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Na podlagi 8. in 9. člena Zakona o društvih (Ur. list RS 60/95) je skupščina sprejela na seji, 
dne 26.9.2019.  

STATUT 

LACROSSE ZVEZE SLOVENIJE 

I. SPLOŠNE DOLOČBE: 

1. člen 

Lacrosse zveza Slovenije (v nadaljevanju: LZS) združuje samostojna športna društva 
(klube) - pravne osebe zasebnega prava na območju Republike Slovenije, katerih namen je 
gojitev in širitev tekmovalnega športa: lacrosse. 

2. člen 

LZS deluje na območju Republike Slovenije in mednarodnem področju vključenih športov: 
lacrosse.  

3. člen 

LZS je pravna oseba zasebnega prava. Sedež LZS je Ljubljana. Naslov zveze je v ljubljani, 
naslov sedeža zveze je Peričeva ulica 35, 1000 Ljubljana. LZS zastopa in predstavlja 
predsednik LZS, ki je hkrati tudi predsednik Izvršilnega odbora LZS. 

4. člen 

LZS se bo ob prvi priložnosti včlanila v: 

o Olimpijski komiteja Slovenije – OKS (združenja športnih zvez); 
o European Lacrosse Federation – ELF (Evropska lacrosse Federacija) 

5. člen 

Popolno ime zveze je: ŠPORTNA LACROSSE ZVEZA SLOVENIJE 

Skrajšano ime zveze je: LACROSSE ZVEZA SLOVENIJE (kratica je LZS). 

 

Za poslovanje v tujini LZS uporablja tudi prevod imena SLOVENIAN LACROSSE 
ASSOCIATION (z okrajšavo SLA). 
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6. člen 

LZS ima svoj znak, nima pa svojega žiga. 

Znak LZS je sestavljen iz dveh delov. Na večjem, levem delu so izpisane črke »LZS«, pod 
katerimi piše »LACROSSE ZVEZA SLOVENIJE«. Na manjšem, desnem delu znaka pa je 
upodobljena poenostavljena lacrosse glava (podobna narobe obrnjeni hruški) na sredini le-
te pa je krona. 

 
Slika 1 Črno - bela različica znaka LZS 

II. JAVNOST DELA:  

7. člen 

Delo LZS in njenih organov je javno.  

Svoje člane - društva LZS obvešča:  

o s pravico vpogleda v zapisnike organov LZS; 
o preko spletne strani LZS; 
o preko sredstev javnega obveščanja. 

Javnost dela je zagotovljena tako, da so seje organov zveze javne, s tem da na svoje seje 
vabi predstavnike sredstev javnega obveščanja.  

Za zagotovitev javnosti dela in dajanje točnih informacij o delu LZS je odgovoren 
predsednik. 

8. člen 

Včlanjena športna društva delujejo po lastnih statutih, ki so usklajeni s statutom LZS.  
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III. NAMEN IN CILJI LZS  

9. člen 

Namen LZS je spodbujati športno dejavnost in s tem prispevati k razvoju športa v 
Republiki Sloveniji s tem, da:  

o skrbi za načrten razvoj v zvezo vključenih športov v Sloveniji; 
o spodbuja dogovarjanje o vseh za šport pomembnih vprašanjih; 
o deluje po načelu enakopravnosti vseh članov - društev LZS; 
o usklajuje delo športnih društev, združenih v LZS in opravlja skupne naloge na tem 

področju; 
o skrbi za uveljavljanje strokovnega dela v organih LZS in športnih društvih; 
o razvija množičnost v športu, zlasti na področjih športa mladine in športne 

rekreacije s ciljem ohranjanja in krepitve zdravja ljudi, ki jih navaja na smotrno in 
aktivno izrabljanje prostega časa; 

o pospešuje razvoj vrhunskega športa in nudi pomoč za doseganje vrhunskih 
športnih dosežkov; 

o razvija in krepi stike z drugimi športnimi zvezami in organizacijami v republiki, 
drugih državah ter s slovenskimi športnimi organizacijami v zamejstvu. 

10. člen 

Namen in cilje uresničuje s tem, da:  

o obravnava vprašanja in naloge, ki so skupnega pomena za športna društva; 
o spremlja razvoj športa, ugotavlja in predlaga ukrepe za rešitev vprašanj v okviru 

statutarnih pooblastil; 
o sodeluje z državnim izvršilnim organom, pristojnim za vprašanje športa; 
o daje pobude in organizira take oblike dela, ki omogočajo vključevanje v športne 

aktivnosti ljudem vseh starostnih stopenj in socialnih kategorij; 
o oblikuje letne in večletne načrte dela na področju športa v republiki Sloveniji; 
o sodeluje z drugimi organizacijami in institucijami, ki rešujejo vprašanja s področja 

športa; 
o skrbi za uveljavljanje tekmovalnih sistemov, ki spodbujajo razvoj športa in 

omogočajo tudi doseganje vrhunskih športnih rezultatov; 
o sodeluje pri oblikovanju meril in kriterijev v športu ter skrbi za njihovo 

uresničevanje; 
o skrbi za izvajanje zdravstvenega varstva in drugih oblik varstva aktivnih v športu; 
o skrbi za šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov za potrebe športnih društev; 
o organizira, usmerja in usklajuje propagandno in založniško dejavnost; 
o posreduje strokovno, tehnično in drugo pomoč članom –društvom LZS; 
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o sodeluje pri reševanju materialnih pogojev dela športnih organizacij; članov –
društev LZS; 

o skrbi za zakonito in racionalno porabo sredstev s katerimi upravlja; 
o razpisuje, organizira in izvaja samostojno ali preko članov - društev občinska 

športna tekmovanja in druge prireditve; 
o preko svojih predstavnikov sodeluje pri delu Olimpijskega komiteja Slovenije - 

združenja športnih zvez; 
o organizira zastopanje Republike Slovenije na mednarodnih tekmovanjih na vseh 

ravneh; 
o pomaga članom – društvom pri udeležbi na tekmovanjih. 

 

11. Člen 

Zveza skladno s predpisi opravlja naslednjo pridobitveno dejavnost 

o R93.120 - Dejavnost športnih klubov, 
o G47.190 - Druga trgovina na drobno v ne specializiranih prodajalnah (prodaja 

društvenih izdelkov), 

o G47.820 - Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah s tekstilijami in obutvijo, 

o G47.910 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu 

o G47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic 

o I56.104 Začasni gostinski obrati 

o I56.300 Strežba pijač 

o J58.140 - Izdajanje revij in druge periodike (društvene revije in druge periodike), 

o J58.190 Drugo založništvo 

o J63.120 - Obratovanje spletnih portalov, 

o M73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora 

o M74.200 - Fotografska dejavnost, 

o N77.210 Dajanje športne opreme v najem in zakup 

o N79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj 

o N79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti 

o N82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj 

o P85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in 

rekreacije 

o P85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje 

o Q86.909 - Druge zdravstvene dejavnosti (z namenom rehabilitacije in 

preprečevanja poškodb), 



 

 5 

o R90.030 - Umetniško ustvarjanje (z namenom promocije zdravega življenjskega 

sloga in ukvarjanja s športom preko video izdelkov in glasbenih izdelkov) 

o R93.110 - Obratovanje športnih objektov, 

o R93.130 - Obratovanje fitnes objektov, 

o R93.190 - Druge športne dejavnosti, 

o R93.299 Druge dejavnosti za prosti čas 

Zveza vse dejavnosti opravlja le v obsegu, potrebnem za uresničevanje namena in ciljev. 

IV. ČLANSTVO 

12. člen 

Član LZS lahko postane vsako društvo, ki: 

o se ukvarja s športom lacrosse; 
o podpiše pristopno izjavo, ki jo pošlje izvršilnemu odboru, s katero izrazi željo biti 

član zveze in se z njo zaveže k spoštovanju statuta zveze; 
o predloži svoj temeljni akt; 
o predloži odločitev najvišjega organa društva, o sprejeti nameri postati član zveze. 

13. člen 

O včlanitvi novega člana - društva na njegov obrazložen predlog sprejema izvršilni odbor 
LZS, ko ugotovi, da društvo izpolnjuje pogoje, dane s statutom zveze. Izvršilni odbor 
pozove društvo, da v roku 30 dni plača pristopnino in članarino. Društvo se včlani v zvezo z 
dnem, ko plača pristopnino in članarino LZS. Če društvo v danem roku ne plača pristopnine 
in članarine, mu izvršilni odbor zavrne članstvo. 

Članstvo društva preneha na podlagi prostvoljnega izstopa. Za to mora član – društvo 
podati izstopno izjavo, katero je podpisal predsednik društva. Poleg izstopne izjave se 
priloži tudi zapisnik najvišjega organa društva, s sprejetim sklepom o izstopu iz zveze. 

14. člen 

Člani LZS plačujejo letno članarino, ki jo določi skupščina LZS. Skupščina LZS tudi določi 
višino pristopnine za vstop v zvezo. 

15. člen 

Člani – društva LZS imajo zlasti naslednje pravice: 

o da preko svojih predstavnikov volijo in so izvoljeni v organe zveze; 
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o da so seznanjeni o finančno – materialnem poslovanju. 

16. člen 

Člani – društva LZS imajo zlasti naslednje dolžnosti: 

o da poravna pristopnine ob včlanitvi v zvezo in plačevanje članarine; 
o da urejajo svoja notranja vprašanja; 
o da seznanjajo LZS o svojih notranjih problemih in potrebah; 
o da sodelujejo v delu organov LZS, zlasti v skupščini LZS; 
o da predlagajo LZS obravnavanje pomembnih vprašanj; 
o da prispevajo k uresničevanju ciljev LZS; 
o da se ravnajo po Statutu in drugih aktih LZS; 
o da v predpisanih rokih poravnajo obveznosti do LZS; 
o da sodelujejo v skupnih akcijah LZS. 

 

17. člen 

V primeru, da društvo ne izpolnjuje dolžnosti navedenih v 16. členu tega statuta, lahko 
izvršilni odbor zveze ali katerikoli član zveze poda predlog o začetku disciplinskega 
postopka.  

Razlogi za izključitev so: 

o Neplačilo članarine v treh zaporednih letih; 
o Trije opozorila, ki jih izda izvršilni odbor  v roku dveh koledarskih let. 

Opozorila članu izda izvršilni odbor. Razlogi za izdajo opozoril so: 

o okrnitev ugleda zveze; 
o ne sodelovanje v delu organov LZS; 
o ne ravnaje po Statutu in drugih aktih LZS; 
o ne sodelujeje v skupnih akcijah LZS, na katere je društvo pozvano s strani 

izvršilnega odbora. 
o ne ravnanje po disciplinskem pravilniku, ki ga sprejme skupščina zveze 

 
Člani zveze lahko predlagajo začetek disciplinskega postopka proti članom, organom ali 
funkcionarjem zveze v naslednjih primerih: 

o okrnitev ugleda zveze; 
o ne sodelovanje v delu organov LZS; 
o ne ravnaje po Statutu in drugih aktih LZS; 

Začetek disciplinskega postopka v primeru predloga člana zveze potrdi skupščina. 
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18. člen 

Če je predlog o začetku disciplinskega postopka podan, skupščina imenuje disciplinsko 
komisijo. V primeru, da skupščina ne uspe doseči imenovanja disciplinske komisije z 
navadno večino po treh glasovanjih disciplinsko komisijo sestavlja nadzorni odbor. 

Disciplinska komisija pregleda opozorila, ki jih je izdala zveza in preveri, ali so vsa opozorila 
izdana v skladu s tem statutom in disciplinskim pravilnikom. 

V primeru, da opozorila niso v skladu s tem statutom ali disciplinskim pravilnikom 
disciplinska komisija disciplinski postopek ustavi in o tem obvesti izvršilni odbor ter 
društvo ki je predmet disciplinskega postopka (v nadaljevanju kršitelj). S tem je disciplinski 
postopek končan.  

V primeru pa, da so vsa opozorila izdana v skladu s tem statutom in disciplinskim 
pravilnikom ter so razlogi za izključitev izpolnjeni, disciplinska komisija izda predlog o 
izključitvi kršitelja iz zveze in ga predloži izvršilnemu odboru zveze ter kršitelju. Kršitelj se 
lahko na predlog o izključitvi pisno pritoži v roku 15 dni in v pritožbi poda obrazložitve 
dejanj in dejstev, ki so privedla do opozoril. Disciplinska komisija pritožbo pregleda in v 
kolikor je utemeljena, zavrže enega ali več opozoril in s tem disciplinski postopek ustavi.  

V primeru, da se društvo v roku 15 dni ne pritoži ali pritožba ni utemeljena, disciplinska 
komisija pregleda izključitev kršitelja in o tem obvesti izvršilni odbor ter kršitelja. Izvršilni 
odbor na podlagi ugotovitev disciplinske komisije izda sklep o črtanju kršitelja – društva iz 
članstva zveze.  

19. Člen 

V primeru, da član zveze  ne plača članarine do roka, ki ga določi skupščina, ga izvršilni 
odbor pisno opomni. V primeru, da član članarine ne poravna tudi v roku 30 dni od prejema 
opomina, izvršilni odbor skupščini predloži dokumente, iz katerih je razvidno, da član ni 
poravnal članarine, in da je izvršilni odbor opomin posredoval članu. Zveza na podlagi 
predloženih dokumentov in tega statuta člana črta iz članstva zveze.  

20. člen 

Društvo se lahko samostojno odloči za izstop iz zveze. Društvo skupščini zveze predloži: 
izstopno izjavo podpisano s strani zakonitega zastopnika društva ter  zapisnik najvišjega 
organa društva s sprejetim sklepom o izstopu iz zveze. Skupščina zveze se s prejetimi 
dokumenti seznani in sprejme sklep o prenehanju članstva predlagatelja.  

21. člen 

Člani - društva LZS, igralci LZS in športni delavci LZS morajo vse spore iz razmerij, ki jih 
ureja LZS, reševati v okviru LZS in so dolžni spoštovati odločitve organov LZS. Po izčrpanju 
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vseh sredstev znotraj LZS lahko člani - društva LZS, igralci LZS in športni delavci LZS 
uporabijo pravna sredstva, ki jih določajo zakoni Republike Slovenije.  

22. člen 

LZS sodeluje z drugimi organi in organizacijami preko svojih predstavnikov oziroma 
delegacij.  

Njihove pravice in dolžnosti so:  

o zastopanje stališč LZS v teh organih in organizacijah; 
o prejem vseh potrebnih informacij in stališč ustreznih organov LZS za uspešno 

opravljanje svoje predstavniške funkcije: 
o poročanje LZS o sprejetih sklepih in stališčih ter o svojem delu.  

V. ORGANI ZVEZE  

23. člen 

Organi zveze so:  

o skupščina; 
o izvršilni odbor; 
o nadzorni odbor. 

Mandat organov LZS, razen skupščine, je štiri leta. Disciplinska komisija se imenuje za 
vsak konkreten primer. 

Volitve organov so praviloma javne. 

24. člen 

SKUPŠČINA je najvišji organ LZS. 

Predstavljajo jo pooblaščeni predstavniki članov - društev LZS. Vsakega člana - društvo 
LZS zastopa en pooblaščen predstavnik.  

Na skupščinah lahko sodelujejo tudi člani organov LZS in drugi zainteresirani posamezniki, 
vendar ne morejo glasovati in odločati o zadevah, o katerih sklepa skupščina. 
Vsako društvo v skupščini ima preko svojega predstavnika en glas. 

25. člen 

Skupščina sprejema: 

o in spreminja statut LZS ter druge pravne akte, ki sodijo v njeno pristojnost; 
o disciplinski pravilnik; 
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o pravilnik o tekmovanju o lacrosse-u in sistem članskih tekmovanj; 
o kodeks o urejanju obveznosti in pravic igralcev, trenerjev in klubov do lacrosse 

reprezentanc; 
o finančni načrt, program dela in zaključni račun; 
o poročila o delovanju organov LZS med dvema skupščinama; 
o poročilo o finančno-materialnem poslovanju; 
o ostale pravilnike, ki so potrebni za delovanje LZS; 
o opravlja druge dogovorjene naloge. 

Skupščina voli in razrešuje naslednje člane organov LZS: 

o predsednika in člane IO ter nadomestne člane z enotno listino; 
o generalnega sekretarja; 
o predsednika NO in dva člana nadzornega odbora; 

Skupščina imenuje disciplinsko komisijo na predlog o začetku disciplinskega postopka. 

Skupščina odloča o: 

o izrednih pravnih sredstvih proti sklepom LZS; 
o prenehanju delovanja LZS in o finančnem premoženju; 
o nakupu in prodaji nepremičnin ter drugih pravicah na teh nepremičninah; 
o združevanju in včlanjevanju v druge organizacije ali združenja ter izstopu LZS iz 

njih; 
o višini pristopnine; 
o višini članarine; 
o temeljnih vprašanjih, ki so pomembna za razvoj lacrosse-a; 
o zadevah, ki jih predlagajo člani – društva LZS in so v skladu s cilji LZS; 
o zadevah, ki mu jih podeljuje veljavna zakonodaja Republike Slovenije kot 

najvišjemu organu LZS. 

Skupščina tudi podeljuje priznanja, nagrade, darila in pohvale. 

26. člen 

Skupščina se sestaja po potrebi, vendar najmanj enkrat letno. 

Skupščina je lahko redna ali izredna. Redno skupščino sklicuje izvršilni odbor vsako leto, 
vsako četrto leto pa opravi tudi volitve organov društva. O sklicu skupščine in 
predloženem dnevnem redu morajo biti člani - društva seznanjeni najmanj 7 dni pred 
sklicem. Člani so o seji obveščeni preko e-pošte ali navadne pošte. E-pošta mora biti 
poslana z obvestilom o dostavi. Če je e-pošta dostavljena, šteje, da je bil član obveščen. 
Navadna pošta mora biti poslana s povratnico. Če je povratnica prejeta, šteje, da je bil član 
obveščen.  

Na zahtevo izvršilnega odbora, nadzornega odbora ali ene tretjine članov – društev LZS se 
kliče izredna skupščina. Izvršilni odbor je dolžan sklicati izredno skupščino v roku 14 dni od 
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prejema zahteve za sklic. Če izvršilni odbor izredne skupščine ne skliče v predpisanem rok, 
ga skliče predlagatelj, ki mora predložiti tudi dnevni red. Izredna skupščina sklepa le o 
zadevi, za katero je bila sklicana. 

27. člen 

Zasedanje skupščine vodi, do izvolitve delovnega predsedstva, predsednik LZS. 

Skupščina izvoli delovno predsedstvo, zapisnikarja in dva overovatelja zapisnika, 
verifikacijsko komisijo, ob volitvah pa še volilno komisijo. 

Verifikacijska komisija ugotovi in poroča skupščini o številu prisotnih oziroma o 
sklepčnosti skupščine. 

Volilni postopek vodi kandidacijska komisija, ki jo je prehodno imenoval izvršilni odbor. 

Kandidacijska komisija je zadolžena, da preveri pravočasnost, pravilnost in soglasja 
kandidatur. Kandidacijska komisija opravi razglasitev kandidatur najkasneje tri (3) dni pred 
zasedanjem skupščine, na kateri se bodo izvajale volitve. Razglasitev kandidatur opravi na 
spletni strani in neposredno članom skupščine po e-pošti. 

O morebitni zavrnitvi posamezne kandidature lahko odloča skupščina v kolikor je ugovor 
vložen pred začetkom skupščine. Ugovor se vloži javno na zapisnik skupščine.  

Kandidatura se šteje za pravočasno vloženo, če je vložena vsaj sedem (7) dni pred 
zasedanjem skupščine, na kateri se bodo izvajale volitve. 

Kandidatura mora vsebovati delavni načrt kandidata za trajanje mandata funkcije in 
soglasje kandidata k kandidaturi. 

Volilna komisija vodi volitve na skupščini ter objavi rezultate volitev. 

28. člen 

Skupščina je sklepčna, če je prisotnih več kot polovica predstavnikov članov – društev LZS. 

V primeru, da je prisotnih manj kot polovica, lahko delovno predsedstvo po polurnem 
čakanju odloči, da se skupščina izvede ob ugotovljeni udeležbi. Minimalno število prisotnih 
predstavnikov članov – društev je 3. 

Skupščina praviloma odloča z javnim glasovanjem, razen pri volitvah organov LZS, kjer je 
glasovanje tajno, vendar lahko skupščina s posebnim sklepom odloči, da so tudi volitve 
javne.  

Skupščina svoje odločitve sprejema z večino glasov prisotnih predstavnikov članov - 
društev, razen v primerih, ko sprejema statut, finančni načrt in morebitno ukinitev ko je 
potrebna dvotretjinska večina prisotnih predstavnikov. Prav tako je potrebna dvotretjinska 
večina, kadar je prisotnih manj kot polovica predstavnikov članov - društev. 
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O delu skupščine se vodi zapisnik. Podpišejo ga predsednik skupščine in dva overitelja, ki 
jih določi skupščina.  

29. člen  

IZVRŠILNI ODBOR je operativno-izvršilni in strokovno-tehnični organ skupščine, ki 
opravlja organizacijska, strokovna, tehnična in administrativna dela ter vodi LZS med 
dvema zasedanjema skupščine po program in sklepih, sprejetih na skupščini. Za svoje delo 
je odgovoren skupščini. 

Seje izvršilnega odbora sklicuje predsednik po potrebi, na pobudo članov izvršilnega 
odbora ali članov nadzornega odbora, najmanj pa vsake 4 mesece. 

Izvršilni odbor sklepa veljavno, če je na seji prisotnih več kot polovica članov IO, odloča pa 
se z večino glasov vseh prisotnih članov IO. 

Glasovanje je praviloma javno, razen če izvršilni odbor pred posamezno odločitvijo ne 
sklene drugače. 

V primeru neodločenega glasovanja odloči glas predsednika LZS. 

Izvršilni odbor veljavno odloča tudi na korespondenčnih sejah. Korespondenčna seja je 
veljavna, če je na seji prisotnih več dve tretjini članov IO, odloča pa se z dvotretjinsko 
večino glasov vseh prisotnih članov IO. 

30. člen 

Izvršni odbor šteje 5 članov in 1 nadomestni član. Sestavljajo ga predsednik, štirje člani in 
en nadomestni član. Kandidati za člane izvršnega odbora morajo biti predlagani tako, da so 
v izvršnem odboru zastopani vsi cilji in dejavnosti zveze, kot so opredeljeni v 9. členu tega 
statuta. 

Kandidata za predsednika in člane izvršnega odbora lahko predlaga najmanj en član LZS 
kot kandidaturo liste.  

Izvršni odbor kot celotno listo izvoli skupščina z večino glasov prisotnih članov. 

Mandat predsednika izvršilnega odbora je vezan na funkcijo predsednika LZS. Predsednik 
LZS je hkrati tudi predsednik izvršilnega odbora. 

Nadomestni član ima pravico sodelovati in razpravljati na sejah izvršnega odbora, nima pa 
pravice glasovanja. V primeru odstopa predsednika IO LZS vodi LZS za preostanek 
mandata podpredsednik izvršnega odbora. Na prvi seji izvršnega odbora se izmed članov 
izvoli podpredsednika. 

Pristojnosti izvršilnega odbora so: 

o predlaga sklic izredne skupščine LZS; 
o določi višino letne članarine; 
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o določi višino licenc za tekmovalce in sodnike; 
o sprejema finančne pogoje in merila za sestavo reprezentanc; 
o potrjuje sestavo reprezentance; 
o sprejema vse ostale odločitve v zvezi s tekmovanji; 
o pripravlja splošne akte LZS (pravilnik o finančno-materialnem poslovanju, pravilnik 

o disciplinski odgovornosti, ipd.); 
o po potrebi imenuje komisije; 
o izvršuje sklepe skupščine LZS; 
o pripravlja zasedanje skupščine; 
o poroča skupščini o svojem delu; 
o imenuje podpisnike finančnih dokumentov; 
o potrjuje in razrešuje vodje reprezentanc; 
o na predlog vodij reprezentanc potrjuje vodstvo reprezentanc; 
o obravnava in sprejema načrte delovanja vseh reprezentanc; 
o zagotavlja pogoje za kakovostno delovanje vseh reprezentanc; 
o sprejema koledar in propozicije tekmovanj, ki jih vodi LZS; 
o podeljuje koncesije za vodenje posameznih tekmovanj pod okriljem LZS; 
o na predlog ustreznih komisij in organov obravnava in sprejema višino različnih 

taks; 
o odloča o sprejemu delavcev na nova delovna mesta LZS in odloča vsebino 

pogodbe o zaposlitvi; 
o sprejema pravilnik o nagrajevanju igralcev, trenerjev in drugih sodelavcev 

reprezentanc; 
o sprejema pravilnik o opremljanju reprezentanc; 
o sprejema tekmovalni sistem; 
o odloča o nakupu nepremičnin in osnovnih sredstev, njegovo odločitev pa mora 

pred realizacijo (sklenitev pogodbe) odobriti skupščina LZS; 
o daje soglasje k sodniškim listam in listam delegatov in kontrolorjev za tekmovanja, 

ki jih vodi LZS; 
o odloča o drugih zadevah v LZS, razen o tistih, za katere je po tem statutu pristojna 

skupščina ali drug organ; 
o sprejema in potrjuje Pravila igre lacrosse. 

31. člen  

NADZORNI ODBOR - je organ skupščine LZS, sestavljajo ga tri fizične osebe, ki jih izvoli 
skupščina LZS. Člani nadzornega odbora med sabo izvolijo predsednika nadzornega 
odbora. Mandat traja štiri leta. 

Član nadzornega odbora ne more biti hkrati član izvršilnega odbora. 

Pristojnosti nadzornega odbora so naslednje: 
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o nadzira izvajanje odločitev organov LZS; 
o nadzoruje zakonitost dela LZS; 
o nadzoruje finančno poslovanje LZS; 
o predlaga sklic izredne skupščine LZS; 
o od organov LZS zahteva informacije, potrebne za izvajanje nadzora. 

 

Nadzorni odbor nadzoruje uresničevanje statutarnih določil in drugih splošnih aktov LZS, 
sklepov skupščine LZS, odgovorno in gospodarno uporabo sredstev, delo organov LZS ter 
materialno in finančno poslovanje LZS.  

O svojih ugotovitvah poroča skupščini LZS, kateri je tudi odgovoren za svoje delo.  

Veljavne sklepe sprejema z večino glasov vseh članov NO.  

Predsednika nadzornega odbora se vabi na vse seje organov LZS. Člani nadzornega 
odbora ne morejo biti obenem člani Izvršilnega odbora, lahko pa sodelujejo na sejah 
izvršilnega odbora brez možnosti odločanja.  

32. člen 

PREDSEDNIK ZVEZE – je oseba s posebni pooblastili v LZS, ki za LZS podpisuje, jo zastopa 
nasproti tretjim osebam in odgovarja za zakonitost dela LZS. 

Predsednika LZS neposredno voli skupščina LZS. Je predsednik izvršilnega odbora ter 
odredbodajalec za finančno in materialno poslovanje. 

Predsednik LZS je odgovoren za delovanje in zakonito poslovanje LZS v skladu s pravili in 
pravnim redom. Za svoje delo je odgovoren skupščini. 

Predsednik je po izteku mandata lahko ponovno izvoljen oziroma razrešen pred potekom 
mandata na: 

o lastno zahtevo; 
o podlagi mnenja članov – društev (nezaupnica). 

Razlog za razrešitev predsednika iz zadnje alineje je podan, če člani – društva LZS ne 
soglašajo z odločitvami predsednika LZS, ali v primeru, da so rezultati LZS pod pričakovanji 
in da je za slabo realizacijo odgovoren predsednik LZS. O razrešitvi odloča skupščina.  

Člani zveze so dolžni postopati po 26. členu, kjer je določeno da se lahko skupščina skliče 
na zahtevo 1/3 članov LZS. 

Predsednik LZS še zlasti: 

o zastopa in predstavlja LZS; 
o odgovarja na zakonito in pravilno poslovanje LZS; 
o je odredbodajalec za izvrševanja finančnega poslovanja LZS, zastopa interese LZS 

doma in v tujini. 
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Predsednik LZS je odgovoren za: 

o vodenje poslov; 
o sklicevanje skupščine; 
o do izvolitve delovnega predsedstva skupščine (ki ga izvoli skupščina), vodenje 

skupščine; 
o sklicevanje in vodenje sej izvršilnega odbora; 
o opravljanje drugih nalog, ki izhajajo iz tega statuta, sklepov skupščine in 

izvršilnega odbora. 

Če je predsednik odsoten ali zadržan, ga po pooblastilu predsednika zveze nadomešča 
generalni sekretar. Generalni sekretar ima v času nadomeščanja enake pravice in 
dolžnosti kot predsednik. 

33. člen  

GENERALNI SEKRETAR LZS – skrbi za tehnična in administrativna dela za skupščino in 
izvršilni odbor LZS.  

Generalnega sekretarja LZS neposredno voli skupščina LZS. V primeru odsotnosti ali 
zadržanosti predsednika ga nadomešča ter v takem primeru prevzame njegove pravice in 
dolžnosti. 

Generalni sekretar je za svoje delo odgovoren skupščini. Generalni sekretar sodeluje na 
sejah skupščine in izvršilnega odbora, kjer opravlja svoje delo. 

Generalni sekretar  je dolžan ravnati po sklepih skupščine, izvršilnega odbora in po 
navodilih predsednika LZS. 

Mandatna doba generalnega sekretarja je 4 leta. 

Generalni sekretar je odgovoren za: 

o vodenje strokovnega in administrativnega dela za potrebe zveze v skladu z 
navodili organov LZS; 

o izvrševanje sklepov organov LZS med posameznimi zasedanji; 
o vodenje evidence članov – društev in članstev; 
o tekoče odnose z institucijami v RS in tujini; 
o pravočasno pripravi gradiva za seje skupščine in izvršilnega odbora LZS ter 

izvrševanje sprejetih sklepov; 
o druge strokovne naloge, ki mu jih določi skupščina, izvršilni odbor in predsednik 

LZS; 
o obveščanje širše in ožje javnosti v skladu s sklepi in usmeritvami izvršilnega 

odbora LZS; 
o javnost dela LZS in njenih organov; 
o celovit pretok informacij v LZS; 
o sodelovanje pri delu, usklajevanje in spodbudo dela komisij in odborov LZS, 
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o vodstvo arhiva LZS; 
o vodstvo evidence licenciranih sodnikov; 
o seznanjanje članov – društev in tekmovalcev o novostih na področju športa 

lacrosse. 

Sekretar je za svoje delo odgovoren skupščini. Sekretar sodeluje na sejah skupščine in 
izvršilnega odbora, kjer opravlja svoje delo.  

VI. FINANČNO-MATERIALNO POSLOVANJE  

34. člen  

Finančna sredstva LZS so:  

o članarine, pristopnine in drugi obvezni prispevki na podlagi sklepov organov LZS; 
o dohodek od opravljanja pridobitne dejavnosti 
o javna sredstva; 
o sredstva, pridobljena na podlagi sklenjenih pogodb ali sporazumov; 
o sredstva senzorjev in donatorjev; 
o prostovoljni prispevki članov – društev in simpatizerjev; 
o sredstva iz naslova materialnih pravic in dejavnosti LZS; 
o darila in volila fizičnih in pravnih oseb; 
o sredstva odstopljene dohodnine fizičnih oseb; 
o drugi viri. 

LZS se financira tudi z izvajanjem pridobitne dejavnosti pod pogoji, ki jih za opravljanje 
dejavnosti določa zakon. Vse pridobitne dejavnosti LZS opravlja le v obsegu, potrebnem za 
uresničevanje namena in ciljev svojega delovanja oziroma za opravljanje nepridobitne 
dejavnosti. 

Če LZS pri opravljanju svoje dejavnosti upravi presežek prihodkov nad odhodki, ga mora 
porabiti za izvajanje dejavnosti, za katero je bilo ustanovljeno. 

35. člen  

Finančno in materialno poslovanje LZS se vodi po veljavnih predpisih, ki veljajo za društva 
in zveze. Finančne dokumente podpisuje predsednik LZS. LZS ima svoj TRR pri poslovni 
banki. 

Sredstva LZS obsegajo njegovo premoženje ter prihodke iz 34. člena. Uporabljajo se za 
pokrivanje stroškov delovanja LZS in njenih organov. 

Namen uporabe sredstev za delovanje LZS in njenih organov se določi z letnim finančnim 
načrtom. 
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Poslovne knjige in letno poročilo morajo omogočiti ocenjevanje, ali so presežki prihodkov 
nad odhodki porabljeni za namene in cilje LZS oziroma za opravljanje nepridobitne 
dejavnosti, določene v teh pravilih. 

LZS za poslovno leto, ki je enako koledarskemu leto, izdela letno poročilo, ki vsebuje 
bilanco stanja, izkaz poslovnega izida s pojasnili k izkazom ter poročilo o poslovanju LZS. 
Poročilo mora obsegati resničen prikaz premoženja in poslovanja LZS. Letno poročilo 
sprejme skupščina LZS meseca marca vsakega leta. 

Poročilo mora pred obravnavanjem na skupščini pregledati nadzorni odbor, ki mora 
opraviti nadzor predvsem nad finančnim in materialnim poslovanjem LZS in ugotoviti, ali 
so poslovne knjige vodene primerno in ali so presežki prihodkov nad odhodki porabljeni za 
namene in cilje LZS oziroma za opravljanje nepridobitne dejavnosti. 

36. člen  

Delo LZS in njegovih organov je javno.  

Vsak član – društvo LZS ima pravico vpogleda v finančno in materialno dokumentacijo in 
poslovanje LZS. Za pomoč pri urejanju finančno-materialnih zadev lahko LZS zaposli 
finančnega strokovnjaka v skladu z veljavno zakonodajo s področja delovnega prava. 

37. člen 

LZS ima premično in nepremično premoženje, ki je kot last LZS vpisano v inventurno 
knjigo. Premično premoženje se lahko kupi ali odtuji le na podlagi sklepa izvršilnega 
odbora. Nepremično premoženje pa se lahko kupi ali odtuji na podlagi sklepa skupščine.  

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE:  

38. člen  

LZS lahko preneha: 

o s spojitvijo z drugo zvezo ali pripojitvijo k drugi zvezi; 
o s stečajem; 
o na podlagi sodne odločne o prepovedi delovanja; 
o z odločbo pristojnega organa; 
o po sklepu skupščine z 2/3 glasov; 
o če število članov – društev pade pod dva. 
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39. člen  

Ko zveza preneha z delom, preide vse njeno premoženje, po poravnavi obveznosti na 
nepridobitno organizacijo, ki je po dejavnosti sorodna. V primeru, da take zveze ni se 
sredstva prenesejo na lokalno skupnost. Proračunska sredstva pa se vrnejo.  

40. člen  

Ta statut začne veljati z dnem sprejema na skupščini Lacrosse zveze Slovenije, ki je 
potekala dne 26.9.2019.  

 

Generalni sekretar Lacrosse zveze Slovenije 

Gaja Kores 

Podpis: 

 

Predsednik Lacrosse zveze Slovenije 

Uroš Dragonja 

podpis: 


