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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 2015

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.
Glede na to, da je bil prejšnji nadzorni odbor pristojen za pregled Zaključnega računa LZS za leto
2014, ki se ga opravi pred sklicem redne seje Skupščine v tekočem letu, ga novo izvoljeni člani
niso vključili v sklep o izvedbi nadzora. Novi nadzorni odbor se je v letu 2015 sestal trikrat,
dvakrat preko dopisne seje in enkrat na redni seji.
Na 1. dopisni seji so člani izmed sebe izvolili predsednico nadzornega odbora, ki je postala Tina
Gutman. V okviru 2. dopisne seje, je nadzorni odbor potrdil sklep o izvedbi nadzora, ki se je glasil:
1. Nadzorni odbor Lokostrelske zveze Slovenije sprejme sklep o izvedbi nadzora, na podlagi
katerega se bo izvedel nadzor 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.

2. Nadzor bodo opravili Vlado Čeligoj, Dušan Režonja in Tina Gutman.
3. Nadzor bo opravljen v mesecu decembru 2015 v prostorih Lokostrelske zveze Slovenije,
Dolenjska cesta 11, Ljubljana.
4. Opravljanje nadzora se izvaja brezplačno, sredstva namenjena za povračilo potnih stroškov
so rezervirana na stroškovnem mestu – Delovanje organov LZS.
Na 1. redni seji, ki je potekala 11.12.2015, je skladno s sprejetim sklepom o izvedbi nadzora,
potekal nadzor ob prisotnosti predsednika LZS, Leona Uratnika in Darje Rožmanec. Člani NO smo
pripravili Osnutek poročila o nadzoru, ki smo ga dne 21.12.2015 poslali nadzorovani osebi, z
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namenom pridobitve Odzivnega poročila in za slednjega določili 15‐dnevi rok. Po poteku roka,
smo člani NO pripravili Končno poročilo o izvedbi nadzora, ki je bilo, zaradi zagotovitve javnosti
dela NO do članov LZS, poslano vsem članom LZS na uradne e‐naslove, pod stopnjo zaupnosti ‐
interno. Poleg opravljanja nadzora smo člani na isti seji določili Letni program nadzora za leto
2016 in po uskladitvi s pristojnimi potrdili finančni načrt NO za leto 2016, ki sta javno objavljena
na spletni povezavi: http://www.archery‐si.org/o‐lzs/organi.
Poleg opravljenih treh sej, smo se člani NO izmenjaje 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 času delovanja novoizvoljenega
NO je IO LZS opravil 4 redne seje, 7 dopisnih sej in eno izredno sejo. Z izjemo dveh rednih sej, je bil
na vseh ostalih izmenjaje prisoten en član NO.
Podajamo naslednje najpomembnejše ugotovitve:
‐

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

‐

V okviru 74., 75. in 76. redne seje smo že na sami seji in preko e‐pošte opozorili, da je
potrebno spremeniti sistem povračila stroškov za priprave kategoriziranim športnikom,
materialnih stroškov tekmovalcem in skladno z zakonodajo spremeniti Pravilnik o
nagrajevanju dosežkov tekmovalcev.

‐

V okviru 5. izredne seje IO smo predsednika opozorili, da Komisija tekmovalcev strogo krši
statutarne določbe in določbe Poslovnika o delu skupščine, ki ga primerno uporablja za svoje
delo. Predsednik komisije je večkrat z dopisi nastopal v imenu komisije brez potrjenih
sklepov, ki bi jih komisija morala potrjevati v okviru svojih sej, vabila za katere bi moral v
vednost prejeti tudi predsednik LZS.

‐

glede uresničevanje statutarnih določil in drugih splošnih aktov LZS, je na 76. redni seji pri
potrditvi besedila pogodbe o sodelovanju s klubi za leto 2016, prišlo do kršenja 23. člena
Statuta, v zadevi pristojnosti določanja višine članarine. Na podlagi priporočil NO je bila
sklicana 1. dopisno sejo Skupščine, na katero se je uvrstil predlog sklepa o višini članarine. Za
v prihodnje pa smo predlagali, da se omenjena pogodba v celoti uvrsti na sejo skupščine, saj
le‐to podpisujeta dve pogodbeni stranki, ki morata njeno vsebino uskladiti.

‐

V zadevi uresničevanja splošnih aktov je NO opozoril tudi organ skupščino, glede spoštovanja
določil o izvedbi glasovanja, ki je potekalo v okviru 1. dopisne seje. V zvezi z glasovanjem o
predlogu sklepa smo ugotavljali tudi nerazložljivo glasovanje nekaterih članov, ki so na eni
strani že podpisali Pogodbe o sodelovanju za leto 2016, ki med drugim določa predlagano
višino članarine, po drugi strani pa so v okviru dopisne seje glasovali proti predlaganemu
sklepu.

‐

Opozarjali smo, da pristojna komisija Izvršnega odbora do konca leta 2015 ni realizirala
sklepa št. 10, ki je bil sprejet na 30. redni seji skupščine, saj zaenkrat še ni uskladila
Tekmovalnega pravilnika s pravili WA in ostalimi predpisi. Poleg tega niso bila usklajena
pravila pokalov in programi dela vodij programov, ki bi morali imeti vsi ista izhodišča, kar
odstopa tudi od Letnega programa dela za leto 2015. Na nerealizacijo sklepa je v mesecu
decembru pristojne organe in komisijo opozorila tudi Darja Rožmanec.

‐

Pri nadzoru letnega programa dela za leto 2015 smo zaznali odstopanja pri izvedbi
izobraževanj, saj izobraževanja predvidena v LPD niso bila izvedena. Ravno tako ni bilo
izvedeno predvideno dodatno tekmovanje za šolsko mladino. Vzpostavitev nove spletne
strani z LPD predvideno vsebino ni bila realizirana. Predvidena tekmovanja po programih v
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LPD so bila izvedena glede na finančne zmožnosti po posameznih programih, razen pri
tarčnem programu, v katerem se je določena višina sredstev prekoračila, zaradi tega je bilo
potrebno sredstva prerazporediti iz ostalih postavk.
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