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ZAPISNIK
55. dopisno sejo IO LZS, ki je potekala od ponedeljka, dne 13.03.2017 do torka 14.03.2017.
Elektronsko glasovanje je po podaljšanju seje potekalo od ponedeljka 13. marca od 10.00 ure
do torka, 14. marca do 20.00 ure.
Elektronsko so glasovali:
Marko Arnež, Irena Rosa, Jaroš Šteharnik in Leon Uratnik
Za 55. dopisno sejo je bil predlagan naslednji
DNEVNI RED:
1. Seznanitev in pregled gradiv za 33. Redno sejo Skupščine LZS








tč. 5 Poročilo o nadzoru nad zaključnim poročilom o poslovanju LZS za leto 2016
tč. 6 Poročila Izvršnega odbora (IO), Nadzornega odbora (NO)
in Disciplinske komisije (DK) za leto 2016
tč. 7 Sprejem letnega poročila in zaključnega računa za leto 2016
tč. 8 Program dela za leto 2017
tč. 9 Finančni načrt za leto 2017
tč.10 Poročilo o številčnem stanju registriranih društev/klubov in njihovih članov 2017
tč.13 Razno ‐ Pritožba LK Feniks Kranj

Elektronskega glasovanja, ki je potekalo skladno s 25. členom poslovnika so se v roku udeležili
4 člani Izvršnega odbora, kar pomeni, da je bila seja sklepčna.
Sklep št. 1: Izvršni odbor LZS na podlagi 29. člena Statuta Lokostrelske zveze Slovenije potrdi gradiva;
Poročilo IO za leto 2016, Letno poročilo in zaključni račun 2016, predlog Programa dela za leto 2017,
predlog Finančnega načrta za leto 2017 in Poročilo o številčnem stanju registriranih društev/klubov in
njihovih članov 2017) za 33. sejo Skupščine LZS, ki bo 27.03.2017.
Gradivo se objavi na spletni strani LZS v zavihku Skupščina. Poročilo Nadzornega odbora o
opravljenem nadzoru nad zaključnim poročilom o poslovanju LZS za leto 2016 se članom pošlje po
elektronski pošti.

Sklep je bil sprejet s 4 glasovi »ZA« in 0 glasovi »PROTI«.

Zapisala:
Darja Rožmanec

Predsednik LZS:
Leon Uratnik l.r.

