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POROČILO O DELU IZVRŠNEGA ODBORA V LETU 2018

Sestava izvršnega odbora LZS
Izvršni odbor LZS je bil izvoljen na 33. letni volilno‐programski skupščini LZS dne 27.3.2017 v
sestavi: Marko Arnež ‐ LK Kamnik, Vojko Colnar ‐ LK Gornji Grad, Janko Rop ‐ LK Gornji Grad, Irena
Rosa ‐ LK Ankaran, Jaroš Šteharnik ‐ LD Koroška in Goran Vitez ‐ LK Feniks Kranj. Sredi leta 2017 je
predsednik LZS skladno s 27. členom statuta LZS imenoval v izvršni odbor še dva člana: Gregorja
Končana – LK Kamnik in Konrada Jurco – LK Mins Postojna. Aprila 2018 je mandat prenehal Goranu
Vitezu, novembra 2018 pa je odstopil Vojko Colnar. V taki okrnjeni sestavi je IO LZS deloval do
konca leta 2018.
Seje IO LZS
Po statutu LZS seje IO sklicuje in vodi predsednik LZS, ki tudi skrbi za izvrševanje sklepov skupščine
in IO, vodi delo IO in je koordinator vsega dela v LZS. V času odsotnosti je predsednik za delo
pooblastil člana IO LZS Marka Arneža oz. Gregorja Končana, ki sta ga nadomeščala.
V letu 2018 se je IO LZS sestal na osmih rednih sejah IO, od katerih je ena potekala v dveh delih, in
na dveh izrednih sejah IO ter opravil deset dopisnih sej IO LZS. Na skoraj vseh sejah je bila prisotna
tudi poslovna sekretarka LZS Darja Rožmanec, ki je po končani seji izdelala zapisnike, pripravljala
pa je tudi gradivo za seje.
Delovanje IO LZS
Delo v Izvršnem odboru poteka skladno s statutom LZS in je porazdeljeno tudi na stalne komisije,
strokovni svet in vodje posameznih programov.
IO LZS je na svojih dopisnih sejah v letu 2018 potrdil vse predlagane reprezentance, ki jih je za
nastope na mednarodnih tekmovanjih predlagal posamezni vodja programa, potrdil novega
organizatorja državnega dvoranskega prvenstva 2018, dopolnil sestavo Strokovnega sveta, sprejel
Pravila šolskih športnih tekmovanj ter potrdil obrazec "Prednostna lista kandidatov za zaposlitev v
državni upravi RS".
Na izrednih sejah je IO LZS razrešil vodjo šolskega programa in imenoval novega vodjo tega
programa ter se seznanil z uskladitvijo predloga Plana prihodkov in odhodkov po SM 2018, z
zaposlitvami v javni upravi ter z zapleti glede delegiranja sodnikov na tekmovanja in težavami
zaradi pomanjkanja sodnikov.
Na svojih rednih sejah je IO LZS v začetku leta obravnaval in potrdil poročila in plane dela
posameznih komisij in programov, potrdil dopolnitev sestave Sodniške komisije LZS in Komisije za
izobraževanje, razpustil Komisijo tekmovalcev in razpisal imenovanje v Komisijo športnikov LZS,
sprejel novega vodjo šolskega programa, sprejel sklep in pogodbo o najemu novih skladiščnih
prostorov v Žalcu, obravnaval in sprejel plan razdelitve prihodkov in odhodkov po SM za leto 2018

in predlog finančnega načrta za leto 2018 ter med letom spremljal porabo sredstev, imenoval
vodjo poljskega in 3D programa, potrdil kandidature za organizacijo mednarodnih tekmovanj
v 2019 in 2020 in potrdil sestavo organizacijskih odborov za organizacije mednarodnih tekmovanj
v letu 2019, razpisal in organiziral licenčne seminarje za strokovne delavce, razpisal izobraževanje
za naziv vodja tekmovanja, direktor streljanja in sodnik, obravnaval in potrdil Poročilo o delu in
Finančno poročilo LZS za leto 2017 ter Plan dela in Finančni plan LZS za leto 2019, ki sta namenjena
za kandidacijske postopke razpisov za pridobitev javnih sredstev, obravnaval dopolnitve in potrdil
spremembe Tekmovalnega pravilnika ter potrdil pravilnika Jadranskega 3D pokala in Alpe Adria
Field Cup‐a 2018, obravnaval in potrdil vsebinski in izvedbeni projekt Lokostrelskih centrov za leto
2018‐2020, obravnaval zaplete in pritožbe glede imenovanja reprezentanc in razporejanja
sodnikov na tekmovanja, obravnaval in sprejel dopolnitve kriterijev in povračilo stroškov za
nastope reprezentantov in njihovih trenerjev, organiziral sodelovanje na Olimpijskem festivalu v
Ljubljani, obravnaval in sprejel kriterije za sestavo koledarja tekmovanj in pripravil osnutek
koledarja tekmovanj za leto 2019, vodil usklajevanja in potrdil Koledar tekmovanj LZS za leto 2019,
odločal o vpisu tekmovanj v koledar WA, obravnaval in potrdil Pogodbo o sodelovanju za leto
2019, pripravil in obravnaval gradivo za 35. in 36. sejo skupščine LZS, obravnaval in potrdil
dobitnike priznanj za leto 2018, organiziral zaključno prireditev in slavnostno podelitev vseh
priznanj v letu 2018 v Cankarjevem domu na Vrhniki. Sproti se je tudi seznanjal z vsemi
aktivnostmi v LZS, ki jih je vodil predsednik LZS ali drugi organi in komisije LZS.
Sicer pa je bilo opravljenega tudi veliko individualnega dela, ki smo ga nekateri člani opravljali
skladno z zadolžitvami, ki smo jih trajno ali občasno prejeli od predsednika.

Za IO LZS pripravila Irena Rosa
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