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ZAPISNIK
3. dopisn
ne seje NO L
LZS, ki je po
otekala v četrtek, 7.1.2
2016,
od 08.00
0 ure do 22..00 ure z ellektronskim
m glasovanjjem.
nsko so glassovali: Dušan
n Režonja, V
Vlado Čeligoj in Tina Guttman
Elektron
O je bil pred
dlagan nasleednji
Za 3. dopisno sejo IO
DNEVNII RED:
1. Pottrditev zapissnika 1. redn
ne seje NO
2. Pottrditev Konččnega poročila o opravljjenem nadzooru
3. Pottrditev Letneega poročilaa Nadzornegga odbora zaa leto 2015
K točki 1)
Na zapissnik 1. redne seje ni bilo
o pripomb.
p
zapissnik 1. redn
ne seje NO.
Sklep štt. 1: Nadzorrni odbor potrdi
Sklep je bil sprejet s 3 glasovi »ZA« in 0 glaasovi »PROT
TI«.
2)
K točki 2
N LZS priipravil Osnutek poročila o opravvljenem nad
dzoru, ki ga
g je
Po opraavljenem naadzoru je NO
21.12.20
015 poslal nadzorovani
n
i osebi za naamen pridob
bitve odzivnega poročilaa, za katereg
ga je postavil 15
dnevni rok, ki se je
j iztekel 5.1.2016.
5
Keer odzivneg
ga poročila nismo prejeeli, smo pripravili Kon
nčno
o o opravljen
nem nadzorru, s katerim
m se preko uradnih
u
e‐na
aslovov seznnani vse čla
ane LZS. Kon
nčno
poročilo
poročilo
o smo označčili s stopnjo zaupnosti IINTERNO.
Sklep ššt. 2: Nadzo
orni odbor potrdi
p
Konččno poročillo o opravljjenem nadzzoru.
Sklep jee bil sprejet s 3 glasovi »ZA«
»
in 0 glaasovi »PROT
TI«.
3)
K točki 3
kladno z aktii zveze priprravil Letno p
poročilo NO za leto 2015.
NO je sk
Sklep ššt. 3: Nadzo
orni odbor potrdi
p
Letn
no poročilo NO za leto 2015.
Sklep jee bil sprejet s 3 glasovi »ZA«
»
in 0 glaasovi »PROT
TI«.

Zapisalaa:
Tina Guttman

Predsednnica NO:
Tina Guttman, l.r.
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