A SLOVENIJEE
LOKOSTREELSKA ZVEZA
ARCHERRS ASSOCIATION
N OF SLOVENIA
A
Dolenjsska cesta 11, SI‐‐1000 Ljubljanaa
e: prresident@archeery‐si.org, www
w.archery‐si.orgg
pred
dsednik: 031 6882 647, tajništvvo: 051 653 393
3
TRR: SI5
56 02013‐00172204321, davčna
a št.: 84205253
3

ZAPISSNIK ‐ predlog
p
g
37. redne
e seje Skup
pščine Lokosstrelske zve
eze Slovenijje
S
Skupščina
zve
eze je bila skklicana v četrtek, 28.03.20
019, ob 17.000 uri,
v dvorani Olimpijskega izobraževaalnega centraa OKS, Šmarttinska cesta 1140, Ljubljan
na

Prisotni člani LZS: LK Ankaran, LK
K Ilirska Bistr ica, LK Lendaava, TVD Partizan LS Ljutoomer, LD Logatec,
LK Mins Postojna, LK Sokol Ložnica, LK Šenčur, LK Turjak
Prisoten predsednik LZS:
Prisotni člani IO:
Prisotni člani NO:
Prisotni člani DK:

Leon
L
Uratnikk
Konrad
K
Jurcaa
Frane
F
Merelaa, Brane Šteffančič
/

Sejo je vvodil predsed
dnik LZS Leon Uratnik, skkrajšani zapissnik je pisala Darja Rožm
manec.

Za 37. reedno sejo Skkupščine je bil
b predlagann naslednji
DNEVNI RED:
v
o ‐ volilne kom
misije
1. Imeenovanje dveeh overiteljevv, izvolitev ddelovnega predsedstva, verifikacijsko
2. Poročilo verifikaacijsko ‐ volilne komisije
3. Preggled in potrd
ditev dnevne
ega reda
4. Preggled realizaccije sklepov 35.
3 in 36. sejee Skupščine
5. Seznanitev s Poročilom o na
adzoru nad leetnim poročiilom LZS za le
eto 2017
6. Poročilo Nadzorrnega odbora (NO) za letto 2017
7. Seznanitev s Poročilom o na
adzoru nad leetnim poročiilom LZS za le
eto 2018
8. Poročila Izvršneega odbora (IO), Nadzornnega odbora (NO) in Disciplinske kom
misije (DK) za leto 2018
9. Spreejem letnegaa poročila za leto 2018; ssplošni, vsebinski in računovodski dell
10. Program dela zaa leto 2019
11. Finaančni načrt za
z leto 2019
12. Poročilo o številčnem stanju
u registrirani h društev/klubov in njiho
ovih članov 22019
13. Razrešitve enegga člana Izvrššnega odboraa, enega član
na Nadzornega in enega člana Disciplinske
kom
misije na pod
dlagi njegovih
h izstopnih izzjav ter enegga člana Izvrššnega odboraa na podlagi podanega
odstopa na seji IO LZS
14. Voliitve nadomeestnih članovv Izvršnega o dbora, Nadzzornega odbo
ora in Discipllinske komisije
na p
podlagi 16. člena
č
Statuta LZS
15. Razno
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Ad 1. Imenovanje dveh overiteljev, izvolitev delovnega predsedstva in Verifikacijsko volilne
komisije
Predsednik za overitelja zapisnika imenuje Dušana Režonjo (TVD Partizan LS Ljutomer) in Kristijana
Horvata (LK Lendava) za voljenega člana v delovno predsedstvo predlaga Konrada Jurco. Za tri člane
Verifikacijsko volilne komisije pa predlaga Igorja Šuštarja (LK Ilirska Bistrica) kot predsednika komisije,
Braneta Štepica (LK Šenčur) in Staneta Natlačna (LK Mins Postojna) kot člana.

Ad 2. Poročilo Verifikacijske komisije
Verifikacijsko volilna komisija poda poročilo o sklepčnosti, ki se glasi: »Komisija je skladno z 18. členom
statuta in 10. členom poslovnika preverjala, ali je vsak član LZS na skupščini zastopan preko enega
delegata, ki ima en glas. Predsednik Verifikacijsko volilne komisije seznani delegate, da je predsedujoči
zaradi začetne nesklepčnosti pričetek seje preložil za 15 minut.
Verifikacijsko volilna komisija ugotavlja, da je na seji prisotnih 9 delegatov od 38. Verifikacijsko volilna
komisija na podlagi določb 29. člena poslovnika in preštetih delegatih, ki imajo vsak po en glas ugotavlja,
da je na 37. seji Skupščine prisotnih manj kot 1/3 delegatov, ki imajo pravico glasovati, zato seja
Skupščine NI sklepčna.
Kljub nesklepčnosti so se delegati seznanili s poslovanjem zveze, a sklepov zaradi nesklepčnosti niso
sprejeli. Letno poročilo 2018 bo oddano na pristojno izpostavo AJPES, prav tako bo v predpisanem roku
na Finančno upravo RS predložen davčni obračun za preteklo koledarsko leto.
Nadzorni odbor bo pripravil predlog sprememb 16. člena temeljnega akta zveze do naslednjega sklica
seje Skupščine, ki bo predvidoma konec meseca oktobra 2019.

Ljubljana, 28.03.2019

Zapisala: Darja Rožmanec, l.r.

Overitelja zapisnika:
Dušan Režonja (TVD Partizan LS Ljutomer)

Predsednik LZS: Leon Uratnik, l.r.

Kristijan Horvat (LK Lendava)
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