ne boste mogli vstopiti, prosim, da ponovno preverite zahteve in 

posodobite svoj brskalnik. V primeru, da ste bili neuspešni, prosim, javite na 

sekretarkzs@kinoloska.si z imenom društva in mobilno številko, na katero ste dosegljivi.  

2.            Do petka 15. 1. 2021 – rok za oddajo naročila za najem naprave (v primeru, da si 

naprave nikakor ne morete zagotoviti sami) – pošljite uradni dopis na elektronski naslov 

sekretarkzs@kinoloska.si 

3.            Do petka 22. 1. 2021 (5 dni pred skupščino) – rok za dostavo podpisanega 

pooblastila z žigom (v primeru pooblastila znotraj članice) na sedež KZS, Zapoge 3d, 1217 

Vodice. Prosimo, da upoštevate, da bo dostop zagotovljen le uporabniku uradnega 

elektronskega naslova kluba (na katerega ste tudi prejeli to sporočilo), oziroma v primeru 

pooblastila znotraj kluba, uporabniku elektronskega naslova, zapisanega na pooblastilu.  

4.            Do petka 22. 1. 2021 – rok za oddajo amandmajev na predlog Poslovnika 

skupščine KZS na elektronski naslov sekretarkzs@kinoloska.si oziroma na sedež KZS po pošti. 

5.            Torek in sreda (26. 1. in 27. 1. 2021) – testiranje volitev v virtualnih sobah (po 

priloženem razporedu) – če vam termin ne ustreza, prosim, javite 
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na sekretarkzs@kinoloska.si in vas bomo premestili. Lepo naprošamo, da se termin 

prestavlja samo v izrednih primerih, saj imamo veliko število članic, kar je zajeten logističen 

podvig. Prosimo, da se testiranja udeležite, saj boste spoznali programsko orodje, kar bo 

pomagalo pri izvedbi skupščine. 

6.            Sobota 30. 1. 2021 od 08:15 do 09:55 – prijava v aplikacijo – evidentiranje 

pooblaščenih kandidatov (prosim, da imate pripravljeno pooblastilo in osebni dokument s 

fotografijo) – prosim, da se prijavite zgodaj, saj se prijavlja veliko število članic. Ob 10. uri 

začetek e-Redne in volilne skupščine Kinološke zveze Slovenije. 

 

Lep pozdrav, 

                               Kinološka zveza Slovenije 

         Predsednik 

           Štefan Šinko 

 

Vodice, 12.01.2021 
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