ZAPISNIK

3. SEJE NADZORNEGA ODBORA KZS
KRANJ, 11. 2. 2022, 16.00

Prisotni: Blaž Harej, Primož Ladava, Maša Zevnik

DNEVNI RED:
1. PREGLED IN POTRDITEV DNEVNEGA REDA
2. PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA PREJŠNJE SEJE
3. SEZNANITEV S 4. SEJO PREDSEDSTVA IN 2. DOPISNO SEJO PREDSEDSTVA
4. OBRAVNAVA POBUDE, NASLOVLJENE NA NO KZS S STRANI PETRA GREGORČIČA
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 je sodelovala na 4. seji predsedstva, ki je potekala preko Zooma, tej je sledila
še 2. dopisna seja predsedstva. Članoma NO na kratko predstavi, o čem je bilo govora in
o čem se je odločalo na obeh sejah. Na podlagi vsebine obeh sej se člani NO soglasno
strinjamo, naj bodo odgovorni na KZS pozorni in naj preučijo ter spoštujejo vse pravne
akte KZS, ki zadevajo posamezno vprašanje/problematiko, preden o določenem
vprašanju/problematiki odločajo sami ali znotraj predsedstva. Glede na vse zadeve, ki
jih je NO obravnaval od imenovanja naprej, ugotavljamo, da določene zadeve znotraj
statuta KZS ali drugih pravnih aktov niso eksplicitno urejene in puščajo več različnih
možnosti razlage ali tolmačenja. Zato odgovornim predlagamo, naj se vse zadeve,
vprašanja, odločitve, spremembe, problematike itd., ki v statutu, poslovniku ali drugih
pravnih aktih KZS niso eksplicitno urejene in opredeljene, hkrati pa med drugim vplivajo

tudi na javno podobo KZS, urejajo izključno na podlagi 6. člena statuta oz. načel KZS in 3.
odst. 10. člena poslovnika KZS, ki pravi: »Predsedstvo je sklepčno, če je na seji prisotnih
več kot polovica članov predsedstva. Predsedstvo svoje odločitve sprejema praviloma
soglasno v izrednih primerih pa z večino glasov.« Obenem opozarjamo na 11. člen
poslovnika, ki med drugim pravi: »Predsedstvo lahko izjemoma sprejema sklepe tudi
na korespondenčni seji, ki jo po pooblastilu predsednika predsedstva skliče generalni
sekretar. Korespondenčna seja se izvede, če zaradi objektivnih okoliščin ni mogoče
sklicati in izvesti redne seje predsedstva. /…/ Sklep korespondenčne seje velja za
sprejet, če se zanj izjasni več kot polovica članov predsedstva, ki so glasovali. Vse sklepe,
sprejete na korespondenčni seji, potrdi predsedstvo na svoji naslednji redni seji.«
Hkrati odgovorne na KZS pozivamo, naj NO posredujejo vse obstoječe pravne akte
(poleg statuta in poslovnika, ki sta javno dostopna).
SKLEP 3: Člani NO smo seznanjeni z vsebino 4. seje predsedstva ter sklepi 2. dopisne seje
predsedstva.
SKLEP 4: Odgovorne na KZS pozivamo k spoštovanju in doslednemu izvajanju vseh pravnih
aktov KZS. V kolikor obravnava določenega vprašanja/problematike/odločitve ni
eksplicitno urejena v pravnih aktih KZS, predlagamo, da o tem odloča predsedstvo, skladno
s 6. členom statuta in 10. členom poslovnika – »Predsedstvo svoje odločitve sprejema
praviloma soglasno, v izrednih primerih pa z večino glasov,« oziroma skupščina kot najvišji
organ KZS.
SKLEP 5: NO ponovno ugotavlja, da predsedstvo 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.
SKLEP 6: Odgovorne na KZS pozivamo, naj NO posredujejo vse pravne akte, ki se nanašajo
na delo in poslovanje KZS in niso dostopni na spletni strani KZS.
AD. 4.
NO KZS je s strani podpredsednika KZS in predsednika OMR Petra Gregorčiča dne 27. 1.
2022 preko elektronske pošte prejel pobudo o obravnavi spremembe znaka KZS s
podrobno utemeljitvijo, s katero so bili, kot je razvidno iz e-sporočila, seznanjeni tudi
člani predsedstva, OMR in klubi OMR. NO KZS je zadevo podrobno preučil in se z
mnenjem in navedbami P. Gregorčiča soglasno strinja, vendar pa ugotavlja enako kot
predsednik KZS (kopirano in izvzeto iz e-sporočila iz dne 29. 11. 2021, med drugimi
naslovniki naslovljeno tudi na M. Zevnik): »/P/o mojem poizvedovanju, nikjer ni
določen postopek izbire/potrjevanja dresa niti logotipa. Po informacijah, ki sem jih
pridobil, je bilo to v preteklosti dogovorjeno med predsednikom ter sekretarjem in mogoče
še kom iz bližnjega kroga. Vsekakor bi rad slišal tudi mnenje nekaj vas članov predsedstva
(namerno ne želim prevelike skupine, ker bo predolgo trajalo), Maše kot vsaj ene

predstavnice žensk ter prihajajočega sekretarja. /…/ PS: To ni delovna skupina. Zgolj vaše
mnenje me zanima.« M. Zevnik je predsedniku KZS v telefonskem pogovoru predlagala,
naj se o tem posvetuje s predsedstvom KZS. Čeprav se NO KZS z navedbami P. Gregorčiča
soglasno strinja, pa ugotavljamo, da ne statut ne poslovnik v nobeni točki eksplicitno ne
opredeljujeta ali urejata načina spremembe in potrjevanja simbolov KZS, zato
odgovornim na KZS predlagamo, da se v takih/podobnih primerih ravna po 2. alineji 6.
člena statuta in/ali sklepu 4 tega zapisnika oziroma naj o zadevah, ki niso (eksplicitno)
opredeljene v statutu ali poslovniku, odloča skupščina kot najvišji organ KZS.
SKLEP 7: NO se soglasno strinja z mnenji P. Gregorčiča, navedenimi v e-sporočilu z dne 27.
1. 2022, vendar pa hkrati ugotavlja, da noben javno dostopen pravni akt KZS ne ureja
področja (načina) spremembe simbolov KZS. Odgovornim na KZS predlagamo, da se v
takih primerih ravna po 6. členu statuta in/ali sklepu 4 tega zapisnika oziroma naj o
zadevah, ki niso natančno opredeljene v statutu ali poslovniku, so pa za delovanje KZS in
tudi njeno podobo v javnosti izrednega pomena, odloča skupščina kot najvišji organ KZS.
Na podlagi navedenega kršitvam, ki jih navaja P. Gregorčič, ne moremo pritrditi, deloma se
le ni ravnalo po 6. členu statuta KZS. NO v izogib nadaljnjim nejasnostim predlaga tudi, da
se v prenovljenem statutu in poslovniku eksplicitno navede postopek menjave simbolov
KZS.
AD. 5.
NO KZS do izvedbe seje ni prejel finančnega poročila KZS za poslovno leto 2021 (bilanca
stanja, izkaz uspeha ali bruto bilanca), zato bo finančno poslovanje obravnaval na eni od
naslednjih sej.
Seja je bila zaključena ob 17.30 uri.
Zapisala: Maša Zevnik l. r.

