V skladu z določbami Zakona o društvih (Ur. l. RS, št.: 64/2011; ZDru‐1 – UPB2) je Skupščina Lokostrelske zveze Slovenije na svoji 24. redni seji,
dne 20. 03. 2012 sprejela Statut, spremembe na 25. redni seji dne 18.09.2012 in spremembe na 31. redni seji dne 27. 05. 2015

STATUT LOKOSTRELSKE ZVEZE SLOVENIJE
I.

SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen

Lokostrelska zveza Slovenije (v nadaljevanju LZS) združuje lokostrelska društva in klube, ki so
registrirani kot pravne osebe zasebnega prava v Republiki Sloveniji, in deluje v skladu z:









Evropsko listino o športu,
Zakonom o športu,
Zakonom o društvih,
Nacionalnim programom športa,
Zakonom o orožju,
Pravili WA,
Pravili OKS in
ostalimi predpisi na tem področju.

Včlanjena lokostrelska društva in včlanjeni klubi imajo svoje ustanovne akte, ki morajo biti
usklajeni s tem statutom.
2. člen

LZS je ustanovljena 11. 09. 1976.
LZS je ustanovna članica Olimpijskega komiteja Slovenije. Lahko se včlani v druge sorodne kot tudi
mednarodne športne organizacije.
LZS je polnopravna članica FITA od 17. 04. 1992, ki se je na 49. FITA kongresu preimenovala v
World Archery Federation (v nadaljevanju WA).
3. člen

Uradno ime zveze je: LOKOSTRELSKA ZVEZA SLOVENIJE.
Krajše ime zveze je: Lokostrelska zveza.
Sedež Lokostrelske zveze je v Ljubljani.
LZS je pravna oseba zasebnega prava, ki je v skladu z določbami ZDru‐1 kot zveza društev vpisana
v register društev in ima svoj transakcijski račun.
LZS predstavlja in zastopa predsednik.
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4. člen

LZS ima znak in zastavo.
Znak LZS je sestavljen iz elementov: belo nebo, napet lok s puščico, ki
meri v vrh Triglava, iz katerega izhaja tarča. Pod znakom je kratica LZS in
napis Lokostrelska zveza Slovenije.
Zastava LZS je na beli podlagi vsebuje znak LZS.
LZS ima žig, ki vsebuje znak LZS.

II.

JAVNOST DELA
5. člen

Delovanje LZS in njenih organov je javno.
Javnost dela se zagotavlja z obveščanjem svojih članov o delu organov LZS, tako da:
 člani LZS obravnavajo gradiva in predloge stališč in sklepov za seje Skupščine LZS,
 objavljajo svoja stališča, sklepe in druge dokumente na svoji spletni strani ter preko
sredstev javnega obveščanja,
 omogočajo spremljanje svojega dela preko zapisnikov sej organov in preko sredstev
javnega obveščanja, v ta namen sodelujejo z njihovimi predstavniki, jim dajejo na
razpolago informativno, dokumentacijsko in drugo gradivo in jih vabijo na seje,
 omogočajo prisostvovanje sejam organov LZS vsem, ki jih zanima delovanje LZS,
 obveščajo javnost o svojem delovanju.

III.

NAMEN IN CILJI LZS
6. člen

Namen LZS je organizirano in enotno spodbujati, razširjati, razvijati in usmerjati razvoj
lokostrelstva v RS.
V ta namen LZS izvaja naslednje dejavnosti, s tem da:
 združuje lokostrelske klube in lokostrelska društva,
 zagotavlja organizirano delovanje in strokovno pomoč klubom,
 načrtuje in usmerja razvoj kvalitetnega lokostrelskega športa v Republiki Sloveniji po
dogovorjenih in enotnih merilih in predstavlja slovensko lokostrelstvo,
 zagotavlja pogoje za vrhunsko lokostrelstvo v Republiki Sloveniji,
 določa sistem, sodeluje pri organizaciji in vodi državna tekmovanja ter predpisuje pogoje
za nastopanje na teh tekmovanjih,
 organizira in sodeluje pri organizaciji mednarodnih tekmovanj,
 določa merila in pogoje za sestavo državnih reprezentanc in odloča o nastopih državnih
reprezentanc,
 nudi strokovno in finančno podporo reprezentantom,
 zagotavlja nastope reprezentantov na največjih tekmovanjih,
 ustanavlja regijske centre,
 omogoča doseganje vrhunskih tekmovalnih rezultatov, rekordov in uvrstitev
reprezentantov,
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skrbi za usposabljanje strokovnih delavcev v lokostrelstvu in sodnikov ter podeljuje licence
strokovnim delavcem,
zbira in evidentira statistične podatke o svojih članih, tekmovalcih in strokovnih kadrih,
sodeluje z vsemi organi in organizacijami, ki lahko prispevajo k razvoju lokostrelstva,
reklamira in trži lokostrelstvo,
usklajuje svoje dejavnosti in normative z WA pravili,
spodbuja lokostrelski šport med mladimi in zagotavlja njihovo uveljavitev doma in v svetu,
spodbuja in spoštuje načela lojalnosti, integritete, športnega duha in preprečuje
nešportno obnašanje, vse oblike in vrste nedovoljene diskriminacije ter vse aktivnosti, ki
bi lahko ogrožale integriteto tekmovanj,
spoštuje in varuje statut, predpise in posamične akte OKS, WA, LZS, Kodeks etike v športu,
koledar tekmovanj ter zagotavlja, da jih spoštujejo tudi njeni člani.

Člani LZS ostajajo popolnoma svobodni in neodvisni ter izvajajo svoje akcije v skladu s svojimi
ustanovnimi akti in plani dela. Pri tem spoštujejo ta statut.
7. člen

Za dosego ciljev LZS izvaja naslednje naloge:
 normativno ureja, organizira in vodi lokostrelstvo v RS,
 v skladu s tem statutom sprejema odločitve, izvršuje odločitve WA in obvešča
svoje člane o teh odločitvah ter o obveznostih, ki izhajajo iz teh odločitev,
 normativno ureja vsa vprašanja v zvezi z registracijo klubov, statusom
tekmovalcev in druga vprašanja, ki so povezana z lokostrelskimi tekmovanji v
Republiki Sloveniji,
 finančno podpira delovanje svojih članov,
 zveza lahko v okviru ZDru‐1 opravlja za zagotovitev financiranja svojega delovanja
tudi pridobitno dejavnost v obsegu, potrebnem za doseganje osnovnih namenov,
ciljev ter nalog:
56.104 Začasni gostinski obrati
56.300 Strežba pijač
58.110 Izdajanje knjig
58.140 Izdajanje revij in druge periodike
58.190 Drugo založništvo
62.090 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
77.210 Dajanje športne opreme v najem in zakup
82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije
93.110 Obratovanje športnih objektov
93.120 Dejavnost športnih klubov
93.190 Druge športne dejavnosti
93.210 Dejavnost zabaviščnih parkov
93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
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IV.

ČLANSTVO IN ORGANIZIRANOST LZS

1. Pristop v članstvo LZS
8. člen

Delovanje v LZS temelji na enakopravnosti članstva.
Člani LZS so slovenska lokostrelska društva/klubi. Članstvo v LZS je prostovoljno.
9. člen

Kdor želi postati član LZS mora podpisati pristopno izjavo. Pristopni izjavi je
potrebno priložiti:
kopijo odločbe o vpisu v register,
 kopijo ustanovnega akta društva/kluba,
 seznam svojih članov,
 izjavo, da bo spoštoval Statut LZS, Dogovor LZS in morebitna navodila.
10. člen

Člani zveze so društva in zveze društev, katerih dejavnost je povezana z lokostrelstvom. V
Lokostrelsko zvezo Slovenije se včlanijo s pismeno pristopno izjavo, v kateri se zavežejo, da bodo
spoštovali akte LZS.
11. člen

Člani LZS so lahko tudi druga športna društva in organizacije, ki so zainteresirani za lokostrelsko
dejavnost.

2. Prenehanje članstva v LZS
12. člen

Članstvo v LZS preneha:
 s prenehanjem delovanja društva ali kluba,
 s prostovoljnim pisnim sklepom pristojnega organa društva ali
kluba o izstopu,
 z izključitvijo.
Član, ki izstopi ali je izključen, je dolžan poravnati vse svoje neporavnane obveznosti do LZS in
njenih članov.
13. člen
Podroben postopek za pristop v članstvo in prenehanje članstva v LZS se določi s pravilnikom.

3. Pravice članov
14. člen

Člani LZS imajo naslednje pravice:
 da sodelujejo pri sestavi tekmovalnega koledarja LZS,
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da zastavljajo vprašanja o odgovornosti članov v organih LZS,
da so pravočasno obveščeni o sklicu skupščine in seznanjeni z njenim dnevnim redom,
da sodelujejo pri delu skupščine in izvršujejo volilno pravico,
da s svojimi predlogi lahko vplivajo na oblikovanje dnevnega reda skupščine,
da predlagajo kandidate za voljene organe LZS,
da so obveščeni o delu vseh organov LZS in
ostale pravice, ki jih imajo na podlagi tega statuta in drugih aktov LZS.

4. Dolžnosti članov
15. člen

Dolžnosti članov LZS so:
 da prispevajo k uresničevanju ciljev LZS,
 da se ravnajo po določilih tega statuta, WA pravili, Kodeksa etike v športu in drugih aktov
ter sklepov organov LZS,
 da združujejo sredstva za uresničevanje skupno dogovorjenih nalog in programov,
 da poravnavajo letno članarino in druge obveznosti,
 da sodelujejo na skupščini,
 da namenjajo sredstva za izobraževanje svojih članov za tehnično strokovne kadre,
 da sodelujejo v izobraževalnem procesu LZS,
 da sodelujejo na tekmovanjih in skupnih akcijah LZS,
 da spoštujejo pravila tekmovanj,
 da s statutarnimi določili zagotovijo spoštovanje načel lojalnosti, integritete in športnega
duha v skladu z načeli fair play‐a,
 da sporočijo LZS vsako spremembo njihovega ustanovnega in drugih aktov in zakonitih
zastopnikov,
 da pridobivajo nove člane med mlado populacijo,
 da v tekočem letu, v določenem roku, uskladijo podatke o članstvu za naslednje leto,
 da se mora predsednik kluba oziroma njegov pooblaščenec udeleževati sej in posvetov, ki
jih sklicuje predsednik LZS, IO ali njegove komisije.

V.

ORGANI LZS
16. člen

Organi LZS so: skupščina, predsednik, IO, Nadzorni odbor (v nadaljevanju NO) in Disciplinska
komisija (v nadaljevanju DK).
Mandat predsednika, IO, NO in DK traja 4 leta. Predsednik in člani organov so lahko ponovno
izvoljeni. Postopki za izvolitev predsednika, IO, NO in DK se morajo začeti vsaj 3 mesece pred
koncem mandata.
Volitve vseh organov se izvedejo v letu volitev predsednika, mandat le‐teh pa poteče v letu
poteka mandata predsednika.
V primeru smrti, dolgotrajne bolezni, neaktivnosti predsednika ali posameznih članov organov,
izključitve, podane izstopne izjave ali drugih opravičljivih razlogov, se za nadomestnega
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predsednika ali člana organa izvedejo nadomestne volitve za obdobje do zaključka mandata
bivšega predsednika ali člana organa.
17. člen

Predsednik, ostali organi in njihovi člani so samostojni in med seboj neodvisni.
Predsednik in člani organov se morajo izločiti iz postopkov odločanja, kjer zaradi konflikta
interesov ni zagotovljena njihova nepristranskost in neodvisnost.
Za predsednika ali člana v organih LZS ne more biti izvoljena oseba, ki ima z LZS sklenjeno
pogodbo o zaposlitvi in ne more biti delegat skupščine.

1. Skupščina LZS
18. člen

Skupščina je najvišji organ LZS, ki ga sestavljajo vsi člani LZS, ki so na skupščini zastopani preko
delegatov. Vsak član LZS je na skupščini zastopan preko enega delegata, ki ima en glas.
Člani, ki so izvoljeni v organe LZS, ne morejo biti imenovani v posamezno stalno komisijo in ne
morejo biti delegati skupščine. Člani, ki so izvoljeni v organe LZS imajo pravico prisostvovati in
sodelovati na skupščini, vendar nimajo pravice razpravljati in glasovati.
Način dela in odločanja, razmerja do drugih organov ter druga vprašanja delovanja skupščine se
določijo s Poslovnikom o delu skupščine, ki ga delegati sprejmejo z 2/3 večino navzočih.
19. člen

Skupščina se sestaja na rednih, izrednih sejah, lahko pa se opravi tudi dopisna seja, kadar ni
pogojev za sklic izredne seje. Skupščina se sestaja po potrebi, vendar najmanj enkrat letno.
20. člen

Skupščino skliče predsednik LZS najmanj štirinajst dni pred zasedanjem. Skupščino vodi
predsednik LZS, v primeru njegove odsotnosti pa član IO, ki ga pooblasti predsednik.
Ob sklicu skupščine se na spletni strani LZS objavi vabilo na skupščino s predlogom dnevnega
reda, zapisnikom prejšnje seje skupščine v skladu s Poslovnikom o delu skupščine.
Gradivo za skupščino se na spletni strani LZS objavi najmanj sedem dni pred zasedanjem oziroma
skladno s Poslovnikom o delu skupščine.
Skupščino lahko skliče tudi 1/5 vseh članov LZS v skladu s Poslovnikom o delu skupščine.
21. člen

Skupščina je sklepčna, če je ob predvidenem začetku na njej prisotnih več kot 1/2 vseh članov
zveze. Če skupščina ni sklepčna se zasedanje preloži za 30 minut, nakar je sklepčna, če je
prisotnih vsaj 1/3 vseh članov zveze.
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Glasovanje na skupščini je praviloma javno, lahko pa se člani skupščine na sami seji odločijo za
tajno glasovanje. Tajno glasovanje se izvede tudi v primeru volitev organov LZS.
Skupščina svoje odločitve sprejema z večino glasov prisotnih članov. Če skupščina sklepa o
spremembi statuta ali prenehanju delovanja LZS, mora za sprejem sklepa glasovati 2/3 večina
vseh članov LZS.
22. člen

Izredno skupščino se lahko skliče, če organi LZS delujejo v nasprotju z določili tega statuta
oziroma zakona, če dalj časa sploh ne delujejo ali takrat, ko se odloča o nujnih zadevah, kadar ni
pogojev za sklic redne skupščine.
Sklic izredne skupščine lahko po lastni presoji opravi predsednik LZS, jo predlaga NO, IO ali 1/5
vseh članov LZS.
23. člen

Pristojnosti skupščine so:
 sprejem Statuta LZS ter njegove spremembe in dopolnitve,
 sprejem Poslovnika o svojem delu ter njegove spremembe in dopolnitve,
 sprejema pravilnike in druge splošne akte, potrebne za delovanje skupščine,
 na predlog DK sprejema Disciplinski pravilnik,
 obravnava delo LZS v preteklem obdobju,
 sprejema program dela LZS in finančni načrt LZS,
 sprejema letno poročilo LZS in zaključni račun,
 odloča o pridobitvi ali odtujitvi nepremičnega premoženja,
 obravnava poročilo NO LZS,
 obravnava poročilo IO LZS,
 obravnava poročilo DK LZS,
 določa višino članarine,
 predlaga in sprejema ukrepe za izboljšanje pogojev za delovanje in razvoj klubov oz.
društev,
 voli in razrešuje predsednika, člane IO, člane NO in člane DK, lahko tudi pred iztekom
mandatne dobe,
 obravnava pisne pritožbe v zvezi z delom predsednika, članov organov in njihovih komisij,
 v primeru ugovora dokončno potrjuje nove člane LZS,
 sklepa o izključitvi oziroma brisanju članov iz članstva LZS,
 odloča o prenehanju LZS,
 določa uradni znak LZS,
 odloča o pritožbah na drugi stopnji,
 odloča o zadevah, za katere po tem statutu niso pristojni ostali organi LZS.
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24. člen

O delu skupščine se vodi zapisnik, ki ga po objavi na spletni strani in po izteku roka za dajanje
pripomb na zapisnik, podpišejo predsedujoči, zapisnikar in dva overitelja, kot to določa poslovnik
o delu skupščine. S podpisom overiteljev se smatra, da je zapisnik sprejet.
2. Predsednik LZS
25. člen

LZS ima predsednika. Izvoli in razrešuje ga skupščina s tajnim glasovanjem. Kandidati za
predsednika morajo ob kandidaturi predložiti svoj program dela in ga predstaviti.
Naloge predsednika LZS so:
 predstavlja in zastopa LZS,
 sklicuje in vodi skupščino,
 predlaga selektorje reprezentanc,
 podpisuje splošne akte, dogovore in pogodbe, ki jih sklene LZS, in sklepe, ki jih sprejme
skupščina,
 skrbi za zakonito in pravilno delovanje LZS,
 sklicuje in vodi seje IO,
 skrbi za izvrševanje sklepov skupščine in IO,
 dodeljuje naloge v skladu s potrebami in dejavnostjo LZS,
 skrbi za finančno in materialno poslovanje LZS,
 s sklepom odloča o nakupu drobnega inventarja,
 opravlja druge naloge, ki so mu poverjene,
 vodi delo IO in je koordinator vsega dela v LZS,
 opravlja druge naloge, ki izhajajo iz tega statuta, sklepov skupščine in sklepov IO.
Predsednik LZS je za svoje delo odgovoren Skupščini LZS v skladu s tem statutom in pravnim
redom RS.
26. člen

Če je predsednik odsoten, ga nadomešča član IO, ki ga predsednik pooblasti v okviru danih
pooblastil, v primeru, ko pooblastitev ni mogoča, pa predsednika nadomešča po letih najstarejši
član IO, z enakimi pooblastili kot jih ima predsednik LZS.
Kandidate za predsednika LZS lahko predlaga vsak član LZS in člani IO LZS.
Po prenehanju mandata, predsednik opravlja tekoče posle do izvolitve novega predsednika.
3. Izvršni odbor LZS
27. člen

IO je izvršilni organ skupščine.
V IO LZS so:
 predsednik LZS po funkciji in
 6 članov, ki jih voli skupščina, na predlog članov LZS.
Predsednik lahko imenuje v IO še dva člana.
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28. člen

Na prvi konstitutivni seji člani IO med seboj opredelijo, katera področja dela v LZS bo pokrival
posamezni član.
O seji IO se piše zapisnik. Na začetku seje člani IO določijo, kateri član bo vodil pisanje zapisnika.
IO zapisnik prejšnje seje potrdi na svoji naslednji seji.
29. člen

Naloge IO so:
 pripravlja gradivo za Skupščino LZS,
 lahko sprejme Poslovnik o svojem delu,
 izvršuje in spremlja uresničevanje sklepov skupščine,
 predlaga skupščini letni program dela LZS in finančni načrt LZS,
 sprejema pravilnike in druge akte, če zanje po tem statutu ni pristojna skupščina,
 sprejema sklepe iz svoje pristojnosti,
 predlaga kandidata za predsednika LZS,
 predlaga skupščini sprejem letnega poročila LZS in zaključnega računa LZS,
 poroča skupščini o svojem delu,
 izdela koledar tekmovanj, ki jih vodi LZS in tekmovalna pravila zanje,
 v skladu z WA pravili določa pogoje za izvedbo mednarodnih tekem na območju RS,
 organizira posvete in seminarje s področja lokostrelskega športa,
 imenuje stalne in občasne komisije, jim določa status in osnovne naloge ter nadzira
njihovo delo,
 na predlog pristojnih teles in v skladu z možnostmi imenuje trenerje posameznih državnih
selekcij,
 sklepa in nadzira izvrševanje pogodb v skladu z odločitvami skupščine,
 odloča o pridobitvi ali odtujitvi premičnega premoženja LZS, z izjemo drobnega inventarja,
 imenuje selektorje reprezentanc na predlog predsednika,
 imenuje delegate, ki zastopajo LZS v organih WA in v drugih organizacijah,
 odloča o pohvalah, javnih priznanjih in nagradah,
 odloča tudi o drugih vprašanjih v skladu z usmeritvami LZS,
 na predlog strokovnega sveta potrjuje člane državnih reprezentanc v vseh kategorijah in
njihove spremljevalce,
 imenuje vodje programov in trenerje,
 odloča o organizaciji in zagotavljanju nastopa državnih reprezentanc,
 obvešča klube o svojem delu in sprejetih sklepih,
 obravnava pisne prošnje članov LZS,
 odloča o drugih zadevah, razen tistih, za katere je po tem statutu pristojna skupščina ali
drug organ LZS.
30. člen

IO se sestaja po potrebi. IO odloča na sejah. Seje IO LZS sklicuje in vodi predsednik LZS. V primeru
odsotnosti predsednika LZS, po njegovem pooblastilu, seje sklicuje in vodi eden od članov IO.
Sklic seje IO lahko zahtevajo tudi:
-

najmanj 3 člani IO,
NO.
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Seja IO je sklepčna, če je na seji prisotnih večina vseh njegovih članov. Sklep IO je sprejet, če je
zanje glasovala večina prisotnih članov.
IO je za svoje delo odgovoren Skupščini LZS.
31. člen

IO lahko za izvajanje posameznih nalog imenuje komisije in odbore, ki obravnavajo problematiko
na svojem področju, predlagajo IO gradiva in programe za svoje področje dejavnosti in opravljajo
naloge v skladu z danimi pooblastili IO. Za svoje delo so komisije in odbori odgovorni IO. IO lahko
povabi k sodelovanju tudi zunanje strokovne in poslovne sodelavce.
32. člen

Stalne komisije, ki jih imenuje in razrešuje IO so: strokovni svet, sodniška komisija, komisija za
izobraževanje, komisija tekmovalcev.
Število članov, način in obseg delovanja komisij določi IO s pravilnikom.
33. člen

IO LZS lahko imenuje tudi začasne komisije.
Njihova sestava, pristojnosti in mandat se določijo s sklepom o imenovanju.

4. Nadzorni odbor LZS
34. člen

NO šteje 3 člane, ki jih izvoli skupščina.
Predsednika NO izvolijo člani odbora med seboj. Seje NO sklicuje predsednik NO. NO je sklepčna,
če so na sestanku prisotni vsi člani. Sklepi NO so veljavni, če za njih glasujeta najmanj dva člana.
35. člen

Naloge NO so:
 nadzoruje uresničevanje statutarnih določil in drugih splošnih aktov LZS,
 spremlja celotno dejavnost LZS na podlagi letnega programa dela,
 spremlja delo organov LZS,
 nadzoruje in spremlja finančno in materialno poslovanje ter odgovorno in gospodarno
uporabo sredstev,
 lahko sprejme Poslovnik o svojem delu.
Nadzorni odbor mora vsako leto izvesti nadzor nad zaključnim računom LZS.
O svojih ugotovitvah enkrat letno poroča Skupščini LZS, kateri je tudi odgovoren za svoje delo.
36. člen
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Predsednika NO se vabi na vse seje IO. Predsednik NO lahko pooblasti drugega člana NO, da se
udeleži posamezne seje IO. Člani NO ne morejo biti hkrati člani IO, lahko pa sodelujejo na sejah IO
brez možnosti odločanja.
Članom NO morajo biti dana na razpolago vsa potrebna gradiva in dokumentacija, člani organov
LZS pa so dolžni dati članom NO zahtevana pojasnila.

5. Disciplinska komisija LZS
37. člen

DK voli Skupščina LZS in ima pet članov. Člani izmed sebe izvolijo predsednika. Sestaja se po
potrebi na podlagi pisnih zahtev članov ali organov LZS.
DK je sklepčna, če je na sestanku prisotnih večina članov. Sklepi DK so veljavni, če za njih glasuje
večina prisotnih članov.
38. člen

DK odloča o predlogih za uvedbo disciplinskega postopka in vodi disciplinski postopek. Kriterije,
potrebne za odločanje, DK določi z Disciplinskim pravilnikom, s katerim lahko določi tudi način in
organizacijo dela DK ter ostale zadeve, ki so pomembne za delo in odločanje DK.
Disciplinske kršitve, ki jih obravnava DK so:
 kršitve določb Statuta LZS, Kodeksa etike v športu in drugih aktov ter sklepov organov LZS,
 nevestno in malomarno izvrševanje Tekmovalnega pravilnika,
 kršitve načel lojalnosti, integritete in športnega duha v skladu z načeli fair play‐a,
 neprimerno obnašanje v tujini, zaradi katerega je prejela LZS uradno pritožbo iz tujine.
39. člen

Disciplinski ukrepi, ki jih po izvedenem postopku izreče DK so:
 opomin,
 javni opomin,
 začasna prepoved nastopanja,
 trajna prepoved nastopanja,
 denarna kazen,
 izključitev.
Zoper sklep, ki ga izda DK, je možna pritožba na Skupščino LZS, kot drugostopenjski organ.
Odločitev skupščine je dokončna.
Za svoje delo je DK odgovorna Skupščini LZS.
Izrekanje disciplinskih sankcij in disciplinski postopek sta podrobno urejena v Disciplinskem
pravilniku LZS, ki ga na predlog DK sprejme skupščina.
VI.
FINANČNO IN MATERIALNO POSLOVANJE LZS
40. člen
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Premoženje LZS so denarna in druga sredstva, ki jih LZS pridobi:
 s članarinami članov in drugimi prispevki članov LZS,
 s štartninami na tekmovanjih, ki jih organizira LZS,
 iz javnih sredstev,
 z darili in volili,
 s prispevki donatorjev,
 z dotacijami,
 z odstopom medijskih pravic,
 z odstopom sponzorskih pravic,
 z odstopom oglaševalskih pravic,
 iz drugih virov.
Premoženje so tudi nepremičnine in premičnine ter materialne in nematerialne pravice.
41. člen

LZS razpolaga s premoženjem v skladu z letnim programom dela in letnim finančnim načrtom za
posamezno poslovno leto, ki ustreza koledarskemu letu, ki ju potrdi skupščina.
Bilanca stanja in izkaz poslovnega leta s pojasnili k izkazu ter poročilo o poslovanju LZS so obvezne
sestavine letnega poročila in zaključnega računa, ki ga za vsako poslovno leto posebej obravnava
in sprejme skupščina.
Presežek prihodkov nad odhodki, ki ga LZS doseže z neposrednim opravljanjem pridobitne
dejavnosti, se sme uporabiti le za doseganje namena in ciljev LZS, ki so opredeljeni v 6. in 7. členu
tega statuta.
42. člen

Finančno in materialno poslovanje lahko opravlja pooblaščena strokovna služba ali LZS izvaja
lastno računovodstvo v skladu s Pravilnikom o finančnem in materialnem poslovanju,
računovodskimi standardi za društva, sklepi IO in skupščine.
Za finančno in materialno poslovanje LZS je odgovoren predsednik LZS. Predsednik lahko
pooblasti enega izmed članov IO za podpisovanje finančnih in materialnih listin.
43. člen

Finančno in materialno poslovanje LZS je javno. Vsak član LZS ima pravico vpogleda v finančno in
materialno dokumentacijo in poslovanje LZS, če to ni povezano z dodatnimi stroški.
44. člen

LZS ima lahko premično in nepremično premoženje. Premično premoženje se lahko kupi ali odtuji
le na podlagi sklepa IO. Nakup drobnega inventarja s sklepom odobri predsednik LZS. Nepremično
premoženje pa se lahko kupi ali odtuji na podlagi sklepa skupščine.
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VII.

PRENEHANJE DELOVANJA
45. člen

LZS preneha po volji članov, s spojitvijo z drugimi zvezami, s stečajem, na podlagi sodne odločbe o
prepovedi delovanja ali po samem zakonu.
LZS preneha delovati, če skupščina sprejme sklep o prenehanju LZS z 2/3 vseh članov LZS. O
sklepu mora predsednik LZS v 30 dneh obvestiti pristojni organ in zahtevati izbris LZS iz registra.
V primeru prenehanja delovanja LZS premoženje LZS preide v enakem deležu na člane LZS.
Statut Lokostrelske zveze Slovenije, sprejet na 24. redni seji Skupščine, vsebuje naslednji
prehodni in končni določbi:

VIII.

PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
46. člen

IO LZS mora vse sprejete pravilnike in druge akte uskladiti s tem statutom najkasneje v roku
enega leta po uveljavitvi tega statuta.
Člani LZS morajo svoje ustanovne akte uskladiti s tem statutom najkasneje v roku enega leta po
uveljavitvi tega statuta.
47. člen
Ta statut začne veljati z dnem sprejema na skupščini.
Določbe šeste alineje 1. člena, šestnajsta alineja 6. člena, druga alineja 15. člena, enajsta alineja
29. člena začnejo veljati s 1. 4. 2012.
Z dnem uveljavitve tega statuta prenehajo veljati:
 Statut Zveze lokostrelcev Slovenije z dne 11. 09. 1976,
 Dopolnila k statutu z dne 17. 04. 1981,
 Spremembe in dopolnitve Statuta, s katerim so bila oblikovana Pravila lokostrelske zveze
Slovenije z dne 06. 12. 1991,
 Spremembe in dopolnila Pravil LZS ter čistopis Statuta LZS z dne 17. 12. 1997,
 Spremembe in dopolnila statuta z dne 18. 05. 2001,
 Spremembe in dopolnila statuta z dne 24. 02. 2004,
 Spremembe naslova LZS z dne 23. 03. 2007 in spremembe in dopolnila statuta
z dne 26. 03. 2010,

Spremembe in dopolnitve statuta z dne 20. 03. 2012.

Ljubljana, 27. 05. 2015

Statut Lokostrelske zveze Slovenije

Predsednik LZS:
Leon Uratnik, l.r.
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