ZAPISNIK

1. SEJE NADZORNEGA ODBORA KZS
KRANJ, 4. 10. 2021, 18.00

Prisotni: Srečko Glivar, Blaž Harej, Primož Ladava, Maša Zevnik
Ostali sodelujoči: Rok Lozej

Maša Zevnik uvodoma pozdravi vse prisotne in se jim zahvali za udeležbo. Predstavi
dnevni red in ostale člane obvesti, da sta bila o seji obveščena tudi predsednik KZS in
v. d. generalnega sekretarja.

DNEVNI RED:
1. PREDSTAVITEV ČLANOV NO KZS
2. PREGLED STATUTA KZS (VEZANO NA DELOVANJE NO KZS)
3. IZVOLITEV PREDSEDNIKA IN REDNIH ČLANOV/NADOMESTNEGA ČLANA
4. PREDLOG/DOGOVOR O NAČINU DELOVANJA NO KZS
5. PREDLOGI ZA KZS
6. RAZNO

AD. 1.
Člani NO se na kratko predstavijo in spoznajo.

AD. 2.
M. Zevnik prebere statut KZS v delu, ki se nanaša na delo in delovanje NO.

AD. 3.
B. Harej za predsednico predlaga M. Zevnik, s pojasnilom, da je na volitvah prejela največ
glasov. Za nadomestnega člana je predlagan S. Glivar. Člani NO oba predloga soglasno
potrdijo.
SKLEP 1: Člani NO se soglasno strinjajo, da je predsednica NO KZS Maša Zevnik.
SKLEP 2: Člani NO se soglasno strinjajo, da je nadomestni član NO KZS Srečko Glivar.

AD. 4.
Člani NO se dogovorimo, da se bomo sestajali redno večkrat letno, in sicer kvartalno
oziroma po potrebi. P. Ladava predlaga, da se uredi e-poštni naslov z domene
kolesarska-zveza.si, kjer bomo imeli vsi dostop in vpogled, čemur ostali člani pritrdimo.
KZS obvestimo, naj nas o vsem redno obvešča preko novega e-poštnega naslova. Gre za
finančno-materialno poslovanje (obdobne bilance), aktualno problematiko, pravne
zadeve, zapisnike sej …
B. Harej vpraša, če smo kot člani NO kazensko in materialno odgovorni in če ima KZS
svojo pravno službo, na katero se lahko obrnemo s pravnimi vprašanji. M. Zevnik glede
na statut odgovori, da meni, da nismo odgovorni, za pravno službo se bo pozanimala pri
predsedniku KZS.
Na 1. seji predsedstva se je prejšnji predsednik NO ponudil, da nam na kratko predstavi
delovanje NO v prejšnjem mandatu. Pobudo sprejmemo, zato se R. Lozej v tem delu seje
pridruži in na kratko predstavi delovanje in delo prejšnjega NO.
SKLEP 3: Člani NO KZS se bomo sestajali večkrat letno, in sicer kvartalno in po potrebi.
SKLEP 4: KZS zaprosimo, da uredi e-poštni naslov: nadzorni.odbor@kolesarska-zveza.si,
kamor naj KZS tudi pošilja vso dokumentacijo in obvestila, vezana na delovanje NO KZS.
SKLEP 5: KZS prosimo za pojasnilo, če smo kot NO kazensko ali materialno odgovorni za
svoje delovanje, in za informacijo, s katero pravno službo KZS sodeluje.
AD. 5.
KZS predlagamo, da o e-naslovu NO obvesti tudi odbore in klube, ki se lahko obrnejo na
NO. Ob tem KZS tudi opomnimo, da je NO vabljen na seje predsedstva, kjer bomo aktivno
sodelovali v skladu s statutom.
SKLEP 6: KZS predlagamo, da o e-mail naslovu NO obvesti tudi odbore in klube, člane KZS.
SKLEP 7: KZS opomnimo, da na seje predsedstva vabi tudi NO.
Seja je bila zaključena ob 19.15 uri.
Zapisala: Maša Zevnik l. r.

