LOKOSTRELSKA ZVEZA SLOVENIJE
ARCHERS ASSOCIATION OF SLOVENIA
Dolenjska cesta 11, SI-1000 Ljubljana
e: president@archery-si.org, www.archery-si.org
predsednik: 031 682 647, tajništvo: 051 653 393
TRR: SI56 02013-0017204321, davčna št.:SI84205253

ZAPISNIK
27. volilno-programske skupščine Lokostrelske zveze Slovenije
Skupščina zveze je potekala v četrtek, 5. septembra 2013, s pričetkom ob 18. uri, v sejni sobi Strelišča
d.o.o., na Dolenjski cesti 11, v Ljubljani.

PRISOTNI:
Pooblaščeni predstavniki 34 slovenskih lokostrelskih klubov/društev:
Ankaran, Budanje, Celje, DLL-Potens, Dolenjske Toplice, Dravograd, Feniks Kranj, Gornji Grad, Ilirska
Bistrica, Indiana, Jevnica, Kamnik, Koroška, Kranj, Krasinec, Lendava, Ljutomer, Logatec, Lucky art,
Maribor, Mins Postojna, Muta, Orel, Paradoks, Sokol, Šenčur, Škofja Loka, Šmarna Gora, Taborska
jama, Tržič, Turjak, VLR Vilijem, ZSČ OZ Ljubljana, Žalec.
Ostali vabljeni:
Člani IO LZS, člani SS LZS, predsedniki komisij LZS, predsednik Nadzornega odbora, predsednik
Disciplinski komisije
Sestanek je bil sklican z vabili klubom po elektronski pošti in z objavo vabila na spletni strani LZS.

Predlagani dnevni red:
1.

Otvoritev in pozdrav

2.

Imenovanje zapisnikarja in dveh overiteljev

3.

Imenovanje delovnega predsedstva, verifikacijske in volilne komisije

4.

Ugotovitev sklepčnosti

5.

Pregled in potrditev dnevnega reda

6.

Potrditev zapisnika 26. redne skupščine LZS

7.

Razveljavitev sklepa št. 22, 24. letne skupščine in sklepa št. 18., 25. redne skupščine LZS

8.

Predstavitev programov kandidatov za predsednika LZS

9.

Volitve novega predsednika LZS
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10.

Razglasitev rezultatov volitev predsednika

11.

Medsebojni dogovor 2014

12.

Koledar tekmovanj 2014

13.

Organizacija mednarodnih tekmovanj - Evropsko mladinsko prvenstvo

14.

Pobude in vprašanja delegatov

15.

Razno.

Ad 1. Otvoritev in pozdrav
Predsednik v odstopu, g. Tomaž Urlep, je pozdravil zbrane predstavnike klubov in jim zaželel uspešno
delo.

Ad2. Imenovanje zapisnikarja in dveh overiteljev
Za zapisnikarja je bil imenovan Vili Eržen, kot overovatelja zapisnika pa Mirko Perko (LK Šmarna gora)
in Igor Vrbančič (LK Maribor).

Ad3. Imenovanje delovnega predsedstva, verifikacijske in volilne komisije
Udeleženci skupščine so izmed prisotnih predlagali člane delovnega predsedstva, verifikacijske
komisije in volilne komisije. Soglasno je bil sprejet
SKLEP št. 1:
Skupščina imenuje
- za člana delovnega predsedstva: Bogdana Sopčiča, LK Krasinec in Mirka Praprotnika, LK Muta.
- za člane verifikacijske komisije: Tino Gutman, LK Gornji grad, Francija Cevzarja, LK Lucky Art in
Iztoka Finka, LK Dolenjske Toplice.
- za člane volilne komisije: Marka Nardina, LK Budanje, Dejana Sitarja, LK Feniks in Boža Kovačiča,
LK Turjak.
Sklep je bil sprejet soglasno.

Ad4. Ugotovitev sklepčnosti
Prisotni so bili člani in pooblaščenci 34 od 36 lokostrelskih klubov, članov LZS. Ker sta bila dva (2)
delegata skupščine hkrati tudi člana IO LZS, po Statutu nista mogla biti delegata na skupščini. Zato sta
pooblastila 2 nadomestna delegata - LK Orel - Boža Kovačiča iz LK Turjak, LK Paradoks pa Matijo
Žlendra
Sklep št 2:
Na podlagi dejstva, da so prisotni delegati 34 od 36 lokostrelskih klubov, člani LZS, se ugotavlja, da
je skupščina sklepčna in lahko pravnomočno odloča.
Ad 5. Pregled in potrditev dnevnega reda
Po predstavitvi točke s strani predsedujočega, je Goran Vitez (LK Feniks) predlagal, da se v točkah 14
in 15 glasuje tajno. S 17 ZA in 12 glasovi PROTI je bil prejet
SKLEP št. 3:
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Delegati skupščine pri točkah 14 in 15 glasujejo tajno.
G. Damjan Majer (LK Feniks) je predlagal, da se točka pod zaporedno št. 7. prestavi za točko št. 10, saj
je želel, da se ob njegovi potencialno uspešni kandidaturi za predsednika LZS, te točke izvedejo
drugače od predlaganega. Z 18 glasovi ZA je bil sprejet

SKLEP št. 4:
Točka pod zaporedno št. 7. se prestavi, tako, da postane nova točka št. 10. Vse točke pred njo se
pomaknejo za mesto višje in preštevilčijo, tako, da prejšnja točka št. 8 postane nova 7, 9 postane 8,
10 pa 9.
Ga. Tina Gutman (LK Gornji Grad) je opozorila, da je za razrešitev starega predsednika v odstopu
potrebno sprejeti razrešnico, a te točke sploh ni na dnevnem redu, niti ni zanjo pripravljeno gradivo
in glasovnice. Tudi uradne odstopne izjave ni bilo v gradivu za sejo. Ker gre po njenem mnenju za
proceduralno napako pripravljavcev skupščine, je po njenem mnenju potrebno umakniti z dnevnega
reda vse točke o glasovanju za novega predsednika. Šele ko bo uradno sprejet odstop starega
predsednika, je mogoče glasovanje o kandidatih za novega predsednika.
Zaradi različnih mnenj in predlogov, ki jih razpravljavci niso mogli uskladiti, je predsedujoči sejo
prekinil za 5 min, da se poskuša najti kompromisna rešitev, saj si po besedah enega od razpravljavcev
niso želeli, da bi novi predsednik že na začetku dobil "slabo popotnico".
Po končani prekinitvi je predsedujoči, g. Tomaž Urlep, predsednik LZS v odstopu, predlagal, da se
točke št. 7., 8. in 9. v celoti umaknejo z dnevnega reda. Skupščina je s 14 glasovi ZA in 8 proti
sprejela

SKLEP št. 5:
Točke dnevnega reda pod zaporedno št. 7., 8. in 9. se umaknejo z dnevnega reda in obravnavajo
posebej, na izredni seji, ki bo sklicana v najkrajšem možnem času.

Po sprejemu te točke se je vnela burna debata med prisotnimi. Po vsesplošnem prerekanju sta oba
kandidata za predsednika, g. Damjan Majer (LK Feniks) in g. Leon Uratnik (LK Žalec) protestno
zapustila skupščino, za njima pa je odšla še skupina delegatov. Skupaj je Skupščino zapustilo 13
pooblaščenih delegatov klubov (Gornji Grad, Feniks Kranj, Koroška, Dolenjske Toplice, Indiana, Celje,
Šenčur, Dravograd, Tržič, Kranj, VLR Vilijem, Žalec, Ilirska Bistrica). Predsednik je zaradi umiritve
strasti ponovno prekinil sejo skupščine za 10 minut. Po prekinitvi so delegati najprej imenovali novo
verifikacijsko komisijo, saj sta 2 člana prvotno imenovane, zapustila skupščino. Delegati so predlagali,
da se najprej ugotovi sklepčnost in možnost nadaljevanja skupščine.
Člani skupščine so soglasno (21 ZA) sprejeli

SKLEP št. 6:
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Imenuje se nova verifikacijska komisija v sestavi: Stane Natlačen, Mins Postojna, Mirko Perko,
Šmarna Gora in Francija Cevzarja, LK Lucky Art, ki bo preverila sklepčnost skupščine.
Komisija je po pregledu vseh oddanih pooblastil in po kontroli prisotnih delegatov obvestila
skupščino, da je prisotnih 21 delegatov od 36, zato je skupščina sklepčna in lahko nadaljuje z delom.
Predsedujoči je predlagal, da se skupščina izreče o umiku točke pod zaporedno številko 10 z
dnevnega reda, tako, da bi ob prej umaknjenih tč. št. 7., 8., in 9, tudi o tej razpravljali na izredni seji,
ki bo sklicana v najkrajšem času.
Soglasno je bil sprejet

SKLEP št. 7:
Z dnevnega reda se poleg točk 7., 8., 9., umakne še točka št. 10, ki se jo skupaj s prej naštetimi
obravnava na izredni seji. Ostale točke dnevnega reda se preštevilčijo, tako, da točka št. 11
postane nova tč. 7, tč. 12 postane točka 8, tč. 13. postane tč. 9, tč. 14. postane tč. 10, tč. 15 pa
postane tč. 11.

Novi dnevni red:
1. Otvoritev in pozdrav
2. Imenovanje zapisnikarja in dveh overiteljev
3. Imenovanje delovnega predsedstva, verifikacijske in volilne komisije
4. Ugotovitev sklepčnosti
5. Pregled in potrditev dnevnega reda
6. Potrditev zapisnika 26. redne skupščine LZS
7. Medsebojni dogovor 2014
8. Koledar tekmovanj 2014
9. Organizacija mednarodnih tekmovanj - Evropsko mladinsko prvenstvo
10. Pobude in vprašanja delegatov
11. Razno.

Ad6. Potrditev zapisnika 26. redne skupščine LZS
Pripomb na zapisnik 26. skupščine ni bilo, zato je bil z 20 glasovi ZA in 1 vzdržanim, sprejet

SKLEP št. 8:
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Sprejme se predloženi zapisnik 26. skupščine LZS.
Ad 7. Medsebojni dogovor 2014
Predsedujoči je predstavil predlog Medsebojnega dogovora z nekaterimi popravki, ki so zadevali
sojenje na šolskih DP in plačilo osebe, ki vodi rezultate. Na šolskih DP stroška sodnikov namreč ne
krije LZS, ampak pristojno Ministrstvo. LZS ne delegira osebe za vodenje podatkov na šolskih DP,
vendar pa krije njene stroške. Na tak način LZS pomaga klubom, organizatorjem pri lažji izpeljavi teh
tekmovanj.
Kot mednarodna tekmovanja se štejejo samo tekmovanja za Alpe Adria pokal in CEC Srednjeevropski FITA pokal. Zanje LZS delegira in plača sodnike. Na domačih pokalnih tekmovanjih
naj bi si klubi sami izbirali št. sodnikov, pri čemer pa Zveza krije stroške le za enega sodnika.
Predsedujoči je dal besedo tudi predsednici Sodniške komisije, ge. Ireni Rosa, ki je pojasnila, za zaradi
neenakomerne razporeditve sodnikov po Sloveniji iščejo kar najbolj optimalne rešitve za njihovo
delegiranje. Dejstvo je, da morda na vsaki tekmi res ne potrebujemo sodnikov, po drugi strani pa en
sam tudi težko opravi delo treh.
G. Tomaž Urlep je sodnico vprašal, če bi se delo sodnikov kljub vsemu lahko racionaliziralo, saj so
številni lokostrelci (in klubi) mnenja, da je sodnikov preveč. Lansko leto je bilo za delo sodnikov
namenjeno 8500€, letos pa je bila takšna vsota porabljena že do sedaj.
Božo Kovačič (LK Turjak) se je strinjal, da se sodnike delegira z enega mesta, vendar je predlagal, naj
bo cena enotna za vse, potem pa naj sodniška komisija sama poišče najustreznejše rešitve. O
zmanjševanju št. sodnikov na 3D pokalnih tekmovanjih se ni strinjal, saj je po njegovem mnenju še
zmeraj preveč nediscipline in neprimernega obnašanja.

Z 20 glasovi ZA je bil sprejet
SKLEP št. 9:
LZS delegira sodnike na tekme šolskih državnih prvenstev, vendar ne poravnava stroškov sojenja.
LZS ne delegira osebe za vodenje prijav in rezultatov na šolskih državnih prvenstvih, poravna pa
stroške za vodenje prijav in rezultatov na šolskih DP. Vse ostale predlagane spremembe se črtajo.

Delegati so predlagali, da se pod alinejo k.) predloga Medsebojnega dogovora črta besedna zveza "po
potrebi". Soglasno (21 ZA) je bil sprejet
SKLEP št. 10:
v predlogu Medsebojnega dogovora klubov za leto 2014 se v alineji k.) črta predlagana besedna
zveza "po potrebi".
Ad. 8 Koledar tekmovanj 2014
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Delegati so pregledali predloženi koledar tekmovanj za leto 2014 in podali svoje predloge za
organizacijo tekmovanj. Nekaj terminov za tekmovanja je ostalo še nezapolnjenih, zato so klubi
povabljeni, da sporočijo, če bi bili pripravljeni organizirati katero od prostih tekmovanj.
Ad 9. Organizacija mednarodnih tekmovanj - Evropsko mladinsko prvenstvo
Organizacije večjih mednarodnih tekmovanj je za LZS eden redkih, če ne edini način, da
"neposredno" pride do lastnih sredstev. Po mnenju predsednika v odstopu, ki je predstavil to točko
dnevnega reda, brez takšnih tekem ne bo šlo. WA ponuja LZS tudi organizacijo svetovnega prvenstva
v AH za leti 2014 ali 2016. O morebitni kandidaturi se bo treba odločiti do konca septembra letos, ko
bo v Antalyji v Turčiji kongres WA.
V letu 2014 je LZS dobila organizacijo Evropskega mladinskega prvenstva v disciplini FITA 70/50m
+OR. Po kratki razpravi je bil sprejet

SKLEP št. 11:
LZS pristopi k organizaciji Evropskega mladinskega prvenstva 2014.

AD 10. Pobude in vprašanja delegatov
Ker je del delegatov, ki so bili sopredlagatelji več predlogov in vprašanj pod točko Pobude in
vprašanja delegatov zapustil zasedanje skupščine, se je postavilo vprašanje, če skupščina ta vprašanja
sploh lahko obravnava. Ker sta bil še zmeraj prisotna 2 delegata od predlagateljev, je skupščina točko
potem obravnavala. Odgovore na vprašanja, ki so bila pisno posredovana Skupščini in so se delegati
že lahko predhodno z njimi seznanili na spletni strani LZS, je prebrala poslovna sekretarka Zveze. Vsi
odgovori so bili posredovani v pisni obliki s strani odgovornih predstavnikov, trenerjev in strokovnih
sodelavcev LZS.

1. Kakšno je stanje v mladinskem programu – šolski program?
Predlagatelji opozarjajo na po njihovem mnenju nepotrebno dajanje prednosti UL oz. njegovi "šolski
obliki" - standardnemu loku. Predlagajo, da na šolskih tekmovanjih s slednjim streljajo le nelicencirani
tekmovalci, vsi licencirani pa s svojimi loki v kategorijah kot jih poznamo s pokalnih tekmovanj.
Tomaž Urlep je pojasnil, da država (pristojno ministrstvo) podpira predvsem tarčno lokostrelstvo, ki
je tudi olimpijska disciplina, čeprav na nivoju LZS skrbijo tudi za vse ostale vrste lokostrelstva in
discipline.
Dobro delo z mlajšimi v nekaterih klubih se zelo pozna na nivoju šolskih tekmovanj, saj je večina
sodelujočih neposredno ali posredno vključena v delo 3 - 4 slovenskih klubov. Po besedah Staneta
Natlačena (LK MINS Postojna) "so šolska tekmovanja zrasla iz klubov in če bodo oni popustili, mladih
ne bo več." Po besedah Jadrana Lukančiča (LK Logatec) je neracionalno, da se mlade deli v številne
kategorije, saj potem vse te številne medalje izgubijo svoj smisel (dobi jih namreč večina
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nastopajočih). Ob tem pa so bili prisotni tudi pomisleki, da s tem mladim jemljemo različne možnosti
- tudi za pridobitve statusov športnikov v šolah.
Matija Žlender, vodja šolskega programa, je povedal, da število tekmovalcev na šolskih lokostrelskih
tekmovanjih iz leta v leto počasi narašča. Nekatere discipline so zelo slabo zastopane (na DL je bilo
lani npr. samo 5 otrok).
Franci Cevzar (LK Lucky art) je izrazil mnenje, da SL za otroke ne predstavlja problema. Po rezultatih
so mladi strelci s SL med najboljšimi. Šolske tekme v nekaterih občinah štejejo tudi v kvoto rezultatov,
na podlagi katerih občine dajejo dotacije klubom, zato je interes še toliko večji. Po njegovem mnenju
ni prav, da mlajši ne smejo tekmovati na šolskih tekmovanjih tudi s SL. V odgovoru mu je Matija
Žlender pojasnil, da je v vseh otroških kategorijah - do kadetov - samo 5 tekmovalcev s SL, zanje pa bi
potem morali na šolskih tekmovanjih razpisati kar 15 kategorij. Tudi v drugih športih je podobno, da
otroci tekmujejo v prilagojenih oblikah "velikih" panog - kot primer je navedel odbojko. Pristojno
ministrstvo podpira prilagojene oblike športnih panog, saj mlajši otroci še niso sposobni tekmovati po
pravilih za odrasle, ki so zahtevnejša.

Člani skupščine so glasovali o predloženem
SKLEPU št. 12, ki so ga v predlogu k tej točki posredovali predlagatelji in se glasi:
Na šolska tekmovanja vrnemo tekmovalne sloge po pravilih WA za licencirane tekmovalce.
Nelicencirani tekmujejo s standardnim lokom.
Sklep je bil zavrnjen z 8 glasovi ZA in 13 PROTI.
2. Lokostrelski centri
Tomaž Urlep je povedal, da je ena glavnih nalog Matije Žlendra, ki je zdaj za določen čas 1 leta
zaposlen na LZS, prav priprava in vzpostavitev lokostrelskih centrov. V okviru teh centrov naj bi
Žlender vsak teden delal po 3 dni po klubih in pomagal pri dvigovanju splošne kvalitete dela v
lokostrelskem športu, pomagal pri treningih in s strokovnimi nasveti. Še zmeraj se oblikujejo predlogi
za možne lokacije teh centrov.
Predstavniki klubov, ki so zelo oddaljeni od središča (npr. LK Ljutomer) so zelo zainteresirani za
takšne regijsko organizirane centre, ki bi jim prihranili veliko časa in stroškov v primerjavi z vožnjo v
Ljubljano.
Točne lokacije centrov še niso določene. Določene regije (Gorenjska, Primorska in Dolenjska) so
dobro organizirane in imajo veliko mladih, nekatere so v vzponu (Maribor), druge bodo potrebovale
nekaj pomoči in vzpodbude. Pomoč bo v obliki izpopolnjevanja strokovnih kadrov in mladih
lokostrelcev. G. Matija Žlender je predstavnike klube pozval, naj se čim prej dogovorijo kje in kako bi
bilo najbolje organizirati posamezne centre.
3. Obveščanje
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Poslovna sekretarka ga. Darja Rožmanec je prebrala odgovor na zastavljeno vprašanje predlagateljev.
Besedilo je priloga k zapisniku. G. Franci Rožmanec je na kratko pojasnil kako je kot vodja programa
delal s člani 3D reprezentance.
4. Materialno poslovanje
Odgovor na vprašanje iz te točke je prebrala poslovna sekretarka ga. Darja Rožmanec. Razprave o tej
točki ni bilo. Besedilo pisnega odgovora je priloga k temu zapisniku.

5. Mednarodna tekmovanja - reprezentance
Vodja AH reprezentance g. Aleksander Janežič je pripravil pisni odgovor, ki ga je prebrala poslovna
sekretarka Darja Rožmanec in je kot priloga del tega zapisnika.
Predsednik v odstopu, Tomaž Urlep je pojasnil, da je večina finančnih sredstev bila namenjena letos
udeležbi na EP v AH v Italiji. Odlični rezultati in kar 5 medalj so zanj dokaz, da so se odločili pravilno in
dokaz, da ta ekipa strokovnih sodelavcev dela zelo dobro. Tekmovalce je pozval, da se udeležujejo
mednarodnih tekmovanj, ki so jim na voljo (npr. AAFC v AH) in se tako kalijo za velike tekme.

6. Izobraževanje
Pisni odgovor vodje komisije za izobraževanje, g. Mateja Zupanca, je prebrala poslovna sekretarka.
Pisni odgovor je sestavni del tega zapisnika.
Tomaž Urlep je pojasnil, da se v primeru zadostnega izkazanega interesa izobraževanja lahko
pripravijo tudi v Ljubljani, a obstaja dvom, da bo to res ceneje in udeležba številčnejša.

Ad 11. Razno
Predsednik LZS v odstopu, g. Tomaž Urlep je predstavil problem, ki je nastal zaradi daril
tekmovalcem, ki so se z večjih mednarodnih tekmovanj vračali z medaljami in so jim namesto šopkov
raje podelili bone za opremo. Ker so način izbire ponudnika bonov nekateri trgovci z lokostrelsko
opremo (v SLO so 4) smatrali za neprimernega (letos so se boni kupili le pri enem ponudniku) je LZS
zaprosila za informacijo pristojni Tržni inšpektorat, g. Vehovec, ki jim je odgovoril, da Inšpektorat
ukrepa le na podlagi vloge, ki jo prejmejo. Pisno pojasnilo pa je posredovala Javna Agencija RS za
varstvo konkurence, ki se glasi:
Spoštovani!
Dne 3. 9. 2013 je Javna agencija RS za varstvo konkurence (v nadaljevanju: Agencija) prejela
elektronsko sporočilo, v katerem prosite Agencijo za pojasnila, ki jih boste posredovali članom /
društvom Lokostrelske zveze Slovenije (v nadaljevanju: LZS) na četrtkovi skupščini v zvezi z izdajo
naročilnice za nabavo bonov za lokostrelsko opremo v višini 50 EUR pri trgovcu z lokostrelsko opremo
– MINS POSTOJNA, ki jih prejmejo dobitniki medalj na mednarodnih tekmovanjih namesto šopka rož.
Po vaših navedbah je bila naročilnica izdana na podlagi sklepa izvršnega odbora zveze. Prav tako
navajate, da so v Sloveniji štiri lokostrelske trgovine, katerih štirje lastniki so tudi člani LZS in ti zaradi
zgoraj navedenega nakupa bonov pri MINS POSTOJNA napovedujejo prijavo Tržnemu inšpektoratu.
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Agencija je v skladu z določbami Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS, št.
36/08, 40/09, 26/11, 87/11, 57/12, 39/13 Odl.US: U-I-40/12-31, 63/13-ZS-K; v nadaljevanju: ZPOmK1) pristojna za presojo dejanj omejevanja konkurence, to je omejevalnih sporazumov, zlorabe
prevladujočega položaja podjetja in presoje koncentracij.
Iz v vašem dopisu opisanih ravnanj ne izhaja verjetnost kršitve določb ZPOmK-1. V kolikor
razpolagate z dodatnimi informacijami oziroma dokumenti, iz katerih bi lahko izhajala verjetnost kršitve
določb ZPOmK-1, prosimo, da nam jih posredujte.
Lep pozdrav!
Tajništvo
Javna Agencija RS za varstvo konkurence
Kotnikova 28/I, 1000 Ljubljana
e-mail: gp.avk@gov.si
tel: 01 478 35 97
fax: 01 478 36 08

Predstavnik kluba LK Lucky art, g. Franci Cevzar je predlagal, naj LZS med vsemi štirimi trgovci dobi
najugodnejšega ponudnika in iztrži najboljšo ceno. Ponudniki bi lahko del teh nagrad dali tudi kot
sponzorske prispevke.

Predsednik LZS v odstopu, g. Tomaž Urlep, je vse delegate pozval, da je potrebno zaradi protestnega
(ustnega) odstopa (pred prekinitvijo seje skupščine, ko se le-ta ni mogla izreči o dnevnem redu) obeh
kandidatov za predsednika, dobiti pisni izjavi obeh o odstopu, da se lahko izvede ponovni razpis za
predsednika LZS. Soglasno je bil prejet

SKLEP št. 13:
Kandidata za predsednika, g. Damjana Majerja in g. Leona Uratnika IO pozove k pisni izjavi, da sta
na 27. redni skupščini LZS odstopila od kandidature za predsednika LZS.

Sestanek je bil končan ob 22.15. uri.
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Priloge:
Ad 8:
Koledar tekmovanj 2014 - predlog

Ad 10:
1. Pisni odgovor Matija Žlendra, vodje šolskega programa
2. Pisni odgovor Matija Žlendra, vodje šolskega programa
3. Pisni odgovor Darje Rožmanec, poslovne sekretarke LZS
4. Pisni odgovor Darje Rožmanec, poslovne sekretarke LZS
5. Pisni odgovor Aleksandra Janežiča, vodje Poljskega programa
6. Pisni odgovor Mateja Zupanca, vodje Komisije za izobraževanje

Ljubljana, 7. 9. 2013
Zapisal: Vili Eržen, l.r.

Predsednik LZS (v odstopu): Tomaž Urlep, l.r.

Overovatelja Zapisnika:
Mirko Perko (LK Šmarna Gora), l.r.
Igor Vrbančič (LK Maribor), l.r.
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