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ZAPISNIK
3. redne seje NO LZS, ki je potekala v ponedeljek 10.1.2022 preko ZOOM‐a

Prisotni člani Nadzornega odbora (v nadaljevanju NO): Marjan Fišer, Jože Klun, Renata Nolimal

Za 3. redno sejo NO je bil predlagan naslednji DNEVNI RED:
1. Odgovor IO na poročilo NO z dne 23.6.2021
2. Odgovor Sodniške komisije in Komisije za izobraževanje
3. Razno
K točki 1)

Član NO Marjan Fišer pojasni delo prejšnjega NO in v kratkem predstavi zgodovino
priprave poročila poimenovanega EMPOK 2021 z dne 23.6.2021, ki ga je izdelal prejšnji
NO in ga je Marjan Fišer posredoval v vpogled sedanjima članoma NO.
Po pregledu posredovane dokumentacije dopisa, ki ga je NO poslal Organizacijskemu
odboru dne 17.11.2020, že omenjenega poročila EMPOK 2021 ter pojasnila, ki ga je NO
prejel s strani članice OO Irene Rosa, predsednica NO meni, da je podlaga za izbiro
fotografa predvsem strokovnost, ki jo zahteva WA ob dodelitvi temovanj. Po pogovoru s
člani OO ji je bilo obrazloženo tudi, da izbiro fotografa neuradno potrdi tudi tehnični
delegat na velikih tekmovanjih. S tem se strinja tudi član NO Marjan Fišer, ki pa obrazloži,
da so želeli z uvajanjem razpisa za fotografa vplivati predvsem na izbiro fotografa z »nižjo
ceno« po eni strani in po drugi strani – če se pri izbiri fotografa izvede interni razpis
oziroma se pridobi več ponudb se izognemo morebitnemu klientelizmu. Ker je do
Evropskega dvoranskega prvenstva v Laškem le še dober mesec dni člani NO sklenejo:

Sklep št. 1: Člani NO si želijo in verjamejo, da bo OO pri izbiri fotografa za Laško izbral cenovno
najbolj ugodno ponudbo, ki bo po strokovni plati zadostila zahtevam WA, vendar ne morejo mimo
dejstva, da na sklep št. 1 iz dopisa EMPOK z dne 23.6.2021 Izvršni odbor Nadzornemu odboru ni
posredoval nobenega odgovora. Zato poziva IO, da kakor hitro je mogoče, obravnava omenjeno
poročilo. Hkrati ponovno ponuja svojo pomoč pri objavi razpisa, ker se zaveda, da člani OO imajo
obilico dela pri pripravi tekmovanja v Laškem.
K točki 2)
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Predsednica NO pove, da s strani Sodniške komisije in Komisije za izobraževanje ni prejela nikakršnega
odgovora na poslano vprašanje – sklep št. 2, 2. seje NO z dne 13.12.2021.

Člani NO se strinjajo, da se Sodniški komisiji in Komisiji za izobraževanje ponovno pošlje mail
z zahtevo po čim prejšnjem odgovoru.

Sklep št. 2: Predsednica NO bo Sodniški komisiji in Komisiji za izobraževanje ponovno poslala mail z
zapisnikom 2. seje NO.

K točki 3)
Člani NO so opazili, da na spletni strani LZS pri Disciplinski komisiji ni nobenega zapisnika iz katerega bi
bilo razvidno ali so se novoizvoljeni člani Disciplinske komisije sestali in izbrali predsednika Disciplinske
komisije.
Sklep št. 3: Predsednica NO bo predsednika LZS pozvala, da skliče sejo novoizvoljenih članov na
kateri bodo izvolili predsednika Diciplinske komisije.

Jože Klun pove, da je na spletni strani strani LZS pri Komisiji za izobraževanje objavljen Pravilnik o
podeljevanju licenc strokovnim kadrom v LZS, ki pa sodeč po nazivih kadra, ki so v Pravilniku ni več
aktualen.
Sklep št. 4: Predsednica NO bo Komisiji za izobraževanje poslala mail, v katerem jih bo opomnila, da
se na spletni strani čim prej objavi Pravilnik o podeljevanju licenc v LZS z veljavnimi nazivi.

Seja je bila zaključena ob 21.20 uri.
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