Lokostrelska zveza Slovenije, Dolenjska cesta 11, 1000 Ljubljana,
ki jo zastopa predsednik Leon Uratnik
(v nadaljevanju LZS)
in
……………………………………………………………………………………………………...........................................
ki ga zastopa ………………………………………………………………………….....................................…………
(v nadaljevanju član LZS)
skleneta naslednjo

POGODBO O SODELOVANJU ZA LETO 2019
1. člen
Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata:
 da je LZS Nacionalna športna panožna zveza, ki združuje lokostrelska društva in klube,
 da je član LZS športno lokostrelsko društvo, ki je včlanjeno v LZS in kateri združuje tekmovalce
lokostrelske panoge,
 da je LZS subjekt, ki zastopa lokostrelsko panogo v krovnih mednarodnih organizacijah ter
Olimpijskem komiteju Slovenije ‐ Združenje športnih zvez,
 da za LZS in člana LZS veljajo pravice in obveznosti, ki so določene s Statutom Lokostrelske zveze
Slovenije in pravilniki,
 da pogodbeni stranki za vsako leto posebej skleneta pogodbo o medsebojnem sodelovanju o
tistih vprašanjih, ki niso podrobno rešena v Statutu Lokostrelske zveze Slovenije.
2. člen
S to pogodbo pogodbeni stranki določata medsebojne pravice in obveznosti v letu 2019.
3. člen
S to pogodbo se LZS zavezuje, da bo:
a. izdala nove tekmovalne licence,
b. za člana LZS vodila evidenco izdanih licenčnih izkaznic,
c. nezgodno zavarovala člane selekcij in reprezentante,
d. na pokalna tekmovanja, tekmovanja vpisana v koledar WA in državna prvenstva, ki jih organizira
član LZS, v sodelovanju z organizatorjem delegirala število sodnikov kot to določajo splošni in
posamični akti LZS,
e. v višini 100 EUR sofinancirala izvedbo enega pokalnega tekmovanja v zunanjem tarčnem in poljskem
lokostrelstvu, kot to določajo splošni in posamični akti LZS,
f. pravočasno zagotovila medalje za vsa državna prvenstva in dodatne sodnike za dvobojevanja na
državnih prvenstvih,
g. na šolskih državnih prvenstvih, na katerih je prepovedano pobiranje štartnine za tekmovalce,
povrnila stroške računalniške obdelave tekmovanj, zagotovila potrebna lica za izvedbo tekmovanja
ter na šolska področna in državna tekmovanja delegirala potrebne sodnike in DoS ter za državna
prvenstva krila njihove stroške,
h. članom LZS, ki bodo v letu 2019 organizirali šolsko državno tekmovanje, priznala povračilo stroškov
za organizacijo zunanjega državnega prvenstva v višini 200 EUR oz. 300 EUR za organizacijo
državnega prvenstva v dvorani. Povračilo stroškov bo LZS nakazala po prejemu računa s strani člana
LZS, ki mora biti izstavljen najkasneje v roku 30 dni od izvedbe tekmovanja,

i. stroške sodnikov (potni stroški, dnevnice in nočitve), ki jih organizator ni zagotovil sam, povrnila
skladno s splošnimi in posamičnimi akti LZS ter veljavno Uredbo o višini povračil stroškov v zvezi z
delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo (ur. l. RS, št. 140/06, 76/08),
j. poravnala letno članarino OKS in mednarodnim organizacijam, v katere je LZS včlanjena ter stroške
prijav nacionalnih in mednarodnih tekmovanj, ki so v tekmovalnem koledarju LZS za leto 2019
označena za doseganje rekordov in značk, tem mednarodnim organizacijam,
k. v roku prijavila dosežene rekorde in značke ter druge pomembne rezultate pri pristojnih
mednarodnih organizacijah, katerih članica je ter kategorizacije pri OKS,
l. sprotno objavljala pomembne novice, obvestila, člane selekcij in reprezentanc, rezultate
tekmovalcev ter dosežene rekorde in značke,
m. v skladu s programi dela posameznih vodij programov pravočasno imenovala tekmovalce državnih
reprezentanc in državnim reprezentancam zagotovila nastop na velikih mednarodnih tekmovanjih,
n. razpisala izobraževanje sodnikov, direktorjev streljanja, vodij tekmovanj, trenerjev in učiteljev
lokostrelstva in izobraževanja izvedla, če bodo izpolnjeni pogoji iz razpisa. Strokovni kader
registrirala in prijavila pri LZS, OKS in MIZŠ in izdala licence,
o. na zadnji tekmi, ki šteje za pokal v tej disciplini, podelila pokale za najboljše v tem pokalnem
tekmovanju, na zadnji tekmi iz koledarja LZS pa podelila priznanja za dosežke, dosežene WA značke,
priznanja za dosežene državne rekorde, priznanja za osvojene medalje na evropskih in svetovnih
prvenstvih, svetovnem in evropskem mladinskem pokalu, razglasila lokostrelca oz. lokostrelko leta
in lokostrelski klub leta,
p. krila stroške iz naslova antidoping aktivnosti, povezanih z odvzemom vzorcev na nacionalnih
tekmovanjih in njihovih analiz, če je LZS naročnik.
4. člen
Član LZS se zavezuje, da bo:
a. najpozneje do 05.11.2019 pri LZS ažuriral seznam tekmovalcev za izdajo tekmovalnih licenc in
dovolil zbiranje in objavo podatkov o članu LZS ter uredil soglasja svojih članov za zbiranje in objavo
njihovih osebnih podatkov za potrebe evidence in prijavljanja na mednarodna tekmovanja, evidence
članstva pri OKS, zavarovanja in soglasja hranil v svojih evidencah,
b. poravnal stroške izdaje licenčne izkaznice: izdaja izkaznice med letom na zahtevo člana LZS 10 EUR,
c. poravnal vse zapadle obveznosti do LZS do 31.12.2018, članarino LZS za do 01.03.2019 ter do
01.01.2019 dostavil v pisarno LZS tudi podpisano in žigosano to pogodbo, račun za izobraževanje
organizatorjev, DoS in sodnikov pa poravnal najkasneje v dveh obrokih (1.6 in 1.10.),
d. poravnal članarino LZS v višini 500 EUR bruto,
e. poravnal vnose rezultatov na kateri Tomaž Urlep s.p. ne vodi rezultatov tekmovanj v znesku
0,60 EUR po tekmovalcu, če takšna tekma šteje za katerega od pokalov oz. za državno prvenstvo,
f. sodeloval pri izobraževanju svojih članov,
g. vodil evidenco svojih članov in vse spremembe sproti evidentiral v evidenci članstva,
h. podatke o tekmovalcih, ki so izpolnili pogoje za pridobitev značk, najkasneje do 15.10. 2018 sporočil
na predpisanih obrazcih v pisarno LZS,
i. rekorde, ki jih bodo dosegli njegovi člani v tujini, v veljavnih rokih na predpisanih obrazcih prijavil LZS,
j. na svojem vadbišču omogočil trening članom selekcij in reprezentanc LZS, v kolikor bodo selekcije
oz. reprezentance to potrebovale, po predhodnem dogovoru z vodjo programa (dogovor tudi o
nadomestilu za uporabo, časom izvedbe...)
k. sodeloval z vodstvi reprezentanc pri izvedbi individualnih programov dela svojih članov, ki bodo
vključeni v selekcije in reprezentance LZS,
l. kot organizator tekmovanja zagotovil prostor in omogočil delo antidoping skupini za odvzem
vzorcev, v kolikor LZS odloči, da bo na tem tekmovanju izvajana antidoping kontrola,
m. v sodelovanju s sodniško komisijo LZS zagotovil potrebno število sodnikov za tekmovanje, ki ga
organizira,

n. poravnal račun LZS za delegirane sodnike, ki jih organizator ni zagotovil sam, v višini 50 EUR na
sodnika, razen za dodatne sodnike potrebne za eliminacije in finale na državnem prvenstvu.
o. za odpoved tekmovanja, ki je v koledarju tekmovanj, brez soglasja LZS, poravnal odškodnino za DP v
višini 300 EUR oz. pokalno tekmovanje 200 EUR. Organizator lahko katerokoli tekmovanje iz
koledarja tekmovanj odpove brez soglasja LZS in ni dolžan plačati odškodnine le v primeru, če je na
tekmovanje prijavljenih manj kot 20 tekmovalcev,
p. na tekmovanjih upošteval dogovorjeno maksimalno ceno štartnin:
Pokalna tekmovanja:
štartnina za ml. dečke/deklice in dečke/deklice 10 EUR, za vse ostale starostne kategorije 15 EUR.
Vsa državna prvenstva, ki so hkrati tudi pokalna tekmovanja:
štartnina za ml. dečke/deklice 10 EUR, za kadete/kadetinje in mladince/mladinke 15 EUR,
za vse ostale starostne kategorije pa 20 EUR.
5. člen
V primeru spora, ki bi nastal zaradi neizvajanja te pogodbe, pogodbeni stranki priznavata obravnavo
Nadzornega odbora LZS. V kolikor se pogodbeni stranki ne strinjata z odločitvijo Nadzornega odbora,
je za reševanje spora pristojno Okrajno sodišče v Ljubljani.
6. člen
Pogodba se sklene v dveh izvodih, od katerih vsaka stranka prejme po en izvod.
Pogodba začne veljati, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki.
V primeru, da član LZS pogodbe ne podpiše do roka navedenega v 4. členu te pogodbe, član ne dobi
tekmovalnih licenc za svoje tekmovalce.
V primeru, da član LZS članarine ne poravna do roka navedenega v 4. členu te pogodbe, pogodba
z naslednjim dnem preneha veljati.

Kraj in datum: …………………………………..

Ljubljana, 08.12.2018
Lokostrelska zveza Slovenije

Odgovorna oseba:

Predsednik:
Leon Uratnik

