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ZAPISNIK
11. dopisne seje NO LZS, ki je potekala v petek, dne 6.10.2017,
od 10.30 ure do 22.00 ure z elektronskim glasovanjem.
Elektronsko so glasovali: Vlado Čeligoj, Dušan Režonja in Tina Gutman.
Za 11. dopisno sejo IO je bil predlagan naslednji
DNEVNI RED:
1. Potrditev sklepa o začetku nadzora nad izvajanjem nalog po 25. členu Statuta Lokostrelske
zveze Slovenije.
2. Potrditev sklepa o začetku nadzora nad postopkom izposoje tarčnih podlog Lokostrelskemu
klubu Ankaran in Lokostrelskemu klubu Kamnik
K točki 1)
V postopku izvrševanja nalog NO, predvsem v delu spremljanja dela organov LZS ter nadzorovanja in
spremlja finančnega in materialnega poslovanja ter odgovorne in gospodarne uporabe sredstev, se
predlaga sklep za vpogled v dokumentacijo v zvezi z nalogami po 25. členu statuta.
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 člani NO, kar pomeni, da je bila seja
sklepčna.
Sklep št. 1: Nadzorni odbor LZS izvede nadzor nad izvajanjem nalog po 25. členu Statuta Lokostrelske
zveze Slovenije.
Sklep je bil sprejet s 3 glasovi »ZA« in 0 glasovi »PROTI«.

K točki 2)
V postopku izvrševanja nalog NO, predvsem v delu spremljanja dela organov LZS ter nadzorovanja in
spremlja finančnega in materialnega poslovanja ter odgovorne in gospodarne uporabe sredstev, se
predlaga sklep za vpogled v postopek izposoje tarčnih podlog dvema kluboma. Na 47. seji IO je bil sprejet
cenik za izposojo tarčnih podlog. Na prošnjo po posredovanju dokumentov, iz katerih bi bilo razvidno
spoštovanje sklepa IO v postopku izposoje, smo s strani zaposlene dobili informacijo, da navodil od
odgovorne osebe za izstavitev računov ni prejela.
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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 člani NO, kar pomeni, da je bila seja
sklepčna.
Sklep št. 2: Nadzorni odbor LZS izvede nadzor nad izvedenim postopkom izposoje tarčnih podlog
Lokostrelskemu klubu Ankaran in Lokostrelskemu klubu Kamnik.

Sklep je bil sprejet s 3 glasovi »ZA« in 0 glasovi »PROTI«.

Zapisala:
Tina Gutman

Predsednica NO:
Tina Gutman, l.r.
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