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12. točka dnevnega reda 28. redne seje Skupščine Lokostrelske zveze Slovenije
Vsebina gradiva:
Razveljavitev sklepa št. 18, 25. redne seje Skupščine
Predlagatelj:
Predsednik Lokostrelske zveze Slovenije
Pravna podlaga:
7. alineja 25. člena Statuta LZS
Gradivo pripravil:
Predsednik LZS
Predlog sklepa:
Sklep št. 18, 25. redne seje Skupščine se razveljavi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------Obrazložitev:
Sklep št. 18, 25. redne seje Skupščine se glasi: "Skupščina ponovno poziva go. Ireno Rosa, da
natančno predstavi nastalo razliko v višini 15.009,20 EUR med Finančnim poročilom 2010 in
Bilanco stanja za leto 2010."
Nadzorni odbor je že po očitanih nepravilnostih pregledal račune in bančne izpiske Zveze in ni
ugotovil nepravilnosti pri njenem poslovanju. V zapisniku 26. skupščine je pod točko Ad4.
navedena tudi izjava tedanjega predsednika Tomaža Urlepa, da (cit.) "... pregled računovodske
dokumentacije, ki je bil opravljen kasneje (po prevzemu novega, t.j. njegovega - Urlepovega,
predsedstva) ni izkazoval primanjkljaja glede na pridobljena sredstva." G. Irena Rosa je 25.
skupščini posredovala podatke, ki so ji bili v tistem trenutku dostopni, do zaključnega računa
pa so bili poknjiženi še preostali računi, osnovna sredstva in amortizacija. G. Rosa je takrat
navedla, da je bilo treba sredstva porabiti do konca leta. Operativno delo pri finančnem
poslovanju sta v tistem času opravljala Marija Skok in pogodbeni računovodski servis.
Na 26. skupščini je predstavnik LK Turjak, Božo Kovačič delegate spomnil, da je že tedanji NO
pregledal poslovanje in da sta bila takratna bilanca in zaključni račun sprejeta.
Ker sem kot predsednik v skladu s 7. alinejo 25. čl. Statuta LZS dolžan skrbeti za izvrševanje
sklepov skupščine in IO, delegate na skupščini obveščam, da nisem ugotovil očitanih
nepravilnosti bivše predsednice ge. Rose, prav tako tega ni ugotovil že prejšnji predsednik
Tomaž Urlep. Dana pojasnila so bila ustrezna in razumljiva. Tako takratna bilanca kot zaključni

račun sta že bila potrjena na skupščini, zato predlagam, da delegati na 28. Skupščini
upoštevajo našteta dejstva in razveljavijo sklep št. 18, 25. redne seje Skupščine.

