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ZAPISNIK
58. dopisne seje IO LZS, ki je potekala od ponedeljka, dne 15.05.2017 do torka 16.05.2017.
Elektronsko glasovanje je po podaljšanju roka potekalo od ponedeljka
15. maja od 11.00 ure do torka, 16. maja do 20.00 ure.
Elektronsko so glasovali:
Marko Arnež, Franci Cevzar, Marko Nardin, Irena Rosa, Igor Šuštar, Jaroš Šteharnik in Leon Uratnik
Za 58. dopisno sejo je bil predlagan naslednji
DNEVNI RED:
1. Potrditev zapisnika 82. redne seje, zapisnikov 52., 53., 54., 55. in 56. dopisne seje Izvršnega odbora
LZS
k tč. 1
Zapisnik 82. redne seje, zapisniki dopisnih sej 52., 53., 54., 55. in 56. Izvršnega odbora so ostali
nepotrjeni o zadevah, o katerih je odločal odbor v prejšnjem mandatu. Ker zapisnikov ne more potrditi
novi IO, ker se s potrjevanjem zapisnikov potrjuje besedilo sklepov, o katerih novi IO ni odločal, je
potrditev zapisnikov stvar organa, ki je na sejah, na katerih se piše zapisnik, tudi odločal.
Elektronskega glasovanja, ki je potekalo skladno s 25. členom poslovnika se je v roku udeležilo 6 od 7
članov Izvršnega odbora prejšnjega mandata, kar pomeni, da je bila dopisna seja sklepčna. En član
odbora je glasoval izven roka, ki je bil določen za elektronsko glasovanje, zato se šteje, da glas ni bil
oddan. Pet članov je glasovalo za predlog sklepa, en član je potrdil le zapisnike dopisnih sej.
Glede na rezultat glasovanja se potrdi sklep v nadaljevanju.
Sklep št. 1: Člani Izvršnega odbora LZS, ki so delovali v prejšnji sestavi IO LZS, potrdijo zapisnik
82. redne seje, zapisnike 52., 53., 54., 55. in 56. dopisne seje.
Sklep je bil sprejet s 5 glasovi »ZA« in 1 glasom »PROTI«.

Zapisala:
Darja Rožmanec

Predsednik LZS:
Leon Uratnik l.r.

