ZAPISNIK

2. SEJE NADZORNEGA ODBORA KZS
KRANJ, 2. 11. 2021, 13.00

Prisotni: Blaž Harej, Primož Ladava, Maša Zevnik

DNEVNI RED:
1. PREGLED IN POTRDITEV DNEVNEGA REDA
2. PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA PREJŠNJE SEJE
3. MNENJE O USTREZNOSTI POSTOPKA IZBIRE GENERALNEGA SEKRETARJA KZS
4. PREGLED FINANČNEGA POSLOVANJA KZS V OBDOBJU OD 1. 1.–30. 6. 2021
5. RAZNO

AD. 1.
M. Zevnik uvodoma pozdravi oba prisotna in se zahvali za udeležbo. Predstavi dnevni
red, ki je soglasno potrjen.
SKLEP 1: Člani NO soglasno potrdijo dnevni red.
AD. 2.
M. Zevnik prebere zapisnik prejšnje seje, ki je soglasno potrjen.
SKLEP 2: Člani NO soglasno potrdijo zapisnik prejšnje seje.
AD. 3.
M. Zevnik predstavi, da smo bili s strani predsednika KZS pozvani, da, vezano na
elektronsko sporočilo in vse priloge P. Gregorčiča, preverimo, če je bil postopek za izbiro
generalnega sekretarja izveden v skladu s statutom in ostalimi pravnimi akti KZS.
Člani NO smo zadevo skupaj preučili in podajamo naslednje mnenje in ugotovitve.
Ugotavljamo, da postopek izbire in imenovanja bodočega generalnega sekretarja v celoti
ni bil izpeljan v skladu s statutom in poslovnikom KZS, vendar pa sta tudi statut in
poslovnik v določenih delih glede tako splošnega zaposlovanja na KZS kot tudi
zaposlitve generalnega sekretarja nejasna in je dikcija pomanjkljiva. V 6. točki 2.
odstavka 20. člena statuta je navedeno, da predsedstvo imenuje in razrešuje generalnega
sekretarja KZS, nadalje 4. odstavek 22. člena statuta določa, da predsedstvo odloča z

večino glasov prisotnih članov in 5. odstavek istega člena, da predsedstvo deluje po
določilih poslovnika KZS. 29. člen statuta KZS navaja, da »generalnega sekretarja KZS
imenuje in razrešuje predsedstvo KZS /…/«, 47. člen pa natančno pojasni, kakšen je
postopek zaposlitve delavca na KZS, vendar pa ne navaja, ali se ta postopek nanaša tudi
na zaposlitev generalnega sekretarja, saj je po tem členu generalni sekretar tisti, ki
strokovno službo KZS vodi, zaposlitev predlaga predsedstvu itd. In če se pri tem
navežemo še na poslovnik KZS, ter na 12., 16. in 17. člen poslovnika, ki jih navaja P.
Gregorčič, sicer poslovnik določa, kot P. Gregorčič ugotavlja, da mora predsedstvo za
preučitev posameznih vprašanj ali izvedbo posamezne naloge imenovati občasno
delovno telo, vendar pa poslovnik ne navaja, da se vprašanja oziroma naloge, na katere
se ta člen nanaša, nanašajo tudi na izbiro kateregakoli ali kakršnegakoli kadra, ki je
zaposlen na KZS, saj to določa 47. člen, ki pa je, kot rečeno, zapisan dvoumno, saj se ne
razbere, ali se način zaposlovanja nanaša tudi na zaposlitev generalnega sekretarja in
komisijo navaja samo v primeru priprave razpisa.
SKLEP 3: NO se soglasno strinja, da postopek ni bil izpeljan popolnoma v skladu s statutom
in poslovnikom KZS, medtem ko je bila potrditev kandidata izpeljana skladno s statutom in
poslovnikom KZS. Glede na navedeno NO izhaja, da je predsednik sicer imenoval začasno
delovno telo, ki ga je poimenoval »komisija, sestavljena iz nekaterih članov predsedstva«, in
sicer z namenom lažje odločitve pri izboru najustreznejšega kandidata za generalnega
sekretarja KZS. Pri tem se da sklepati, da je bila narejena napaka, ker te komisije
predsedstvo ni potrdilo, vendar pa ne statut in ne poslovnik KZS načina izbire in izbora
generalnega sekretarja tega ne določata eksplicitno, prav tako je bil izbrani kandidat,
razen z enim glasom proti (ki, kot navaja zapisnik seje, ni bil glas proti kandidatu, ampak
proti postopku), izglasovan z večino glasov članov predsedstva, zato NO ne vidi potrebe po
ponovni izbiri ali glasovanju. Se pa strinjamo, da bi bilo smiselno predsedstvu predhodno
posredovati predstavitve vseh kandidatov oziroma vsaj tistih, ki so prišli v ožji izbor, da bi
predsedstvo lažje presodilo in se odločilo za najprimernejšega. NO v izogib nadaljnjim
nejasnostim predlaga tudi, da se v prenovljenem statutu in poslovniku eksplicitno navede
postopek izbire imenovanja generalnega sekretarja ali drugih zaposlenih na KZS.
Mnenje in ugotovitve članov NO so soglasne, vendar pa se ob glasovanju M. Zevnik le tega
vzdrži, saj je tudi sama kandidirala za mesto generalnega sekretarja.
SKLEP 4: Ob ponovni podrobni preučitvi statuta in poslovnika KZS NO ugotavlja, da
predsedstvo na nobeni od sej novega predsedstva še ni realiziralo 11. alineje 2. odstavka
20. člena statuta KZS, ki se nanaša na imenovanje sekretariata predsedstva. Predsedstvu
KZS predlagamo, da to stori na naslednji seji.
AD. 4.
NO pregleda finančno poslovanje KZS v obdobju 1. 1.–30. 6. 2021, in sicer na podlagi
podatkov iz bilance stanja, bruto bilance, pojasnil računovodstva, pregledana pa je bila
tudi tabela stroškov za izvedbo cestnega državnega prvenstva v Kopru, kar je bila tema
obravnave tudi na zadnji seji predsedstva. NO ugotavlja, da so računovodski izkazi, za

katere zakonsko odgovarja računovodstvo KZS, skladni z računovodskimi standardi,
razvidno pa je, da določeni stroški izstopajo. Predvsem se to nanaša na stroške za
izvedbo cestnega državnega prvenstva v Kopru. Zato se, kot je bilo tudi potrjeno s strani
predsedstva na zadnji seji, strinjamo z revizijo, da se ugotovi, kdo je za to odgovoren.
Izpostavljamo tudi vprašanje, zakaj se pri stroških za izvedbo predmetne prireditve ni
ravnalo skladno z 48. členom statuta KZS. Zato predsedstvu predlagamo:
- da se glede na ugotovitve revizije z odgovornimi osebami ali ravna po 14. členu
statuta KZS ali predlaga postopek pred disciplinsko komisijo.
- da se v bodoče glede vseh stroškov, višjih od 10.000 €, ravna skladno z 48.
členom statuta KZS, predlagamo celo, da se za vse stroške, višje od 5.000 €,
pridobi najmanj tri ponudbe.
SKLEP 5: Člani NO soglasno potrjujemo, da so računovodski izkazi glede na prejeto
dokumentacijo urejeni skladno z računovodskimi standardi.
SKLEP 6: Člani NO se soglasno strinjamo, da se izvede revizija poslovanja KZS, še posebej
državnega prvenstva v cestnem kolesarstvu v Kopru ter da se tudi ugotovi odgovorne
osebe, ki so tako visoke stroške odobrile, in se jih tudi sankcionira ali po 14. členu statuta
KZS ali izvede postopek pred disciplinsko komisijo.
SKLEP 7: Predsedstvu ter predsedniku in generalnemu sekretarju KZS predlagamo, da se
za vse stroške, višje od 5.000 €, pridobi najmanj tri ponudbe, za višje od 10.000 € pa se
dosledno ravna skladno z 48. členom statuta KZS.

Seja je bila zaključena ob 14.00 uri.
Zapisala: Maša Zevnik l. r.

