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ZAPISNIK
7. dopisne seje NO LZS, ki je potekala v ponedeljek, 5.12.2016,
od 11.00 do 13.00 ure z elektronskim glasovanjem.
Elektronsko so glasovali: Dušan Režonja in Tina Gutman.
Za 7. dopisno sejo IO je bil predlagan naslednji
DNEVNI RED:
1. Predlog za sklic Izredne Skupščine LZS
K točki 1)
Predsednik LZS je dne 1.12.2016 opravil sklic 2. dopisne seje skupščine, na kateri se je obravnavala
višina članarine za leto 2017, ki jo skladno s 23. členom Statuta LZS določi skupščina. Na 2. dopisni seji
skupščine, predlagana višina članarine ni bila potrjena. Glede na to, da je članarina del Pogodbe o
medsebojnem sodelovanju pomeni, da se člani LZS z besedilom pogodbe ne strinjajo. Dolžnost članov
LZS je združevanje sredstev za uresničevanje skupno dogovorjenih nalog in programov ter poravnati
letno članarino, dolžnost zastopnika LZS pa je skrb za zakonito delovanje LZS. Ker zaradi rezultata
glasovanja dolžnosti ni mogoče izvesti, je Nadzorni odbor LZS predsedniku predlagal sklic izredne seje
skupščine, na kateri je potrebno razrešiti nastali zaplet v zvezi s predlogom in neizglasovano višino
članarine za leto 2017. Glede na to, da je za petek, 9.12.2016 že predvidena seja Izvršnega odbora in
usklajevanje koledarja tekmovanj, je Nadzorni odbor predlagal, da predsednik isti dan skliče še izredno
skupščino, ker se delegati pripeljejo v Ljubljano iz različnih, nekateri precej oddaljenih krajev Slovenije,
in sicer ob 17.00 uri.
Glede na to, da NO LZS nima sprejetega svojega poslovnika, je elektronsko glasovanje potekalo skladno s
25. členom Poslovnika o delu skupščine. V roku sta glasovala dva člana NO, en član pa je glas oddal po
roku, kar pomeni, da je bila seja sklepčna.
Sklep št. 1: Nadzorni odbor skladno z drugim odstavkom 22. člena Statuta LZS podaja

Predlog za sklic izredne seje skupščine. Predlaga se, da se Izredna skupščina izvede dne
9.12.2016, ob 17.00 uri.
Sklep je bil sprejet z 2 glasovi »ZA«.

Zapisala:
Tina Gutman

Predsednica NO:
Tina Gutman, l.r.
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