
Gradivo k sklicu izredne skupščine v skladu s 4. odstavkom, 32. člena statuta KZS 
 
 
Spoštovane članice Kinološke zveze Slovenije,  
s trenutnim vodstvom KZS, je vsak dan, izgubljen dan za KZS in slovensko kinologijo, rešimo kar se 
še rešiti da! 
 
Že nekaj časa smo kinologi priče negospodarnega in netransparentnega vodenja KZS. Prav tako 
objestnega in neargumentiranega uveljavljanja ukrepov s strani vodstva KZS in posameznih 
strokovnih organov, ki dobesedno dušijo in zavirajo razvoj kinologije. Ignoriranje zahtev stroke in 
neargumentirano nasprotovanje, ter zavračanje dialoga, je pripeljalo do nepotrebnega in 
maščevalnega obračunavanja s posamezniki in klubi, ki se z takim načinom dela in vsiljenimi ukrepi ne 
strinjajo. V zadnjem obdobju pa se soočamo  še z arogantnim, ponižujočim in žaljivim odnosom do 
strokovnega kinološkega kadra,  predvsem s strani predsednika KZS Egona Dolenca in predsednika 
KSV Romana Hofferleja. Vodstvo KZS pri sprejemanju svojih odločitev in ukrepov pogosto ne spoštuje 
Statuta, ki je temeljna listina naše zveze. Spoštovanje Statuta pa je osnovno zagotovilo članicam, da 
so njihove pravice spoštovane in zastopane. Žal se v mandatu sedanjega vodstva niso nikoli kaj dosti 
ozirali na to. Strokovni kader KZS že dolgo časa opozarja, da je potrebno posodobiti Statut in uskladiti 
vse notranje akte KZS, vendar je bil prav predsednik Egon Dolenc osebno tisti, ki je blokiral sprejetje 
novega statuta. Vprašajmo se, komu je povšeči takšno anarhično stanje – članicam prav gotovo ne. 
Stanje kot je, prinaša tudi kopico drugih spremljajočih negativnih posledic, ki jih zavestno povzroča 
prav vodstvo KZS. Zaradi pravnega nereda KZS zapovrstjo izgublja tožbe na sodiščih in to je 
predsedniku Dolencu ter ostalim soodgovornim prav dobro poznano. Kljub temu in predvsem v škodo 
članic KZS, nadaljujejo z vlaganjem tožb in disciplinskih postopkov, ki nimajo pravnih temeljev, 
posledično pa odvetniške storitve in izgubljene tožbe odžirajo velik del proračuna KZS. Takšno 
početje je nedopustno, nemoralno in egoistično še posebej zato, ker se pogosto zlorablja za 
uveljavljanje lastnih motivov. Povzetek bistvenih kršitev pravic članicam in kršitev statutarnih 
določb, s strani vodstva KZS, lahko strnemo v naslednjih točkah; 

1. Predsednik Egon Dolenc je v letu 2017 kršil eno najpomembnejših statutarnih zahtev, ki mu 
narekuje, da je dolžan najmanj enkrat v tekočem letu sklicati redno letno skupščino KZS (2. 
odst., 32. čl. Statuta). Nespoštovanje te statutarne določbe pomeni hud poseg in kršitev 
pravic članicam KZS, saj je redni sklic najvišjega organa KZS, po svoji naravi in vsebini, 
namenjen zagotavljanju javnosti dela KZS in možnosti članic, da neposredno uveljavljajo svoja 
mnenja, stališča, pobude in zahteve. Hkrati je predsednik s tem dejanjem kršil tudi 5. alinejo, 
3. odst., 17. čl. Statuta, ki mu nalaga, da skrbi za spoštovanje Statuta. 

2. Predsednik Egon Dolenc je v letu 2017 grobo kršil Statut ob sklicu izredne skupščine dne 
03.09.2017, ki jo je zahteval NO KZS s tem, ko je samovoljno spremenil in dopolnil dnevni red 
izredne skupščine. V 4. odst. 32. čl. Statuta je jasno zapisano, da mora dnevni red in gradivo 
izredne skupščine predložiti predlagatelj, torej NO KZS. Nadzorni odbor je predložil dnevni 
red z eno in edino točko – obravnava ugotovitev inšpekcijskega nadzora FURS. Ob vsem tem 
pa je predsednik Egon Dolenc dodatno kršil Statut tudi s tem, ker je članicam poslal del 
gradiva (sanacijski načrt za poplačilo davčnega dolga) šele dva dni pred zasedanjem izredne 
skupščine. 1. odst., 33. čl. Statuta namreč zahteva, da predsednik to stori najmanj 30 dni pred 
zasedanjem skupščine. S tem je bila članicam onemogočena kvalitetna seznanitev in razprava 
na to temo. Hkrati je predsednik s temi dejanji kršil tudi 5. alinejo, 3. odst., 17. čl. Statuta, ki 
mu nalaga, da skrbi za spoštovanje Statuta. 

3. Predsednik Egon Dolenc in organi KZS delujejo v nasprotju z 10. čl. Statuta KZS, ki jasno in 
nedvoumno govori, da je namen Kinološke zveze Slovenije, da skupaj s članicami koordinira 
in usmerja kinološke dejavnosti. V tem členu je torej jasno izražen namen, zakaj so članice 
sploh ustanovile zvezo. V nasprotju s tem smo članice danes priča, da vodstvo KZS ne 
koordinira in usmerja kinološke dejavnosti, ampak jih izvaja samovoljno in brez dialoga 
(sprejeta nova vzrejna pravila, zavračanje dialoga s strokovno javnostjo in vzreditelji, 



oderuška cena podaljševanja inštruktorskih licenc, oderuške nove cene za celotni strokovni 
kader KZS…). 

4. Predsednik Egon Dolenc ni poskrbel, da bi izredna skupščina dne 03.09.2017 potekala v 
skladu s pravili in Statutom. Na skupščini je bila izvoljena verifikacijska komisija v sestavi 
Rajko Pučnik, Roman Hoferlle in Metka Bartol. Navedena komisija ni verodostojno opravljala 
svojega dela saj je preštevanje glasov in ugotavljanje sklepčnosti opravljal samo Rajko Pučnik, 
Metka Bartol pa ni bila niti prisotna v dvorani skupščine. Nadalje svojega dela ni opravljala 
niti zapisničarka Patricija Muršič, saj so mesec dni po skupščini poslali dopis udeleženki 
skupščine, da jim pošlje podatke oseb, ki jih je na skupščini predlagala za delovno 
predsedstvo, kar dokazuje, da ni pisala zapisnika korektno in sproti, kot bi morala. Med 
drugim, je tudi zato trajalo več kot dva meseca, da je bil zapisnik končno javno objavljen.   

5. Predsednik Egon Dolenc ne zagotavlja javnost dela KZS, kot to določa 7. čl. Statuta. 
Predsednik pogosto krši to statutarno določilo in ne da ali pa otežuje vpogled dokumentov, 
pomembnih za funkcioniranje zveze (inšpekcijsko poročilo glede davčnega dolga, posojilna 
pogodba za najem kredita za poplačilo davčnega dolga, navodilo informacijskega 
pooblaščenca, finančna poročila….) 

6. Nadzorni odbor KZS ne funkcionira – predsednik NO KZS, Vasja Medvešček, se ne udeležuje 
sej UO (ni bil prisoten zadnjih 9. sejah) kljub temu, da bi v teh kriznih časih bilo to nujno, saj 
je potrebno praktično vsakodnevno nadzirati sprejemanje občutljivih odločitev, predvsem 
finančne narave, ki lahko imajo tudi usodne posledice za obstoj KZS. Prav tako je pomanjkljiv 
nadzor nad KZS d.o.o., kar kaže tudi nedavna blokada TRR s strani FURS-a. 

7. Neodzivnost strokovnih organov KZS, predvsem Komisije za šolanje in Komisije za strokovna 
vprašanja, ki ne odgovarja na vprašanja ali pritožbe članic KZS. Nedaven primer KD Obala, ki 
je že dvakrat na KZŠ naslovila zahtevo za pojasnitev določenih vprašanj glede podaljševanja 
inštruktorskih licenc in enormnega povišanja cene predavanja (iz 15 EUR na 73,20 EUR s tem, 
da UO sploh ni potrdil spremenjene cene!) Uradnega odgovora do danes niso prejeli, razen 
žaljivega  pisma člana KZŠ Saša Cveka, ki ga je poslal predsedniku KD Obala. Podobno velja 
tudi za KSV, ki prav tako v večini primerov ne odgovarja na vprašanja in pritožbe, ki so nanjo 
naslovljene (pritožba skupine vzrediteljev na več sklepov KSV, pritožba vzrejnih komisij, 
ignoriranje postavljenih vprašanj posameznikov…). Ob vsem tem, pa si je predsednik KSV 
Roman Hoferlle dovolil hude žalitve strokovnega kinološkega kadra v dopisu, ki ga je dne 
05.03.2018, poslal vsem članicam KZS. V dopisu žaljivo navaja, da »znanje povprečno 
usposobljenega kinologa komaj presega nivo šiviljskega tečaja«. To je uradno stališče KSV, 
saj so ga podpisali vsi njeni člani! 

8. Neutemeljeni odvzemi kinoloških prireditev več članicam KZS, katerih  neposredna škoda je 
ocenjena na cca. - 50.000,00 EUR, kar pomeni na letni ravni toliko prihodkov manj v proračun 
KZS, kar pomeni namensko oškodovanje KZS. V primeru sproženih tožb članic proti KZS, pa bo 
skupna škoda še bistveno večja. Že v normalnih okoliščinah je kaj takega nedopustno in v 
nasprotju z načeli »dobrega gospodarjenja«, trenutna težka finančna situacija pa terja še 
toliko bolj odgovorno ravnanje. Žal so pri tem prevladali osebni motivi predsednika Egona 
Dolenca, ki kažejo na namerno povzročanje finančne nestabilnosti KZS. 

9. Disciplinska komisija v sedanji sestavi, si dobesedno dela norce iz članov, ki jih vabi na 
zaslišanja. Skrajno nemoralno in ponižujoče ter v nasprotju s pravnim redom je bilo vabljenje 
prič (Željko Gajič, Danijela Risdan, Andreja Čučnik, Jelka Simčič) v petek, dne 02.02.2018, 
zvečer med 21.15 in 22.45 uro. Prav tako odpovedi disciplinskih obravnav minuto pred 
narokom. Posledice nekorektnih in nezakonitih sklepov disciplinske komisije, so posredno 
tudi izgubljene tožbe na sodiščih. 

10. Statutarna komisija deluje slabo in pristransko ter je zlorabljena s strani predsednika Egona 
Dolenca. Na to kaže njegovo naročilo mnenja v zvezi pravilnosti postopka sprejema sklepov 
KSV in UO. Statutarna komisija je na to dne 15.08.2017 podala mnenje, v katerem pritrjuje 
predsedniku. Vpogled v mnenje in Statut pa pokaže, da je komisija ravnala nestrokovno in 



pristransko, pri čemer je namenoma spregledala določbe o pristojnostih delnih zborov 
sodnikov, pomešala kaj pomeni sklep organa in kaj pomeni dopolnitev pravilnika. 

 
 
 
 
Pojasnila k 6. in 7. točki dnevnega reda izredne skupščine KZS 
 
Pojasnilo k točki 6:  
 
Dopolnitev Statuta na podlagi 1. alineje, 1. odstavka, 37. člena Statuta. Dopolni se 86. člen Statuta 

KZS na način, da se doda 3. odstavek, ki se glasi: »Po izvedenem drugem krogu volitev,  pridobi status 

mandatarja kandidat, ki je prejel največje število glasov članic, ki so glasovale«.  

Dopolnitev navedenega člena je nujno potrebna, saj se je v preteklosti že izkazalo, da je slabost 

obstoječega sistema glasovanja v drugem krogu prav ta, da predstavniki članic v drugem krogu ne 

oddajo glasu ali pa so oddane glasovnice neveljavne in do predsednika ne pridemo, ker noben od 

obeh kandidatov ne more preseči polovice glasov prisotnih članic. Z zgoraj predlagano dopolnitvijo pa 

se članice tako izognemo špekulativnemu preračunavanju, kako preprečiti izvolitev mandatarja v 

drugem krogu, ki smo mu že bili v preteklosti priča (skupščina oktober 2016). Vsem članicam nam je v 

interesu, da so volitve poštene in da se ne ponavljajo samo zaradi politikanstva neodgovornih 

osebkov ter da se predsednik izvoli v skladu s splošno veljavnimi demokratičnimi normami. 

 
Pojasnilo k točki 7: 
 
Ustanovitev in izvolitev Začasne nadzorne komisije, na podlagi 21. alineje, 1. odstavka, 37. člena 

Statuta,  v sestavi treh članov, ki bo nadzirala zakonitost izvajanja 97. člena Statuta. 

Zaradi zaščite pravic in premoženja članic KZS, predlagamo, da skupščina ustanovi zgoraj navedeno 

komisijo, ki bi svoje naloge opravljala do izvolitve novega predsednika in organov KZS. Njen mandat 

mora določiti skupščina, predlagamo pa, da se jo pooblasti za nadziranje zakonitosti izvajanja 97. čl. 

Statuta z možnostjo uveljavljanja veta na vse odločitve, ki niso nujne narave ali so v nasprotju z 

veljavnim pravnim redom. Predlagamo, da komisija lahko uveljavlja veto le v primeru soglasne 

odločitve vseh treh članov in izdanim sklepom o zadržanju izvajanja postopka ali odločitve 

konkretnega organa KZS.  Podroben opis in pooblastila komisije sprejme skupščina po opravljeni 

razpravi. 

Vsled opisanih dogodkov in kršitev, spodaj podpisane članice KZS, podajamo pobudo za sklic 
izredne skupščine KZS in pozivamo ostale članice, da se  pridružijo.  
 
Zaradi preprečitve morebitnega ustrahovanja in revanšizma s strani vodstva, je članicam 
zagotovljena zaupnost oddaje njihove zahteve in pooblastila. 
 
Kinološki pozdrav! 
 
Podpisniki pobude: Športno kinološko društvo Emona, Klub ljubiteljev psov jamarjev, Slovenski klub 
za britanske ovčarske pasme, LKD Gorica – Nova Gorica, Društvo ljubiteljev nemških prepeličarjev, 
Klub 5, Slovenski klub za špice in pratipske pse 


