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ZAPISNIK 4. SEJE DISCIPLINSKE KOMISIJE LZS
4. seja DK LZS
datum sklica:
kraj:
sklic:
vabljeni:

26.4.2016 ob 18:00. uri
Dolenjska cesta 11, Ljubljana
vabilo po elektronski pošti
člani DK, predsednik LZS g. Leon Uratnik

prisotni člani: Jurij Vojvoda, Peter Horjak, Bernarda Maklin,
vabljeni
Leon Uratnik LZS
odsoteni:
Boštjan Matjašič, Lilijana‐Zvonka Grahek
zaključek seje: 26.4.2016 ob 19 uri

Dnevni red:
1. Poročilo predsednika o delu DK
2. Odstop predsednika in člana DK
3. Razprava
Komisija uvodoma ugotavlja, da je v tričlanski sestavi sklepčna. Ga Lilijana‐Zvonka Grahek je svojo
odsotnost opravičila, medtem ko g. Boštjan Matjašič ni navedel razlogov za svojo odsotnost.
Tč. 1: Predsednik disciplinske komisije g. Jurij Vojvoda, je uvodoma podal kratek pregled dosedanjega
dela DK, ki je bilo v pisni obliki posredovano tudi skupščini LZS. DK je v času delovanja prejela tri prijave
od katerih je eno zaključila z izdajo sklepa izreka disciplinskega ukrepa, dva zahtevka pa je predsednik
po proučitvi ni uvrstil v obravnavo na DK. Predsednik DK s to odločitvijo ni pravočasno seznanil ostale
člane komisije, kar je imelo za posledico zastaranje zadev. Za to odločitev predsednik prevzema vso
odgovornost.
Tč. 2: Predsednik DK Jurij Vojvoda je pred komisijo podal odstopno izjavo da odstopa z mesta
predsednika DK in kot član DK. Odstopna izjava predsednika je bila skupno s poročilom o delu podana
tudi skupščini LZS. Ustno in tudi pisno odstopno izjavo je pred komisijo podal tudi član komisije g.
Peter Horjak.
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Tč.3: Člani DK so v razpravi pod tč1. sprejeli pojasnila predsednika in potrdil poročilo.
Pod tč2. sta bile soglasno sprejeti odstopni izjavi predsednika DK Jurija Vojvoda in člana komisije
Petera Horjaka.
Ga. Bernarda Maklin je še nadalje pripravljena sodelovati v DK, prav tako sta ga. Lilijana‐Zvonka Grahek
in g. Boštjan Matjašič v telefonskem razgovoru potrdila pripravljenost sodelovanja v DK.
Sklep: ‐ Jurij Vojvoda nepreklicno odstopa z mesta predsednika Disciplinske komisije in tudi kot član
komisije.
‐ Peter Horjak nepreklicno odstopa kot član Disciplinske komisije.

Jurij Vojvoda se je ob zaključku seje vsem članom komisije zahvalil za sodelovanje in delo v komisiji in
preko predsednika LZS zaželel uspešno delo članom bodoče DK.

Kranj 16.5.2016

Zapisnik
Jurij Vojvoda
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