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ZAPISNIK
10. dopisne seje NO LZS, ki je potekala v soboto, dne 18.3.2017,
od 10.00 do 12.00 ure z elektronskim glasovanjem.
Elektronsko sta glasovala: Dušan Režonja in Tina Gutman.
Za 10. dopisno sejo IO je bil predlagan naslednji
DNEVNI RED:
1. Potrditev predloga razširitve dnevnega reda za 33. sejo skupščine LZS (uvrstitev predloga Pravilnika
o volitvah na dnevni red)
K točki 1)
Člani IO so do dne 17. 3. 2017 izvajali postopek evidentiranja kandidatov za redne volitve v organe LZS,
ker je dosedanjim članom potekel mandat. Po objavljenem podatku z dne 18.3.2017 je bilo ugotovljeno, da
je za člane NO in DK kandidatov premalo oz. nič. Glede na to, da volitev ne bi bilo mogoče pravilno izpeljati,
je NO pripravil predlog Pravilnika o volitvah, ki naj bi pomagal pri razrešitvi problema premalo
evidentiranih kandidatov, ki je v pristojnosti IO. Glede na to, da so razlogi za razširitev dnevnega reda
nastali po sklicu seje (evidentiranje kandidatov se je zaključilo 17.3.2017), se za predlog glede razširitve
dnevnega reda uporabi 30. člen Poslovnika o delu Skupščine LZS, ki določa: »Predlog za razširitev
dnevnega reda se lahko sprejme le, če so razlogi nastali po sklicu seje in če je bilo članom skupščine
izročeno gradivo, ki je podlaga za uvrstitev zadeve na dnevni red. O predlogih za razširitev dnevnega
reda člani skupščine glasujejo.«
Glede na to, da NO LZS nima sprejetega svojega poslovnika, je elektronsko glasovanje potekalo skladno s
25. členom Poslovnika o delu skupščine. V roku so glasovali vsi trije člani NO, kar pomeni, da je bila seja
sklepčna.
Sklep št. 1: Nadzorni odbor potrdi predlog o razširitvi dnevnega reda 33. redne Skupščine LZS z
uvrstitvijo predloga Pravilnika o volitvah na dnevni red seje.
Sklep je bil sprejet z 2 glasovi »ZA« in 0 glasovi »PROTI«.

Zapisala:
Tina Gutman

Predsednica NO:
Tina Gutman, l.r.
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