Na podlagi 35. člena Statuta Lokostrelske zveze Slovenije (sprejet na 24. redni seji Skupščine, spremembe
na 25. in 31. redni seji Skupščine), Nadzorni odbor Lokostrelske zveze Slovenije sprejme

LETNO POROČILO NADZORNEGA ODBORA ZA LETO 2016
Nadzorni odbor v sestavi Vlado Čeligoj, Dušan Režonja in Tina Gutman je začel delovati po
izvedbi nadomestnih volitev, ki so potekale na 31. redni seji Skupščine, ki je bila dne 27. 5. 2015.
V letu 2016 je Nadzorni odbor začel svoje delo s 3. dopisno sejo, na kateri je potrjeval Končno poročilo o
nadzoru po sklepu o izvedbi nadzora nad:

‐
‐
‐

Inventurnim zapisnikom osnovnih sredstev in registra osnovnih sredstev za leto 2015,
inventurnim zapisnikom blagajne za leto 2015,
nalogami po pogodbi o zaposlitvi ‐ Matej Zupanc in storitvami po sklepu IO, po
katerem Matej Zupanc s.p. izstavlja mesečne račune v višini 500 EUR

računi za stroške reprezentance iz mednarodnih tekmovanj,
potnimi nalogi in vso podporno dokumentacijo, kot priloge k potnim nalogom.
Končno poročilo je bilo posredovano vsem članom LZS po e‐pošti. Na 3. dopisni seji NO je bilo potrjeno
tudi Letno poročilo o delu NO za leto 2015, ki je bilo delegatom skupščine predstavljeno na isti redni seji
skupščine.

‐
‐

Na 4. dopisni seji so člani NO sprejeli sklep o izvedbi nadzora nad zaključnim računom LZS za leto 2015.
Končno poročilo je bilo posredovano vsem članom LZS, delegati skupščine pa so bili s končnim poročilom
o nadzoru nad zaključnim računom LZS za leto 2016 seznanjeni tudi na 32. redni skupščini LZS, ki je potekala
dne 24.3.2016 v Ljubljani.
Na 5. dopisni seji so člani NO sprejeli spremembe in dopolnitve Letnega programa dela Nadzornega
odbora za leto 2016. S spremembo druge točke LPD za leto 2016, je bil sprejet sklep, da Nadzorni odbor
izvede nadzor nad delom sodniške komisije in zbora sodnikov za leto 2016.
6. dopisna seja je bila namenjena potrjevanju osnutka Poročila o nadzornem pregledu upoštevanja določb
Statuta Lokostrelske zveze Slovenije v letu 2015, ki ga je pripravil član NO, Dušan Režonja, skladno z LPD NO
za leto 2016. Glede na izvedeno evropsko 3D prvenstvo pod okriljem LZS, pa smo potrdili dodatni sklep o
izvedbi nadzora nad delom organizacijskega odbora, ki je bil s strani IO LZS imenovan za izvedbo
prvenstva.
V zvezi z neizglasovano višino članarine na dopisni seji Skupščine, je NO na 7. dopisni seji potrjeval predlog
sklepa o sklicu izredne seje skupščine.
Na 8. dopisno sejo smo na dnevni red uvrstili končno poročilo o nadzoru nad upoštevanjem statutarnih
določb v letu 2015, končno poročilo o izvedbi nadzora nad delom organizacijskega odbora za izvedbo EP 3D
v Mokricah in Letno poročilo NO za leto 2016.
Nadzorni odbor je svoje delo v letu 2016 sklenil z 8. dopisno sejo, na dnevni red katere je bilo uvrščeno
končno poročilo o nadzoru nad upoštevanjem statutarnih določb v letu 2015, končno poročilo o izvedbi

nadzora nad delom organizacijskega odbora za izvedbo EP 3D v Mokricah in Letno poročilo NO za leto 2016
in predlog sklepa o izvedbi nadzora nad zaključnim računom LZS za leto 2016. Glede na to, da se nadzornemu
odboru v začetku leta 2017 izteka mandat, nismo sprejeli letnega programa dela in finančni načrt za leto 2017,
saj bo le‐ta v pristojnosti izvoljenih članov NO za naslednje mandatno obdobje. Nadzorni odbor v tej sestavi pa
v začetku leta čaka še nadzorni pregled zaključnega računa za leto 2016 in nadzorni pregled dela sodniške
komisije in sodniškega zbora za leto 2016.
Poleg izvajanja zastavljenega letnega programa dela, smo se člani NO udeleževali sej Izvršnega odbora
LZS in izvajali naloge, določene v 35. členu Statuta LZS. Glede slednjega smo organe sprotno, na sejah IO in
preko e‐pošte, opozarjali na skladnost delovanja s predpisi. V letu 2016 je IO LZS imel 6 rednih in 14 dopisnih
sej. Člani NO smo bili prisotni na štirih rednih sejah.
Podajamo naslednje najpomembnejše ugotovitve:

‐

Gradiva za seje organov se ne objavljajo skladno z določili poslovnika, ki določa način javne
objave gradiv.

‐

V zvezi s predložitvijo programov dela za naslednje obdobje in poročil o izvedenih delih posameznih
stalnih komisij IO smo ugotavljali, da le‐te gradiva ne oddajajo pravočasno oz. je odgovorne osebe
komisij za oddajo dokumentov potrebno pozivati večkrat.

‐

V zvezi s sklepom IO, ki je bil sprejet na 38. dopisni seji in se je glasil: »: Izvršni odbor LZS skladno
z 29. členom Statuta Lokostrelske zveze Slovenije sprejme, da se prekomerna poraba sredstev tarčnega
programa v letu 2015, ki se je pokrivala z neporabljenimi sredstvi mladinskega tarčnega programa,
poljskega programa, mladinskega poljskega programa in 3D programa v letu 2016 ne vrne. S sprejetjem
tega sklepa preneha veljati drugi odstavek sklepa št. 3, 75. seje Izvršnega odbora LZS«, ugotavljamo,
da le‐ta ni bil sprejet skladno pridobljenimi namenskimi javnimi sredstvi in potrjenimi finančnimi načrti
po posameznih programih. Izvršni odbor pa je hkrati kljub negativnemu mnenju strokovnega sveta
potrdil plan dela tarčnega članskega programa za leto 2016, ki naj bi vseboval precej pomanjkljivosti,
strokovne neusklajenosti.
Na predlog predsednika je IO na svoji 78. redni seji potrdil gradivo za 32. redno sejo skupščine, ki ni
vsebovalo pogodbe o sodelovanju s klubi za leto 2017. Predsednik je pri svojem predlogu navedel
obrazložitev, da bo v jesenskem času sklicana še ena redna seja skupščine, na kateri se bo obravnavala
omenjena pogodba. Redna seja v jesenskem času ni bila sklicana, zato je pri potrjevanju višine
članarine za leto 2017, ki jo vsebuje omenjena pogodba, ponovno prišlo do nepotrebnih zapletov in slabe
volje članov LZS.
Delegati skupščine so na 32. redni seji apelirali na člane IO, da naj reprezentance potrjujejo le, če je
predlogu dodana predvidena poraba sredstev. Vodja programa, poleg vsebinskega predloga za
imenovanje reprezentance, naj bi po mnenju delegatov skupščine le tega tudi finančno ovrednotil, saj
je le na ta način možno sprotno spremljanje porabe sredstev. Kljub navedenemu, so člani na dopisnih sejah
potrjevali člane reprezentanc le vsebinsko, brez predvidene porabe sredstev. Prav tako je IO potrjeval
člane reprezentanc za udeležbo na svetovnih pokalih, kljub temu, da so bili delegati skupščine enotni, da
v primeru pomanjkanja sredstev v letu 2016 prioriteto v tarčnem programu predstavljajo tekmovanja za
doseganje kvot za nastop na OI, evropska in svetovna prvenstva in ne svetovni pokali.

‐

‐

‐

Na 79. redni seji je v zvezi z odstopom vodje šolskega programa, IO sprejel sklep o izvedbi razpisa
za novega vodjo šolskega programa in lokostrelskih centrov. Za ta namen je imenoval komisijo, ki je
bila zadolžena za izpeljavo razpisnega postopka. Po pregledu prejete dokumentacije dveh
prijavljenih kandidatov in razgovoru z obema, je komisija za IO pripravila poročilo iz katerega je
izhajalo, da en od kandidatov nima veljavne licence za leto 2016 (ta tudi ni bila zahtevana z
razpisom ‐ v razpisu je bila zahtevana strokovna izobrazba učitelj 2 ali trener) in glasovanje
članov komisije o najprimernejšem kandidatu. Glede na neodločen izid glasovanja, komisija članom IO
ni predlagala nobenega kandidata. Izvršni odbor je s sklepom za vodjo šolskega programa in
lokostrelskih centrov potrdil enega kandidata. Sklep je bil na naslednji seji preklican in sprejet nov, iz
katerega izhaja, da je vodja šolskega programa postal en kandidat, vodja lokostrelskih centrov pa
drugi od obeh prijavljenih kandidatov. Koordinator projekta »Lokostrelski centri« je po sklepu IO
postala Darja Rožmanec, ki je poskrbela, da se je izvajanje projekta v novembru nadaljevalo.

‐

Izvršni odbor je v letu 2016 pripravil predlog tekmovalnega pravilnika, ki je pred sprejemom bil
transparentno predložen v javno obravnavo članom LZS. Nekateri člani LZS so poslali pripombe
oz. predloge, ki jih je strokovni svet pregledal in nekatere pri čistopisu pravilnika upošteval. Nadzorni
odbor je podal priporočilo, da strokovni svet zbere vse predloge članov LZS, ki niso bili upoštevani in
zapiše obrazložitve oz. razloge za zavrnitev predlogov. Do 8. dopisne seje NO, ki je bila
22.12.2016, teh obrazložitev nismo prejeli. Pri pregledu vsebine tekmovalnega pravilnika pa smo
ugotovili, da predlog besedila ni zajemal zahteve delegatov skupščine, in sicer da naj bi novi
tekmovalni pravilnik vseboval tudi ocenjevanje sodnikov s strani organizatorja in tekmovalcev. Tudi
obrazložitve zavrnitve te zahteve s strani strokovnega sveta nismo prejeli.
Pri nadzoru letnega programa dela komisije za izobraževanje za leto 2016 smo ugotovili, da so bila
izobraževanja za Učitelj 2 izvedena v okviru projekta Olimpijske solidarnosti. Pri višini kotizacije za
razpisano izobraževanje – učitelj 2, smo od komisije za izobraževanje zahtevali razčlenitev stroškov,
saj se nam je kotizacija zdela previsoka.
V letu 2016 še vedno ostaja nerealizirana uskladitev Pravilnika o stalnih komisijah, ki ga IO na 36.
dopisni seji ni potrdil, na 76. redni seji pa sprejel sklep, da se bodo spremembe in dopolnitve
pravilnika ponovno obravnavale. V letu 2016 strokovni svet ni izvedel sklepa IO, s katerim je svetu
bila naložena izdelava smernic in enotnega obrazca za oddajo programov dela reprezentanc. Enotni
obrazec je za strokovni svet sicer pripravila Darja Rožmanec, vendar se ta ne uporablja.
Člani NO pa pri organu, ki vodi zvezo, pa predvsem pogrešamo bistveni dokument ‐ vizijo
razvoja zveze v bodoče.

‐

‐

‐
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