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8.12.2021 
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Spoštovane članice KZS,

 

s tem dopisom vas želim seznani� najprej s svojo nepreklicno odločitvijo, da odstopim kot Predsednik KZS.  Odstop stopi v veljavo
takoj, ko bo izvoljen nov mandatar in novo vodstvo KZS.

 

Spomladi leta 2021 so se namreč pojavile prve zdravstvene težave, ki so se stopnjevale do te mere, da sem pretekli vikend preživel
na urgentnem oddelku bolnišnice v Murski Sobo� . Vodenje Kinološke zveze mora bi� strokovno in temeljito, zares gre za naporno
funkcijo, ki ravno zato zahteva polno prisotnost Predsednika KZS, česar Zvezi v teh razmerah, žal, ne morem več zagotovi� . Oba
Podpredsednika sta že spomladi nesebično ponudila pomoč pri vodenju Zveze in jo tudi uresničila, za kar se jima iskreno
zahvaljujem. Pa vendar sem mnenja, da mora bi� Predsednik Zveze fizično navzoč. Zaradi vsega navedenega ugotavljam, da je
moje poslanstvo izčrpano, zato sem sprejel odločitev o odstopu z mesta predsednika KZS. Ker obenem želim zagotovi�
kon�nuiteto prenosa pooblas�l na novega mandatarja, sem dne 01.12.2021 imenoval Volilno komisijo, ki bo brez odlašanja začela
s pripravami na razpis volitev in sledila postopku, predpisanim z obstoječim Statutom. Hkra� z imenovanjem novega predsednika
bo prenehal moj mandat.

 

Zato preklicujem tudi že sklicano skupščino KZS dne 18.12.2021, in jo zaradi ekonomičnos� postopkov prestavljam (v celotni
vsebini sklica) na dan izvedbe volilne skupščine. Tako se bo razprava o izvedeni sanaciji Zveze in finančnih izkazih izvedla skupaj z
volilno Skupščino in izvolitvijo novega vodstva Zveze. Razlogov za tako odločitev je več, glavni razlog pa je moje slabo zdravstveno
stanje in še vedno neugodna in skrajno negotova epidemiološka situacija v Republiki Sloveniji ob pojavu novih sevov, ki se izgleda,
izogibajo pro�telesom kot posledici cepljenja. Obveščam vas, da bo nova skupščina z vsemi zgoraj razloženimi vsebinami, sklicana
v najkrajšem možnem času.

 

Vsem članicam KZS se iskreno zahvaljujem za izkazano čast, da sem lahko v teh težkih časih vodil Zvezo na podlagi vašega zaupanja
in da smo, skupaj z vsemi organi KZS in njihovimi člani, uspeli zaustavi� in preobrni� stanje KZS, kakršnega smo prejeli ob
prevzemu mandata ter naslednikom, ob stoletnici obstoja KZS, prepus�� finančno stabilno in močnejšo KZS.

 

S spoštovanjem,

Štefan Šinko

 


