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12. točka dnevnega reda 28. redne seje Skupščine Lokostrelske zveze Slovenije
Vsebina gradiva:
Razveljavitev sklepa št. 22, 24. redne seje Skupščine
Predlagatelj:
Predsednik Lokostrelske zveze Slovenije
Pravna podlaga:
7. alineja 25. člena Statuta LZS
Gradivo pripravil:
Predsednik LZS
Predlog sklepa:
Sklep št. 22, 24. redne seje Skupščine se razveljavi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------Obrazložitev:
Na 24. redni seji skupščine LZS (20. 3. 2012) je bil pod točko AD 16 - Pobude in vprašanja delegatov
predstavljen predlog za razrešitev tedanje predsednice sodniške komisije LZS, gospe Irene Rosa, z
mesta predsednice sodniške komisije LZS. Kljub opozorilu, da LZS še nima sprejetega Pravilnika stalnih
komisij pri LZS, v katerega bi zapisali načine imenovanja na funkcije v komisijah in razrešitve z njih (kot
to predvideva 32. člen Statuta), je bil takrat sprejet sklep št. 22, ki je predlagano razrešitev "vezal" in
pogojeval s še nesprejetim Pravilnikom stalnih komisij LZS. Ker v naprej ni bilo mogoče predvideti
načina imenovanja in razreševanja predsednika komisije, kdo naj bi to vršil in kako, je sklep kot tak
neveljaven, saj se ne more sklicevati na neobstoječi dokument. Ker Skupščina LZS na svoji 24. redni seji
- kot so delegati ugotovili že sami - ni imela pravne podlage za razrešitev, potem tudi takšen sklep ne
more biti veljaven.
Z razrešitvijo predsednice sodniške komisije se ni strinjal tudi tedanji predsednik Tomaž Urlep, ki je
kljub vsem naštetim dejstvom opravil razgovore z eventuelnimi kandidati za predsednika sodniške
komisije, a ni našel ustrezne zamenjave. Delo predsednika Sodniške komisije je po njegovem strokovno
in odgovorno, problematika, ki jo pokriva sedanja predsednica pa zelo široka. Svoje naloge opravlja
strokovno in odgovorno. S svojim mednarodnim ugledom lahko bistveno pripomore tudi k ugledu
Lokostrelske zveze Slovenije.

Z zamenjavo predsednice sodniške komisije bi oslabili zvezo, kar pa kot predsednik, ki odgovarja za delo
zveze ni bil pripravljen storiti.
Zato predlagam skupščini, da se zaradi vseh naštetih dejstev razveljavi sklep št. 22, 24. redne seje
Skupščine.

