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ZAPISNIK
8. dopisne seje NO LZS, ki je potekala v četrtek 22.12. in petek
23.12. 2016, od četrtka od 9.00 do petka do 20.00 ure z
elektronskim glasovanjem.
Elektronsko so glasovali: Dušan Režonja, Vlado Čeligoj in Tina Gutman.
Za 8. dopisno sejo IO je bil predlagan naslednji
DNEVNI RED:
1. Končno poročilo o opravljenem nadzoru upoštevanja statutarnih določb v letu 2015
2. Končno poročilo o opravljenem nadzoru nad delom organizacijskega odbora ki je bil imenovan s
strani Izvršnega odbora LZS, za namen organizacije EP 3D v Mokricah 2016
3. Letno poročilo Nadzornega odbora LZS za leto 2016
4. Predlog sklepa o izvedbi nadzora nad zaključnim računom LZS za leto 2016
K točki 1)
Dušan Režonja je opravil nadzor upoštevanja statutarnih določb v letu 2015. Nadzorovana oseba je bil
Izvršni odbor LZS. Pripravljen je bil osnutek poročila, kateremu je sledilo končno poročilo. Končno
poročilo se pošlje po e-pošti vsem članom LZS.
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 sprejme Končno poročilo o opravljenem nadzoru v zvezi z
upoštevanjem določb Statuta Lokostrelske zveze Slovenije v letu 2015. Končno poročilo se po epošti pošlje vsem članom LZS.
Sklep je bil sprejet s 3 glasovi »ZA« in 0 glasovi »PROTI«.
K točki 2)
Tina Gutman je opravila nadzor v zvezi z delom Organizacijskega odbora, ki je bil imenovan s strani
Izvršnega odbora LZS, za namen organizacije EP 3D v Mokricah 2016. Pripravljen je bil osnutek
poročila, kateremu je sledilo končno poročilo. Končno poročilo se pošlje po e-pošti vsem članom LZS.
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.
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Sklep št. 2: Nadzorni odbor sprejme Končno poročilo o opravljenem nadzoru v zvezi z delom
Organizacijskega odbora, ki je bil imenovan s strani Izvršnega odbora LZS, za namen organizacije
EP 3D v Mokricah 2016.
Sklep je bil sprejet s 3 glasovi »ZA« in 0 glasovi »PROTI«.
K točki 3)
Tina Gutman je pripravila Letno poročilo Nadzornega odbora Lokostrelske zveze Slovenije za leto 2016.
Letno poročilo se predloži v obravnavo na naslednjo redno sejo Skupščine LZS.
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. 3: Nadzorni odbor sprejme Letno poročilo Nadzornega odbora Lokostrelske zveze
Slovenije za leto 2016
Sklep je bil sprejet s 3 glasovi »ZA« in 0 glasovi »PROTI«.

K točki 4)
Nadzorni odbor je za 8. dopisno sejo pripravil tudi predlog sklepa o nadzoru nad zaključnim računom
Lokostrelske zveze Slovenije za leto 2016. Predvidoma bo nadzor potekal v januarju in februarju
2017. Končno poročilo o nadzoru bo posredovano vsem članom LZS po e-pošti pred prvo redno

sejo Skupščine. Sklep o nadzoru se pošlje predsedniku LZS in v tajništvo LZS.
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. 4: Nadzorni odbor sprejme sklep o izvedbi nadzora nad zaključnim računom LZS za
leto 2016.
Sklep je bil sprejet s 3 glasovi »ZA« in 0 glasovi »PROTI«.
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