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13. točka dnevnega reda 37. seje Skupščine Lokostrelske zveze Slovenije
Vsebina gradiva:

Razrešitve enega člana Izvršnega odbora, enega člana Nadzornega
in enega člana Disciplinske komisije na podlagi njegovih izstopnih izjav
ter enega člana Izvršnega odbora na podlagi podanega odstopa na seji IO LZS
Predlagatelj:
Izvršni odbor Lokostrelske zveze Slovenije

Pravna podlaga:
Štirinajsta alinea 23. člena Statuta Lokostrelske zveze Slovenije
(sprejet na 24. redni seji Skupščine, spremembe na 25. redni seji Skupščine)

Gradivo pripravila:
Darja Rožmanec

Besedilo sklepa:
Na podlagi štirinajste alinee 23. člena statuta člani Skupščine razrešijo: Gorana Viteza, na podlagi
odstopa na 90. seji odbora, Vojka Colnarja z mesta člana Izvršnega odbora LZS, Maye Shalaby
z mesta članice Disciplinske komisije in Mirka Praprotnika z mesta člana Nadzornega odbora LZS,
na podlagi njihovih izstopnih izjav.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Obrazložitev:

Voljeni član Izvršnega odbora, Goran Vitez je dne 20.04.2018 na 90. redni seji IO, podal svoj odstop z
mesta člana Izvršnega odbora, katerega je predsednik Leon Uratnik tudi sprejel.
Voljena članica Disciplinske komisije, Maya Shalaby je 07.09.2018 po elektronski pošti prav tako
poslala izstopno izjavo z namenom nepreklicnega odstopa z mesta članice Disciplinske komisije LZS.
Voljeni član Nadzornega odbora, Mirko Praprotnik je 09.10.2018 po elektronski pošti poslal izstopno
izjavo z namenom nepreklicnega odstopa z mesta člana Nadzornega odbora LZS.
Voljeni član Izvršnega odbora, Vojko Colnar je je dne 05.12.2018 po elektronski pošti poslal izstopno
izjavo z namenom odstopa z mesta člana Izvršnega odbora LZS.
Glede na to, da morajo člani IO, NO in DK opravljati svojo funkcijo do potrditve razrešnice, ki jo potrdi
Skupščina, predlagamo gradivo v obravnavo.
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Zapisnik ‐ 90. redna seja IO, 20.04.2019
K točki 10)
Razno
Pritožba LK Feniks Kranj
Izvršni odbor je 19.04.2018 od LK Feniks Kranj prejel pritožbo vezano na prestop tekmovalcev Toje Ellison in
Dejana Sitarja iz LK Feniks Kranj v LK Šenčur zaradi domnevnih kršitev Pravilnika o registraciji lokostrelskih
društev/klubov in njihovih članov.
Predsednik pove, da je bil LK Feniks Kranj seznanjen s sklepom št. 3 89. nadaljevane seje, sklepom št. 8 35. seje
Skupščine LZS in sklepom predsednika LZS z dne, 04.04.2018 s katerim je bila s strani predsednika LZS dodeljena
tekmovalna licenca reprezentantoma, Toji Ellison in Dejanu Sitarju.
Goran Vitez je po razpravi podal svoj odstop z mesta člana Izvršnega odbora, katerega je
predsednik Leon Uratnik tudi sprejel in nato protestno zapustil sejo.
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