
From: ksv@kinoloska.si [mailto:ksv@kinoloska.si]  

Sent: Monday, March 05, 2018 12:32 PM 
To: [email naslovi članic KZS] 
Subject: Dopis KSV 

 

Spoštovane članice KZS! 

Predsednikovo opozorilo, ki je spremljalo njegov dopis s prilogami, je nerazumljivo in 

nerazumno, saj so priloge komunikacija med organi in službami in jih nikakor ni mogoče 

šteti za zasebno komunikacijo. Razkrivajo pa sprevrženost obtožb, s katerimi se je 

napajala skupina oseb, ki je v zadnjem letu agresivno napadala organe KZS. 
Dopisu zato prilagam tako predsednikov dopis in priloge, ki so brez oznake »tajnosti«. 

Simptomatsko za stanje v kinologiji danes in njeno moralno kondicijo je do skrajnosti 

pripeljano brezsramno delovanje nekaterih oseb kot npr.: 

-  Anonimno »obračunavanje« z organi in funkcionarji, ki komu »stopijo na prste«, s 

katerim največji negativisti novejše zgodovine KZS in osebe, ki so ponarejale, goljufale, 

se okoriščale, spletkarile, sprevračale, …. »junaško« in pritlehno »ubijajo sle, ki 

prinašajo slabe novice«.  To ni kinologija in to niso kinologi.  

-  Prijavljanje KZS na državne organe z edinim namenom škodovati KZS ni kinologija. 

Tega ne počnejo kinologi, četudi »se živijo« v kinologiji 30 ali več let. Pika na i pa je 

njihovo sprevrženo razpredanje, moraliziranje in obtoževanje drugih za svoja dejanja po 

zasebnih in javnih kanalih. Zadnji v vrsti primerov je prijava  KZS tržni inšpekciji. Ne bo 

druge, treba jim bo sneti maske. 

-  Občutki večvrednosti, zaradi katerih nekateri ubirajo neformalne poti in svoje 

raznorazne interese in frustracije izsiljujejo na sprenevedav način, ne sodijo v kinologijo. 

Skrivanje za »stroko«, ki jo nekateri poveličujejo nad doktorate Oxforda, Cambridgea in 

Harvarda skupaj, pa je nestvarno, saj ima v resnici ta »stroka« podlago v nečem, ki za 

povprečno usposobljenega kinologa komaj presega nivo šiviljskega tečaja. Zato za 

nikogar ne bi smelo biti konec sveta, če so komu ukinjene »beneficije in apanaže«, do 

katerih misli da je upravičen, ali je kdo umaknjen oz. se je prisiljen »sam odstopiti« iz 

katerega od organov KZS, še manj pa apokalipsa zaradi tega grozi KZS. Kinologija naj za 
vse ostane predvsem ljubiteljsko ukvarjanje s psi. Vsaj znotraj KZS. 

Slovenska kinologija žal zaradi ravnanj posameznikov spominja na Avgijev hlev, ki ga je 

treba počistiti. Ne samo tistih, ki ga mažejo. Predvsem zaradi tistih, ki se zaradi »rabot« 

prvih v njem počutijo slabo in nelagodno.  

Za KSV pod mojim vodstvom ni in ne bo »svetih krav«, pa naj gre za »navadne« 

kinologe ali strokovni kinološki kader. 

S kinološkimi pozdravi, 

 

Roman Hoefferle l.r. 
predsednik KSV 

P.S.:  dopis podpisujemo člani KSV Tomaž Burazer, Andrej Emih, Ervin Feregotto, Igor 
Rac in Tina Sterguljc Krušič  

 


