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Št. zapisnika: 21/2017
Ljubljana, 27. 10. 2017

Zapisnik 21. izredne dopisne seje predsedstva JZS

Dopisna seja se je začela 24. 10. 2017 in končala 27. 10. 2017.

Sodelujoči
Robert  Anžič,  Igor  Benko,  Marko  Erker,  Bojan  Jereb,  Aleš  Lajovic,  Maks  Merela,  Matej

Mihailovski, Maks Petrič, Miha Staut, Bernard Štiglic, Jure Tičar, Marko Zakrajšek, Walter Zakrajšek,
Zdenka Žitko

Nadzorni odbor: Miha Čekada, Robert Rehar

Dnevni red
1. Obveščanje predsedstva o sprejetih izrednih ukrepih predsednika

Ad. 1
Namen seje je člane predsedstva obvestiti o sprejetih izrednih ukrepih v zvezi s pravdno zadevo med
toženo JZS in tožečo članico JRS.
Člani  predsedstva smo dolžni  zavzeti  stališče o predsednikovih ukrepih,  sprejetih mimo običajnih
pooblastil.

Predsedstvo se je na 19. redni seji seznanilo s trenutnim stanjem in potekom v zadevi tožbe članice
JRS. Dne 19. 10. 2017 se je predsednik JZS udeležil naroka za glavno obravnavo pri Okrožnem sodišču
v Ljubljani. Sledil je poravnalni narok, kjer je kot zastopnik JZS s tožečo sklenil sodno poravnavo. S
tem dejanjem so urejena vsa sporna razmerja med JZS in članico JRS v zvezi z omenjeno zadevo.
Člane predsedstva je seznanil z zapisnikom naroka.

Glasovalo je 14 članov predsedstva.
Seja je bila sklepčna, saj je glasovalo več kot polovica članov predsedstva.

Sklep je soglasno sprejet.

Sklep 59/2017: Predsedstvo se je seznanilo s sklenjeno poravnavo, ki jo je v zadevi poškodovane
pripadnice JRS podpisal predsednik JZS dne 19. 10. 2017, in ugotavlja, da je bil predsednikov ukrep
ustrezen.

Zapisal: Marko Erker
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