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ZAPISNIK
7. izredne seje IO LZS, ki je bila v četrtek, 19.10.2017, ob 18.00 uri,
v pisarni LZS na Dolenjski cesti 11, v Ljubljani.

Prisotni člani IO: Jaroš Šteharnik, Konrad Jurca, Goran Vitez, Janez Rop, Vojko Colnar in predsednik
Leon Uratnik
Prisotni člani NO: Tina Gutman
Ostali prisotni: Franci Rožmanec (od 18.30 do 19.30)

Sejo je vodil predsednik Leon Uratnik, skrajšani zapisnik je pisal Jaroš Šteharnik.

Za 7. izredno sejo IO je bil predlagan naslednji
DNEVNI RED:
1. Obravnava poškodbe vozila, prevoženih kilometrov, za kar kljub dvakratnemu pozivu, vodja 3D
programa ni predložil poročila in obravnava odstopne izjave vodje 3D programa.
2. Obravnava dopisa o preklicu najema prostora, za uporabo katerega naj ne bi obstajala najemna
pogodba in imenovanje popisne komisije materiala, ki se nahaja v prostorih, katerih lastnik je
Franci Rožmanec.
3. Obravnava zmanjšanja stroškov na področju zaposlitev v LZS.
Izvršni odbor LZS soglasno potrdi predlagan dnevni red.
K točki 1)
Predsednik LZS na kratko povzame dejstva iz poslanega poročila in ostalih dokumentov, ki jih je predložil
skrbnik vozila Franci Cevzar. Poudari, da kljub večkratnim pozivom, Franci Rožmanec, ki je uporabljal
službeno vozilo v času nastanka poškodbe, poročila ni predložil. Pove, da ob nastanku poškodbe
uporabnik vozila poškodbe ni prijavil na pristojno policijsko postajo in o poškodbi ni takoj obvestil
zastopnika zveze, kot je to določeno v pogodbi o najemu vozila, ki je vsakokrat vložena v predalčnik
vozila.
Na sejo se pridruži Franci Rožmanec, ki v zvezi s prej navedenim pove, da e-sporočil, ki so vsebovala
zahtevo za predložitev poročil, ni prejel, ker mu jih je razporejalo v mapo neželjene pošte. Predsednik
pove, da mu je poleg e-sporočil poslal tudi telefonsko sporočilo in ga k predložitvi poročila pozval v
njunem telefonskem pogovoru.
Franci Rožmanec pove, da je službeno vozilo prevzel po EP v Mokricah in da ga je uporabljal izključno za
potrebe LZS ter da je poškodba nastala v času DP v Snežniku. Na kratko pove tudi relacije, na katerih naj
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bi se službeno uporabljalo za potrebe 3D reprezentance. Glede na navedbe relacij predsednik pove, da
smo jih pri izracunu predvideno opravljenih kilometrov upostevali in ugotovili, da nepojasnjenih ostaja
okoli 1.128 km, zato ponovno prosi Francija Rozmanca, da za razjasnitev le-tega pripravi porocilo o
prevoženih relacijah v času, ko je imel službeno vozilo v uporabi. Franci Rožmanec obljubi, da bo poročilo
poslal, vendar zaradi obilo dela, ki ga ima, šele v prihodnjem tednu.
Po podani obrazložitvi Franci Rožmanec zapusti sejo.
V okviru te točke se razvije razprava tudi glede sklenjene zavarovalne police, odbitne franšize in izgube
bonusa. Predsednik pove, da bo natančne podatke glede tega prisotnim članom poslal jutri, ko bo urejal
zadeve v zvezi s popravilom vozila. Člani IO ugotavljajo, da manjkajo še nekateri podatki, da bi lahko o
zadevi dokončno odločili.
Predsednik je dal na glasovanje predlog sklepa
SKLEP št. 1: Izvršni odbor LZS potrdi, da se počaka do obračuna stroškov popravila vozila pri
pooblaščenem servisu in po prejemu obračuna odloči zavezanca za kritje nastalih stroškov.
Ob glasovanju je bilo navzočih 6 članov IO.
Sklep je bil sprejet s 6 glasovi »ZA« in 0 glasovi »PROTI«.
Glede prejete odstopne izjave Francija Rožmanca ni bilo razprave.
Predsednik je dal na glasovanje predlog sklepa
SKLEP št. 2: Izvršni odbor LZS se seznani in sprejme odstopno izjavo Francija Rožmanca s položaja
vodje 3D, AH programa in iz članstva v Strokovnem svetu LZS.
Ob glasovanju je bilo navzočih 6 članov IO.
Sklep je bil sprejet s 6 glasovi »ZA« in 0 glasovi »PROTI«.
K točki 2)
Predsednik članom IO pove, da je poleg odpovedi najema prostora za skladiščenje osnovnih sredstev
LZS, ki so jo člani IO prejeli po e-pošti, danes v pisarni na mizi našel dopis, v katerem je navedeno, da je
najemni prostor potrebno izprazniti do 10.1.2018. V razpravi člani IO ugotavljajo, da za najem prostora
ni bilo sklenjene najemne pogodbe s ponudnikom DLL Potens in da ponudnik ni lastnik prostora, za
katerega je v letu 2013 oddal ponudbo.
Pri sklepanju najemne pogodbe z naslednjim ponudnikom je potrebno preveriti ali je najemodajalec
dejansko lastnik prostora oz. ugotoviti, ali lahko ponudnik, če ima sam prostor v najemu, sklepa
nadaljnje pogodbe za oddajo najetega prostora drugi osebi v najem.
Predsednik je dal na glasovanje predlog sklepa
SKLEP št. 3: Leon Uratnik in Tina Gutman preverita možnosti v zvezi z novim skladiščnim
prostorom do naslednje redne seje Izvršnega odbora LZS.
Ob glasovanju je bilo navzočih 6 članov IO.
Sklep je bil sprejet s 6 glasovi »ZA« in 0 glasovi »PROTI«.
Izvršni odbor se odloči, da je potrebno imenovati popisno komisijo, ki bo pregledala ves material oz.
osnovna sredstva, ki se nahajajo v trenutnem skladiščnem prostoru, hkrati z računi, po katerih je bilo
blago nabavljeno in računih, po katerih je bilo blago prodano. Popis bo opravljen hkrati z izvedbo
prevoza materiala na drugo lokacijo.
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Predsednik je dal na glasovanje predlog sklepa
SKLEP št. 4: Izvršni odbor imenuje popisno komisijo za popis osnovnih sredstev in ostalega
materiala, ki se nahaja v trenutnem skladiščnem prostoru:
Vojko Colnar – predsednik
Jaroš Šteharnik – član
Janez Rop - član
Ob glasovanju je bilo navzočih 6 članov IO.
Sklep je bil sprejet s 6 glasovi »ZA« in 0 glasovi »PROTI«.
K točki 3)
Po krajši razpravi, v kateri so člani glede na trenutno in prihajajočo situacijo ugotavljali, da bo v letu
2018 potrebno znižati stroške delovanja zveze, da predsednik na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP št. 5: Člani IO potrdijo začetek postopka racionalizacije delovanja LZS. Izvršni odbor v
Finančnem načrtu za leto 2018 predvidi zmanjšanje stroškov na večih področjih delovanja LZS.
Ob glasovanju je bilo navzočih 6 članov IO.
Sklep je bil sprejet s 6 glasovi »ZA« in 0 glasovi »PROTI«.

Zapisal:
Jaroš Šteharnik

Predsednik LZS:
Leon Uratnik, l.r.
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