
Spoznanja in razkritja 
Kaj sedaj vemo in kaj bi morali še vedeti 

 

 

1. Vsak razmišljujoč slovenski kinolog je v zadnjem obdobju lahko prišel do temeljnega spoznanja: Z 

lažjo, zaničevanjem, negativno propagando, pohlepom – NI možno prav dolgo voditi organizacije 

kot je KZS. Lahko pa določen čas plenilska skupina vodi za nos naivce, nezainteresirane za 

delovanje organizacije kot celote, tiste ki mislijo da imajo od prevzema organizacije kakšno osebno 

korist,… 

2. Potrdile so se slutnje, da ima Dolenc & co. namen spraviti v stečaj KZS, krivdo poskušati naprtiti 

prejšnjemu predsedniku, si razdeliti plen in poskušati tudi EDS 2020 speljati v dobro plenilske 

skupine. Ali vsaj spraviti KZS v tako stisko, da bi bila prisiljena prodati nepremičnino za simbolično 

ceno. 

3. Razkrilo se je, da je Dolenc podpisal pogodbo z neko firmo za uvedbo DNK analize za vse pse v 

evidencah KZS. To pomeni za vzreditelje in lastnike psov velike stroške in administrativne ovire pri 

posedovanju in vzreji psov. Za ozko skupino pa velike dobičke. 

4. Nezadovoljstvo predsednikov vzrejnih komisij zaradi diktatorskega teptanja strokovnega dela, 

kršenja statuta in Pravilnika o strokovnem delu je bilo v precejšnjem delu zatrto. Diktatura Dolenc 

& co. se ne zmeni za peticijo slovenskih vzrediteljev ki ima več kot 200 podpisnikov! 

5. Razkrilo se je, da so Dolenc & co. privatizirali posle vodenja razstav in s tem uničili poslovni model 

KZS ki smo ga ustvarjali desetletja. 

6. Primorski ribiči so razkrili osebnostni in poslovni profil Egona Dolenca in njegovo uničevalno 

delovanje s srhljivimi podrobnostmi. 

7. Do sedaj je torej Dolenc & co. zapravil vse kar smo skupaj ustvarili v obdobju 2009-2014, z 

nepremičninskim poslom pa hoče obogateti na račun 100 let dela slovenskih ljubiteljev psov. 

8. Dušan Žorž je zapisal, da ni res, da bi Egon Dolenc v treh letih pobral za več kot 40.000€ 

kilometrine, ali da vsaj ta številka ne temelji na dokazljivih podatkih. Naj torej vodstvo razkrije 

podatke, v taki obliki kot smo ga razkrili leta 2014, ko so se pojavila tovrstna vprašanja med 

članicami: 

 

                
 

9. Kot je zapisala gospa Simona Volaj Rakušček iz Slovenskega kluba retrieverjev je izredna 

skupščina sklicana v nasprotju s statutom, posledično nezakonito. Nihče pri zdravi pameti in z 

osnovno človeško integriteto ne more na skupščini 3.9.2017 podpreti predloga Dolenc & co. za 

hipotekarno zadolževanje! 

 

mag. Blaž Kavčič           31.8.2017  

Izplačila kilometrin v obdobju 2009 - 2013

Česnik Aleksander 15.893,18

Novak Andreja 8.043,10

Novak Sašo 7.877,04

Trček Iztok 6.773,37

Höfferle Roman 4.752,26


