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9. točka dnevnega reda 28. redne seje Skupščine Lokostrelske zveze Slovenije
Vsebina gradiva:
Razrešitev dveh članov IO na podlagi njunih odstopnih izjav
Predlagatelj:
Izvršni odbor Lokostrelske zveze Slovenije
Pravna podlaga:
4. odstavek 16. člena Statuta LZS
Sklep št. 7, 59. seje IO
Sklep št. 11, 62. seje IO
Gradivo pripravil:
Izvršni odbor LZS
Poročevalec:
člani IO
Predlog sklepa:
Sprejme se razrešnica dosedanjima članoma Izvršnega odbora LZS Tomažu Hodniku in Darji
Rožmanec.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------Obrazložitev:
Člani IO LZS so se na svoji 59. redni seji seznanili z odstopno izjavo dotedanjega člana IO LZS
Tomaža Hodnika. Tomaž Hodnik je svojo izjavo posredoval IO LZS 12. 11. 2013. V njej je kot
razlog navedel (cit.) "...razočaranje nad načinom nastopanja večjega števila posameznikov iz
različnih lokostrelskih klubov proti politiki IO LZS." Že dalj časa naj bi bil tudi tarča nadlegovanj
in sovražnega govora, obtoževanj in kritik na račun dela v IO LZS. Pred volitvami novega
predsednika je prejel pismo neznanega pošiljatelja s sovražno vsebino, ki ga je predal v
nadaljnjo obravnavo policiji. IO LZS je v 5. točki dnevnega reda 59. seje sprejel
Sklep št 7:
IO LZS sprejme odstopno izjavo Tomaža Hodnika z mesta člana IO LZS. Nov, nadomestni član IO
LZS bo izvoljen na redni skupščini LZS, marca 2014.
Zadolžitve, ki jih je doslej opravljal Tomaž Hodnik, bo odslej opravljal član IO LZS Albin Likar.
Na 62. seji IO LZS, ki je potekala 20.02.2014, pa so se člani IO seznanili še z odstopno izjavo
članice IO LZS, Darje Rožmanec, zaradi anonimnega obvestila občana SKP PU LJ z dne 23. 12.

2013, zaradi domnevnega črpanja denarja iz proračuna Lokostrelske zveze Slovenije zadnji dve
leti.
IO LZS je v 10. točki dnevnega reda 62. seje sprejel
Sklep št 11:
IO LZS se je seznanil z odstopno izjavo članice IO Darje Rožmanec. Skladno s Statutom LZS bo
razrešnica posredovana v potrditev Skupščini LZS, ki bo izvolila nadomestnega člana IO LZS za
čas do konca mandata.
Člana IO, ki sta podala odstopni izjavi nimata do IO in LZS nobenih neporavnanih obveznosti in
delo, ki sta ga opravljala je bilo delno že prerazporejeno na druge člane IO LZS.
Zaradi trenutno nepopolne sestave izvršilnega organa LZS, ki v skladu s 27. čl. Statuta LZS šteje
6 članov (trenutno so štirje in dva člana imenovana s strani predsednika), predlagam skupščini
razrešitev članov, ki sta podala odstopni izjavi, tako, da bo le-ta lahko v nadaljevanju svojega
dela - v skladu s 4. odstavkom 16. člena Statuta - izvolila nova, nadomestna člana za obdobje
do zaključka mandata bivših članov organa.

