
260.000€ 
je škoda na KZS, ki jo je ustvaril Egon Dolenc v manj kot treh letih! 

 

1. Številka izhaja iz dveh dokumentov, ki jih je podpisal ali sopodpisal Egon Dolenc. V prilogi je 

zapisnik iz leta 2014 iz katerega izhaja, da je takrat imela KZS na svojih računih skupaj s KZS 

d.o.o. neobremenjene gotovine v znesku 126.858,38€ in nobenih odprtih obveznosti. Vsi krediti 

iz preteklosti so bili poplačani, med drugim tudi leasing pogodba za Zapoge, ki bi skupaj z obrestmi 

stala KZS 760.000€! Sedaj pa denarja ni več in Dolenc bi rad od članic dobil proste roke za najem 

kredita v znesku 133.000€. 

2. Staro pravilo je, da vsako prevzeto podjetje ali organizacija plača stroške svojega prevzema. 

Dolenc & Co. so skupina, ki ni imela nobenih kinoloških referenc, s poslovnega področja pa 

reference bogatenja in hkrati davčnih dolgov. 

3. Drugo pravilo plenilskega kapitalizma je: Ustvari krizo in izkoristi zmedo med državljani (ali) člani 

za plen bogastva in moči. Ker je bila KZS v zelo dobrem finančnem položaju so se Dolenc & Co. 

zelo potrudili kako ustvariti krizne razmere in jih nekako pripisati prejšnjemu predsedniku. 

Finančno konsolidacijo ki smo jo z velikimi prizadevanji uresničili v obdobju 2009-2014 so izkoristili 

najprej za razmetavanje z razpoložljivim denarjem (menda si je samo Dolenc dal izplačati več kot 

40.000€), potem pa je vrli Egon stopil do FURS in rekel: »A bi nam lahko prosim zaračunali kolikor 

se le da veliko za davke in prispevke za izplačila kinološkim sodnikom. Zdi se mi da smo plačali 

premalo.« To je storil Dolenc kljub temu, da so bili vsi poslovni izkazi potrjeni s strani Nadzornega 

odbora (razen za leto 2012, kar je bil očitno prvi korak k rušenju zakonito izvoljenega predsednika 

marca 2013, a s tem tudi kršenje Zakona o društvih s strani predsednika NO Graha). Je pa bilo 

leto 2012 revidirano s strani pooblaščenega revizorja, kot tudi izkazi za leto 2010 in Evropsko 

razstavo še posebej. 

4. Izvolili ste si torej predsednika, ki je pripravljen uničiti oz. žrtvovati KZS, samo da bi se dokopal do 

denarja in oblatil prejšnjega predsednika. 

5. V tej fazi hočejo Dolenc & Co. na izredni skupščini 3.9.2017 dobiti proste roke za zadolževanje. 

Zapravili bodo do sedaj lastno in s krediti neobremenjeno nepremičnino. Seveda pa ribarijo v 

kalnem, saj uradnega zapisnika FURS niso dali na vpogled niti statutarno pristojnim organom. 

Utegne se zgoditi da bi se v prihodnje pojavil Dolenc kot čudežni rešitelj KZS, ki je »uspel z velikimi 

napori« izpogajati s FURS znižanje poračuna na simbolični znesek. 

6. Dejansko je Dolenčev izlet na FURS v nasprotju s pristojnostmi organov KZS in predstavlja grobo 

kršenje statuta. Predsednik nima kaj hoditi okrog ne da bi o vprašanjih financ in bilanc najprej 

odločala Gospodarsko finančna komisija (GFK). Ta, edino pristojni organ, pa ni nikoli sprejel 

sklepa, da se ugotovi premalo obračunane davke za nazaj! Naj torej Dolenc sam plača škodo, ki jo 

je povzročil s svojo samopašnostjo. 

7. Če drži zapis Lidije Okleščen, pa je do sedaj povzročena škoda v znesku 260.000€ samo prvi korak 

izčrpavanja KZS. Osnovni dohodkovni program KZS – razstavni program – je že privatizirala 

»primorska naveza«. Gre za »outsourcing«, odstop posla pogodbenemu izvajalcu, ali klasično 

metodo izčrpavanja prevzete organizacije. Posli v zvezi z razstavami in še posebej z Evropsko 

razstavo 2020 so že privatizirani in bodo vse prireditve služile interesom majhne skupine, KZS pa 

bo ostala brez osnovnega vira za normalno poslovanje. 

8. Avtokratsko in nestrokovno vodenje KZS s strani Dolenc & Co. je povzročilo upravičen upor 

vzrediteljev in vzrejnih komisij. Tak odnos do vzreje in do stroke je uničevalen in v nasprotju s 

statutom in Pravilnikom o strokovnem delu. 

 

Spoštovani! 

 

Sam poskušam od leta 2013 naprej doseči pravico in resnico po pravni poti. Nedavno so se zgodili 

pomembni premiki in bom zadeve izpeljal do konca. Vi, ki ste odločevalci, pa se vprašajte kakšna je sedaj 

vaša pot. Boste pustili privatizacijo in hiranje ali pa boste zahtevali ponovno vzpostavitev zakonitosti 

delovanja KZS? Dolencu je itak nezakoniti mandat potekel marca letos! Zavrniti je potrebno izredno 

skupščino in zahtevati takojšen razpis novih volitev za predsednika in organe KZS! Izvolite si predsednika 

z dostojnimi kinološkimi referencami, ki bo znal in hotel delovati za organizacijo, ne pa proti njej. 

 



mag. Blaž Kavčič           16.8.2017 

 
 



 
 

 

 

  


