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ZAPISNIK
1. redne seje IO LZS, ki je bila v torek, 19.11.2019, ob 18.00 uri,
na lokostrelskem vadbišču LZS Stožice v Ljubljani

Prisotni člani IO: Marko Arnež, Jaka Komočar, Sergej Podkrajšek, Irena Rosa, Bogdan Sopčič,
Jaroš Šteharnik in Marjan Ilar
Prisotni člani NO: Frane Merela
Ostali prisotni: Matic Brenk, Brina Božič, Den Habjan, Darja Rožmanec, Franci Rožmanec,
Tomaž Urlep, Matej Zupanc

Sejo je vodil predsednik Marjan Ilar, skrajšani zapisnik je pripravila Darja Rožmanec.
Za 1. redno sejo IO je bil predlagan naslednji
DNEVNI RED:
1. Pregled in potrditev dnevnega reda
2. Pregled in potrditev zapisnika 98. redne seje
3. Predstavitev programskih usmeritev novoizvoljenega predsednika LZS
4. Opredelitev nalog po področjih dela, ki jih bo pokrival posamezni član Izvršnega odbora
5. Seznanitev z zapisnikom in sklepi 3. seje Strokovnega sveta
6. Koledar tekmovanj 2020, kriteriji za dodeljevanje organizacij tekmovanj in razpis
7. Predlog Pogodbe o sodelovanju za leto 2020 in predlog višine članarine za leto 2020
8. Razrešitev člana Komisije športnikov in objava poziva k kandidaturi za novega člana
9. Imenovanje predsednika Sodniške komisije
10. Imenovanje skrbnika službenega vozila Ford Transit
11. Imenovanje Komisije za popis osnovnih in materialnih sredstev ter gotovine
12. Potrditev predlogov za podelitev priznanj za leto 2019, ki jih podeljuje Izvršni odbor in izvedba
podelitve
13. Postopek oddaje naročila ‐ dopolnitev sklepa št. 5, 59. seje IO

IZVRŠNI ODBOR
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14. Gradiva in določitev datuma 38. redne seje Skupščine LZS ter posveta predsednikov LZS
 tč. 5a Obravnava predlogov sprememb Statuta LZS
 tč. 5 Seznanitev s Poročilom o nadzoru nad letnim poročilom LZS za leto 2017
‐ poslano v društva/klube po e‐pošti
 tč. 6 Poročilo Nadzornega odbora (NO) za leto 2017 ‐ nismo prejeli
tč. 7 Seznanitev s Poročilom o nadzoru nad letnim poročilom LZS za leto 2018
‐ poslano v društva/klube po e‐pošti
 tč. 8 Poročila Izvršnega odbora (IO),
Nadzornega odbora (NO) in Disciplinske komisije (DK) za leto 2018 ‐ nismo prejeli
 tč. 9 Sprejem letnega poročila za leto 2018; splošni, vsebinski in računovodski del
 tč. 10 Program dela za leto 2019
 tč. 11 Finančni načrt za leto 2019
 tč. 12 Poročilo o številčnem stanju registriranih društev/klubov in njihovih članov 2019
 tč. 13 Predlog Pogodbe o sodelovanju za leto 2020 in višina članarine za leto 2020
15. Razno

K točki 1)
Pregled in potrditev dnevnega reda
Pregled in potrditev dnevnega reda
V razpravi je bilo ugotovljeno, da se dnevni red v 3. točki dopolni s poročilo o 4. izredni seji Skupščine
Točke dnevnega reda se preštevilčijo. Predsednik predlaga, da se potrdi dopolnjen dnevni red:
DNEVNI RED:
1. Pregled in potrditev dnevnega reda
2. Pregled in potrditev zapisnika 98. redne seje
3. Poročilo o 4. Izredni seji Skupščine LZS
4. Predstavitev programskih usmeritev novoizvoljenega predsednika LZS
5. Opredelitev nalog po področjih dela, ki jih bo pokrival posamezni član Izvršnega odbora
6. Seznanitev z zapisnikom in sklepi 3. seje Strokovnega sveta
7. Koledar tekmovanj 2020, kriteriji za dodeljevanje organizacij tekmovanj in razpis
8. Predlog Pogodbe o sodelovanju za leto 2020 in predlog višine članarine za leto 2020
9. Razrešitev člana Komisije športnikov in objava poziva k kandidaturi za novega člana
10. Imenovanje predsednika Sodniške komisije
11. Imenovanje skrbnika službenega vozila Ford Transit
12. Imenovanje Komisije za popis osnovnih in materialnih sredstev ter gotovine
13. Potrditev predlogov za podelitev priznanj za leto 2019, ki jih podeljuje Izvršni odbor
in izvedba podelitve
14. Postopek oddaje naročila ‐ dopolnitev sklepa št. 5, 59. seje IO
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15. Gradiva in določitev datuma 38. redne seje Skupščine LZS ter posveta predsednikov LZS
 tč. 5a Obravnava predlogov sprememb Statuta LZS
 tč. 5 Seznanitev s Poročilom o nadzoru nad letnim poročilom LZS za leto 2017
‐ poslano v društva/klube po e‐pošti
 tč. 6 Poročilo Nadzornega odbora (NO) za leto 2017 ‐ nismo prejeli
tč. 7 Seznanitev s Poročilom o nadzoru nad letnim poročilom LZS za leto 2018
‐ poslano v društva/klube po e‐pošti
 tč. 8 Poročila Izvršnega odbora (IO),
Nadzornega odbora (NO) in Disciplinske komisije (DK) za leto 2018 ‐ nismo prejeli
 tč. 9 Sprejem letnega poročila za leto 2018; splošni, vsebinski in računovodski del
 tč. 10 Program dela za leto 2019
 tč. 11 Finančni načrt za leto 2019
 tč. 12 Poročilo o številčnem stanju registriranih društev/klubov in njihovih članov 2019
 tč. 13 Predlog Pogodbe o sodelovanju za leto 2020 in višina članarine za leto 2020
16. Razno
SKLEP št. 1: Sprejme se predlagani dnevni red.
Ob glasovanju je bilo navzočih 7 članov IO.
Sklep je bil sprejet s 6 glasovi »ZA« in 0 glasovi »PROTI«.

K točki 2)
Pregled in potrditev zapisnika 98. redne seje
Zapisnik 98. redne seje lahko potrdijo le tisti člani IO, ki so delovali tudi v sestavi prejšnjega mandata IO
LZS. Ker prisotni člani ne zagotavljajo sklepčnosti prejšnje sestave odbora se zapisnik potrdi na dopisni seji.

K točki 3)
Poročilo o 4. izredni seji Skupščine LZS
Predsednik je podal kratko poročilo o 4. izredni seji Skupščine in čestital vsem novoizvoljenim nadomestnim
članom Izvršnega odbora.
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K točki 4)
Predstavitev programskih usmeritev novoizvoljenega predsednika LZS
Predsednik je predstavil programske usmeritve Izvršnemu odboru, zaposlenim in članom komisij. Pove, da
bo pri svojem delu presegel neproduktivno trošenje energije s starimi razprtijami, prizadeval si bo usmeriti
delovanje v pozitivno smer, kjer se bo oprl na člane odborov, komisij, zaposlene in predvsem iskal
sodelovanje ter podporo pri članih zveze. Le potrpežljivost, vztrajnost in sodelovanje nas bosta pripeljala
do boljše panožne lokostrelske zveze po meri članstva.

K točki 5)
Opredelitev nalog po področjih dela, ki jih bo pokrival posamezni član Izvršnega
SKLEP št. 2: Prekliče se sklep št. 3, 83. redne seje IO LZS.
Ob glasovanju je bilo navzočih 7 članov IO.
Sklep je bil sprejet s 7 glasovi »ZA« in 0 glasovi »PROTI«.
SKLEP št. 4: Predsednik po uskladitvi dodeli naloge po področjih članom Izvršnega odbora:
Irena Rosa: koordinacija s Sodniško komisijo LZS, Koledar WA, vodenje značk, kontakti z mednarodnimi
zvezami in korespondenca, pregled prejete pošte Izvršnega odbora in korespondenca ‐ posvet s člani IO
in odgovor prejemnikom
Marko Arnež: skrbnik inventarja LZS, podpisnik nalogov predsednika LZS
Jaroš Šteharnik: koordinacija 3D program
Bogdan Sopčič: koordinacija Field program
Sergej Podkrajšek: koordinacija Šolski program
Jaka Komočar: koordinacija Tarčni program, sponzorji, mediji
Ob glasovanju je bilo navzočih 7 članov IO.
Sklep je bil sprejet s 7 glasovi »ZA« in 0 glasovi »PROTI«.

K točki 6)
Seznanitev z zapisnikom in sklepi 3. seje Strokovnega sveta
Po razpravi je predsednik dal na glasovanje naslednji sklep
SKLEP št. 3: Izvršni odbor LZS na podlagi 29. člena Statuta Lokostrelske zveze Slovenije potrdi
vse sklepe 3. seje Strokovnega sveta, razen sklepa št. 5. Strokovni svet pripravi predlog dopolnitev
Tekmovalnega pravilnika.
Zapisnik 3. seje Strokovnega sveta je priloga zapisniku.
Ob glasovanju je bilo navzočih 7 članov IO.
Sklep je bil sprejet s 7 glasovi »ZA« in 0 glasovi »PROTI«.
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K točki 7)
Koledar tekmovanj 2020, kriteriji za dodeljevanje organizacij tekmovanj in razpis
SKLEP št. 4: Izvršni odbor LZS na podlagi 29. člena Statuta Lokostrelske zveze Slovenije potrdi
osnutek Koledarja tekmovanj 2020 z vnesenimi predlaganimi termini za organizacijo posameznih
tekmovanj, ki so usklajeni s Strokovnim svetom in mednarodnim koledarjem tekmovanj.
4.1. Tarčno in dvoransko DP je dvodnevno zaradi dvobojevanj, poljsko in 3D prvenstva so enodnevna.
Kvalifikacije se izvedejo po kategorijah in slogih in štejejo za mladinsko in veteransko DP. Uvedejo se
norme za nastop na DP
4.2. Na spletni strani LZS se objavi razpis za kandidaturo za organizacijo tekmovanj iz Koledarja 2020 –
koordinacijo vodi poslovna sekretarka. Rok za oddajo kandidatur je 05.12.2019.
4.3. Klubi/društva lahko kandidirajo za organizacijo tekmovanj na predlagane ali na druge termine –
poslovna sekretarka v osnutek Koledarja vnese sproti vse predloge in jih sproti tudi objavlja.
4.4. Koledar se uskladi z organizatorji tekmovanj na Posvetu predsednikov klubov/društev, ki bo
organiziran 12.12.2019 na Vrhniki takoj po zaključeni seji Skupščine LZS na podlagi dogovora med
društvi/klubi.
4.5. Kriteriji za dodelitev organizacije tekmovanja posameznemu društvu/klubu in vpis v Koledar 2020
so poleg zahtevanih pogojev iz Tekmovalnega pravilnika in Pogodbe o sodelovanju za leto 2020 sledeči:
‐ Dogovor med kandidati za organizacijo posameznega tekmovanja na isti termin.
‐ Če se kandidata za organizacijo tekmovanja na isti termin ne moreta dogovoriti, se organizacijo
tekmovanja dodeli tistemu društvu/klubu, ki ima v društvu/klubu usposobljenega vodjo tekmovanja in
ni pridobil nobene druge kandidature za organizacijo tekmovanja.
‐ Če tudi tega ni mogoče realizirati, o kandidatu za organizacijo tekmovanja odloči žreb.
Koledar tekmovanj 2020 je priloga zapisniku.
Ob glasovanju je bilo navzočih 7 članov IO.
Sklep je bil sprejet s 7 glasovi »ZA« in 0 glasovi »PROTI«.

K točki 8)
Predlog Pogodbe o sodelovanju za leto 2020 in predlog višine članarine za leto 2020
V predlogu Pogodbe za sodelovanje za leto 2020 se v 4. členu v alinei c. črta navedba o pogojih plačila
za izobraževanje. V alinei p. se na pobudo Marka Arneža predlaga spremenjena višina štartnin
za pokalna tekmovanja in državna prvenstva.
Predlog dopolnitev predloga pogodbe vezan na štartnine za pokalna tekmovanja:
ml. deklice/dečki, deklice/dečki in kadetinje/kadeti 10€, vse ostale kategorije do 20€.
Predlog dopolnitev predloga pogodbe vezan na štartnine za enodnevno državno prvenstvo:
ml. deklice/dečki, deklice/dečki in kadetinje/kadeti 10€, vse ostale kategorije 20€.
Predlog dopolnitev predloga pogodbe vezan na štartnine za dvodnevno državno prvenstvo:
ml. deklice/dečki, deklice/dečki in kadetinje/kadeti 15€, vse ostale kategorije 25€.
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SKLEP št. 5: Izvršni odbor potrdi usklajeno besedilo predloga Pogodbe o sodelovanju za leto 2020 ter
predlagano višino članarine za leto 2020 v višini 500,00€.
Predlog pogodbe je priloga zapisniku.
Ob glasovanju je bilo navzočih 7 članov IO.
Sklep je bil sprejet s 7 glasovi »ZA« in 0 glasovi »PROTI«.

K točki 9)
Razrešitev člana Komisije športnikov in objava poziva k kandidaturi za novega člana
Sklep št. 6: Izvršni odbor na podlagi 29. člena Statuta Lokostrelske zveze Slovenije LZS razreši člana
Jako Komočarja v Komisiji športnikov in razpiše kandidaturo za novega člana navedene komisije.
Ob glasovanju je bilo navzočih 7 članov IO.
Sklep je bil sprejet s 7 glasovi »ZA« in 0 glasovi »PROTI«.

K točki 10)
Imenovanje predsednika Sodniške komisije
Sklep št. 7: Izvršni odbor na podlagi 29. člena Statuta Lokostrelske zveze Slovenije LZS potrdi
Mayo Shalaby za predsednico Sodniške komisije.
Ob glasovanju je bilo navzočih 7 članov IO.
Sklep je bil sprejet s 7 glasovi »ZA« in 0 glasovi »PROTI«.

K točki 11)
Imenovanje skrbnika službenega vozila Ford Transit
Po razpravi, predsednik da na glasovanje predlog sklepa
Sklep št. 8: Izvršni odbor potrdi zaposleno strokovno sodelavko Brino Božič za skrbnico službenega vozila
Ford Transit.
Ob glasovanju je bilo navzočih 7 članov IO.
Sklep je bil sprejet s 7 glasovi »ZA« in 0 glasovi »PROTI«.
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K točki 12)
Imenovanje Komisije za popis osnovnih in materialnih sredstev ter gotovine
Sklep št. 9: Izvršni odbor za popis osnovnih in materialnih sredstev se imenuje komisiji v sestavi:
Marko Arnež, predsednik
Jaroš Šteharnik, član
Marjan Ilar, član.
Komisija za popis osnovnih in materialnih sredstev odda poročilo o popisu na dan 31.12.2019
v tajništvo do 15.01.2020.
Za popis gotovine se imenuje komisija v sestavi:
Irena Rosa, predsednik
Jaroš Šteharnik, član
Jaka Komočar, član.

Komisija za popis gotovine odda poročilo o popisu stanja gotovine v blagajni na dan 31.12.2019
v tajništvo do 15.01.2020.
Ob glasovanju je bilo navzočih 7 članov IO.
Sklep je bil sprejet s 7 glasovi »ZA« in 0 glasovi »PROTI«.

K točki 13)
Potrditev predlogov za podelitev priznanj za leto 2019, ki jih podeljuje Izvršni odbor
in izvedba podelitve
SKLEP št. 10: Izvršni odbor LZS v zvezi z podelitvijo prizanj 2019 potrdi:
1. Dobitnike pohval za osvojene medalje na SP, SVI, SPok, EI, SI, EP in EMPok
Toja Ellison ‐ za osvojeno 1 . mesto SL, Svetovne igre Minsk, Belorusija
Toja Ellison ‐ za osvojeno 2. mesto mešanih ekip, Svetovni pokal Berlin, Nemčija
Toja Ellison ‐ za osvojeno 1. mesto SL, Evropsko Field prvenstvo Mokrice, Slovenija
Staš Modic ‐ za osvojeno 2. mesto mešanih ekip, Svetovni pokal Berlin, Nemčija
Žiga Ravnikar ‐ za osvojeno 2. mesto mladinci UL, Svetovni dvoranski pokal Nimes, Francija
Žiga Ravnikar ‐ za osvojeno ekipno 1. mesto mladinci, Evropski mladinski pokal Čatež, Slovenija
Žiga Ravnikar ‐ za osvojeno 1. mesto mladinci UL, Evropsko Field prvenstvo Mokrice, Slovenija
Žiga Ravnikar ‐ za osvojeno ekipno 1. mesto mladinci UL, Evropsko Field prvenstvo Mokrice, Slovenija
Gašper Bolčina ‐ za osvojeno 3. mesto mladinci GL, Evropsko Field prvenstvo Mokrice, Slovenija
Gašper Bolčina ‐ za osvojeno ekipno 1. mesto mladinci, Evropsko Field prvenstvo Mokrice, Slovenija
Špela Ferš ‐ za osvojeno ekipno 3. mesto mladinke, Evropsko Field prvenstvo Mokrice, Slovenija
Adriana Dejak ‐ za osvojeno ekipno 3. mesto mladinke, Evropsko Field prvenstvo Mokrice, Slovenija
Iris Kandžič ‐ za osvojeno ekipno 3. mesto mladinke, Evropsko Field prvenstvo Mokrice, Slovenija
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Nik Bizjak ‐ za osvojeno ekipno 1. mesto mladinci UL, Evropski mladinski pokal Čatež, Slovenija
Sergej Podkrajšek ‐ za osvojeno ekipno 1. mesto mladinci UL, Evropski mladinski pokal Čatež, Slovenija
Tim Jevšnik ‐ za osvojeno 1. mesto mladinci SL, Evropski mladinski pokal Čatež, Slovenija
Tim Jevšnik ‐ za osvojeno ekipno 1. mesto mladinci, Evropsko Field prvenstvo Mokrice, Slovenija
Tim Jevšnik ‐ za osvojeno 2. mesto mešanih ekip, Evropski mladinski pokal Čatež, Slovenija
Aneja Pajk ‐ za osvojeno 2. mesto mešanih ekip, Evropski mladinski pokal Čatež, Slovenija
2. Dobitnike plaket: Ni dobitnikov jubilejev
3. Dobitnike zahval:
Leon Uratnik ‐ za delo predsednika LZS
Darja Rožmanec ‐ za delo vodje projektov Evropski mladinski pokal, Evropski ekipni klubski pokal v
Čatežu in Evropsko Field prvenstvo na Mokricah v letu 2019
4. Lokostrelko, lokostrelca in klub leta 2019:
Lokostrelka leta 2019 je ______________________ Lokostrelec leta 2019 je
_________________________ Klub leta 2019 je ________________________________
Imena bodo v zapisnik vpisana naknadno!
5. Dobitnica priznanja za dosežen svetovni in evropski rekord ‐ Toja Ellison
6. Dosežene značke WA ‐ objava na spletni strani LZS
Podelitev priznanj se izvede na zadnjem pokalnem tekmovanju, v Kamniku 21.12.2019, podelitev vodita
Irena Rosa in Marko Arnež.
Ob glasovanju je bilo navzočih 7 članov IO.
Sklep je bil sprejet s 7 glasovi »ZA« in 0 glasovi »PROTI«.

K točki 14)
Postopek oddaje naročila ‐ dopolnitev sklepa št. 5, 59. seje
Sklep št. 11: Izvršni odbor prekliče sklep št. 5, 59 seje.
Ob glasovanju je bilo navzočih 7 članov IO.
Sklep je bil sprejet s 7 glasovi »ZA« in 0 glasovi »PROTI«.
Sklep št. 12: Izvršni odbor sprejme sklep o naročanju nakupov:
Za nakupe v vrednosti od 5.000,00€ je potrebno pridobiti tri pisne ponudbe. Rok za izključno pisne
odgovore je največ 8 delovnih dni. Če vabljeni ponudnik v tem času ni oddal ponudbe, se smatra,
da zanjo ni zainteresiran.
Vsi dopisi ponudnikom se pošiljajo po elektronski pošti, ki mora biti obvezno označena kot prednostna
(s prioriteto) in vsebovati zahtevo po potrditvi prejema ("povratnico").
Ob glasovanju je bilo navzočih 7 članov IO.
Sklep je bil sprejet s 7 glasovi »ZA« in 0 glasovi »PROTI«.
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K točki 15)
Gradiva in določitev datuma 38. redne seje Skupščine LZS ter posveta predsednikov LZS
SKLEP št. 13: Izvršni odbor LZS potrdi sklic 38. seje Skupščine, ki bo v četrtek, 12.12.2019 ob 17.00 uri
v dvorani Cankarjevega doma na Vrhniki s predlaganim dnevnim redom:
1. Imenovanje dveh overiteljev, izvolitev delovnega predsedstva in verifikacijske komisije
2. Poročilo verifikacijske komisije
3. Pregled in potrditev dnevnega reda
4. Pregled realizacije sklepov 35. in 36. seje Skupščine
5a. Obravnava predlogov sprememb Statuta LZS
5. Seznanitev s Poročilom o nadzoru nad letnim poročilom LZS za leto 2017
6. Poročilo Nadzornega odbora (NO) za leto 2017
7. Seznanitev s Poročilom o nadzoru nad letnim poročilom LZS za leto 2018
8. Poročila Izvršnega odbora (IO), Nadzornega odbora (NO) in Disciplinske komisije (DK) za leto 2018
9. Sprejem letnega poročila za leto 2018; splošni, vsebinski in računovodski del
10. Program dela za leto 2019
11. Finančni načrt za leto 2019
12. Poročilo o številčnem stanju registriranih društev/klubov in njihovih članov 2019
13. Predlog Pogodbe o sodelovanju za leto 2020 in višina članarine za leto 2020
14. Razno
Gradiva
tč. 5a Obravnava predlogov sprememb Statuta LZS
tč. 5 Seznanitev s Poročilom o nadzoru nad letnim poročilom LZS za leto 2017
‐ poslano v društva/klube po e‐pošti
tč. 6 Poročilo Nadzornega odbora (NO) za leto 2017 ‐ nismo prejeli
tč. 7 Seznanitev s Poročilom o nadzoru nad letnim poročilom LZS za leto 2018
‐ poslano v društva/klube po e‐pošti
tč. 8 Poročila Izvršnega odbora (IO),
Nadzornega odbora (NO) in Disciplinske komisije (DK) za leto 2018 ‐ nismo prejeli
tč. 9 Sprejem letnega poročila za leto 2018; splošni, vsebinski in računovodski del
tč. 10 Program dela za leto 2019
tč. 11 Finančni načrt za leto 2019
tč. 11 Finančni načrt za leto 2019
tč. 12 Poročilo o številčnem stanju registriranih društev/klubov in njihovih članov 2019
tč. 13 Predlog Pogodbe o sodelovanju za leto 2020 in višina članarine za leto 2020
Gradivo bo objavljeno na spletni strani LZS.
Ob glasovanju je bilo navzočih 7 članov IO.
Sklep je bil sprejet s 7 glasovi »ZA« in 0 glasovi »PROTI«.
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K točki 16)
Razno


Zavrnitev plačila računa reprezentanta za zdravniški pregled

SKLEP št. 14: Izvršni odbor LZS potrdi izstavitev dobropisa za prejet račun zdravniškega pregleda
v Zdravstvenem domu Ljubljana ‐ Medicina dela Fužine v znesku 71,59€ športniku Žigi Ravnikarju.
Ob glasovanju je bilo navzočih 7 članov IO.
Sklep ni bil sprejet s 0 glasovi »ZA« in 6 glasovi »PROTI«.



Izbira športnika ‐ prejemnik donacije Term Čatež d.d. v znesku 4.000€

Vodja projektov Darja Rožmanec je na podlagi poslovnega dogovora s Termami Čatež d.d. za vsa tri
organizirana mednarodna tekmovanja v letu 2019 uspela poleg sredstev donacije v znesku 5.000€, ki jo je
predstavnik Term Čatež d.d. predal na lanskoletni zaključni prireditvi Gašperju Štrajharju, izposlovati še
4.000,00€ donacije za priprave in nastope športnika na mednarodnih tekmovanjih.
SKLEP št. 15: Izvršni odbor LZS potrdi Tojo Ellison, ki bo od Term Čatež d.d. na zadnjem pokalnem
tekmovanju v Kamniku prejela donacijo v znesku 4.000,00€ za priprave športnika na mednarodna
tekmovanja.
Ob glasovanju je bilo navzočih 7 članov IO.
Sklep je bil sprejet s 7 glasovi »ZA« in 0 glasovi »PROTI«.



Predstavitev načrtov dograditve objekta na lokostrelskem vadbišču na Stožicah
Darja Rožmanec je obširno predstavila načrte dograditve objekta na lokostrelskem vadbišču na
Stožicah z še enim zabojnikom, ki bo sofinanciran s strani Fundacije za šport in nadstrešnico med
obema zabojnikoma. Vsi prisotni so se strinjali, da je vlaganje v lastno infrastrukturo še kako
pomembno za izboljšanje pogojev treniranja selekcij, razvoj in napredek lokostrelskega športa.
V prihodnje vezano na finančna sredstva načrtuje tudi elementarna postavitev zaprtega vadbišča
v širini 7,5 metrov in dolžini 24 metrov in postavitev sanitarne enote.

Dnevni red je bil izčrpan. Seja je bila zaključena ob 21.45 uri.

Zapisala:
Darja Rožmanec

Predsednik LZS:
Marjan Ilar, l.r.

IZVRŠNI ODBOR
e: executive@archery‐si.org

Zapisnik
3. sestanka strokovnega sveta, ki je bil v ponedeljek, 14. 10. 2019 ob 17.00 uri
na strelišču LZS v Stožicah
Prisotni člani strokovnega sveta: Tomaž Urlep, Matej Zupanc, Gregor Končan, Franci
Rožmanec. Ostali prisotni: Frane Merela.
Predlagan dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.

Tekmovalni pravilnik
Pravilniki pokalnih tekem
Koledar 2020
Rekordi
Razno

K točki 1)
SKLEP št. 1: Ukinejo se ločena državna prvenstva za mladino in veterane. Tarčno in
dvoransko DP ostane dvodnevno zaradi dvobojevanj, poljsko in 3D prvenstvo sta enodnevna.
Kvalifikacije se izvedejo po kategorijah in slogih in štejejo za mladinsko in veteransko DP. Vsi,
ki streljajo na članske razdalje in članska lica se uvrstijo na člansko državno prvenstvo. Briše
se člen 15.12, ki govori o ločenih državnih prvenstvih.
Sklep je bil sprejet soglasno.
SKLEP št. 2: Za sezono 2020 se uvedejo norme za nastop na DP, ki so veljale v sezoni 2018.
Dopolnijo se z slogi, ki so uveljavljeni v našem tekmovalnem sistemu. Črtajo se norme za 900
krogov. Posledično se črta alineja v členu 3.4 TP, ki govori nastopu na pokalnem tekmovanju.
V zadnjo alinejo tega člena se doda norma. Spremeni se člen 15.6: Predpisan pogoj za nastop
na DP je dosežena norma v tekoči tekmovalni sezoni v slogu in disciplini, v kateri bo
tekmovalec nastopil. Norme za goli lok v tarčnem lokostrelstvu se dopolnijo, ko bodo
objavljene razdalje za goli lok s strani WA.
Sklep je bil sprejet soglasno.
SKLEP št. 3: Na DP prijavljajo svoje člane izključno klubi na prijavnici, ki mora biti objavljena
hkrati z vabilom. Prijave se zaključijo štiri dni pred prvenstvom ( v torek, če je prvenstvo v
soboto ). Individualne prijave in prijave po roku organizator ne sme upoštevati. Odjave niso
omejene.
Sklep je bil sprejet soglasno.
SKLEP št. 4: V členu 3.1 tekmovalnega pravilnika se črta alineja, ki govori o prehrani.
Prehrana ni obveznost organizatorja.
Sklep je bil sprejet soglasno.

SKLEP št. 5: V členu 3.1 tekmovalnega pravilnika se črtata alineji, ki govorita o uživanju
alkoholnih pijač. V razdelku 9. DOPING se po vzoru pravil WA zapiše: Alkohol je prepovedana
snov v lokostrelstvu. Nobena oseba na strelišču ne sme uživati alkohola ali biti pod vplivom
alkohola.
Sklep je bil sprejet soglasno.
K točki 2)
SKLEP št. 6: Tarčni pokal – vrednotenje rezultatov: doda se člen 5.5
Če tekmovalec med tekmovalno sezono menja klub se osvojene točke prištejejo klubu za
katerega je tekmoval, v individualni razvrstitvi se tekmovalcu brez navedbe kluba prizna
seštevek vseh osvojenih točk.
Sklep je bil sprejet soglasno.
K točki 3)
SKLEP št. 6: V koledar se za vsak pokal predvidi 5 datumov. Državna prvenstva morajo biti
ločena od pokalnih tekem. Člani SS vsak za svoje področje pregledajo in uskladijo datume
pokalnih tekmovanj in državnih prvenstev najkasneje do 21.10.2019. Zadolženi člani SS za
svoje področje.
Sklep je bil sprejet soglasno.
K točki 4)
SKLEP št. 7: Posodobiti je treba dokument 'Vodenje rekordov' in dokument 'Prijavnica za
prijavo rekorda'. Dopolniti ju je treba z rekordi, ki jih priznava WA in rekordi v disciplinah,
slogih in kategorijah, ki jih priznava tekmovalni sistem LZS. Zadolžen Tomaž Urlep.
Sklep je bil sprejet soglasno.
SKLEP št. 8: Ločiti je treba rekorde v sestavljenem loku, ki so narejeni na velike centre.
Zadolžen Tomaž Urlep.
Sklep je bil sprejet soglasno.
SKLEP št. 9: Posodobiti je treba dokument 'Pravila za prijavo rekordov'. Avtomatskih prijav ni
več. Zadolžen Tomaž Urlep.
Sklep je bil sprejet soglasno.

K točki 5)
SKLEP št. 10: IO LZS predlagamo povišanje članarine klubom.
Utemeljitev: Z nizko članarino se nagrajuje majhne klube, običajno z enim ali dvema
tekmovalcema in brez strokovnih kadrov. Organizatorji tekmovanj se zaradi visokih stroškov
in tveganja ne odločajo za organizacijo. Sprašujemo se ali je interes LZS, da ima čimveč
majhnih klubov ali čimveč klubov, ki so sposobni organizirati kvalitetno tekmovanje. Mnenja
smo, da je treba z zbranimi sredstvi povišane članarine pomagati organizatorjem tekmovanj.
Sklep je bil sprejet soglasno.
SKLEP št. 11: Predlagamo spremembe lic na šolskih športnih tekmovanjih:
- dvoranski krog prilagojeno: 7.-9. razred SL lice ø40
- zunanji krog prilagojeno:
1.-4. letnik SL lice ø60 trojčki ( obvezna podlaga 125x125 cm )
Sklep je bil sprejet soglasno.

Zapisal: Tomaž Urlep

Koledar tekmovanj za sezono 2020
po datumih

Od
10.1.2020
11.1.2020
17.1.2020
25.1.2020
1.2.2020
1.2.2020
7.2.2020
22.2.2020
22.2.2020
23.2.2020
23.2.2020
14.3.2020
11.4.2020
18.4.2020
18.4.2020
20.4.2020
24.4.2020
4.5.2020
9.5.2020
16.5.2020
16.5.2020
16.5.2020
16.5.2020
18.5.2020
18.5.2020
23.5.2020
30.5.2020
30.5.2020
6.6.2020
9.6.2020
13.6.2020
20.6.2020
20.6.2020
21.6.2020
27.6.2020
4.7.2020
6.7.2020
13.7.2020
18.7.2020
24.7.2020
8.8.2020
15.8.2020
17.8.2020
28.8.2020
29.8.2020
29.8.2020
5.9.2020
15.9.2020
19.9.2020

Do
12.1.2020
19.1.2020

9.2.2020

26.4.2020
26.4.2020
10.5.2020

24.5.2020
24.5.2020

13.6.2020

28.6.2020

11.7.2020
18.7.2020
1.8.2020

22.8.2020
5.9.2020

20.9.2020
20.9.2020

Disciplina
Kraj tekmovanja
Organizator
Tekmovanje
WA
Dvorana 18m + OK
Sydney
Avstralija
Svetovni dvoranski pokal
Dvorana 18m
Ilirska Bistrica
LK Ilirska Bistrica
Dvoranski pokal
ü
Dvorana 18m + OK
Nimes
Francija
Svetovni dvoranski pokal
Dvorana 18m
Lendava
LK Lendava
Dvoranski pokal
ü
prilagojen dvoranski krog
Šolsko dvoransko področno ZAHOD
prilagojen dvoranski krog
Šolsko dvoransko področno VZHOD
Dvorana 18m + OK
Las Vegas
Združene države AmerikeSvetovni dvoranski pokal
Dvorana 18m
Maribor
LK Maribor
Državno prvenstvo dvorana ml.+vet. ü
Dvorana 18m
Maribor
LK Maribor
Dvoranski pokal ml.+vet.
ü
Dvorana 18m
Maribor
LK Maribor
Dvoranski pokal čl.
ü
Dvorana 18m + OK
Maribor
LK Maribor
Državno prvenstvo dvorana čl.
ü
prilagojen dvoranski krog
Šolsko dvoransko državno
3D krog
3D pokal
AH 12+12
AH pokal
ü
70/50m krog + OK
Tarčni pokal
ü
70/50m krog + OK
Guatemala city
Guatemala
Svetovni pokal
70/50m krog + OK
Kamnik
LK Kamnik
Veronikin pokal- WRE
ü
70/50m krog + OK
Shanghai
Kitajska
Svetovni pokal
70/50m krog + OK
Srbija
Centralnoevropski pokal
prilagojen zunanji krog
Šolsko zunanje področno ZAHOD
prilagojen zunanji krog
Šolsko zunanje področno VZHOD
70/50m krog
Študentsko državno prvenstvo
ü
70/50m krog + OK
Tarčni pokal
ü
70m krog + OK
Antalya
Turčija
Kvalifikacijski turnir za olimpijske igre
70/50m krog + OK
Antalya
Turčija
Evropsko prvenstvo
3D krog
3D pokal
70/50m krog + OK
Tarčni pokal
ü
AH 12+12
AH pokal
ü
prilagojen zunanji krog
Šolsko zunanje državno
70/50m krog + OK
Poreč
Hrvaška
Grand prix
3D krog
3D pokal
AH 12+12
AH pokal
ü
70/50m krog + OK
Tarčni pokal
ü
70/50m krog + OK
Berlin
Nemčija
Svetovni pokal
3D krog
3D pokal
3D krog
3D pokal
70/50m krog + OK
Bukarešta
Romunija
EMPOK
3D krog + finale
Maribor
Slovenija
Evropsko prvenstvo 3D
ü
70/50m krog + OK
Avstrija
Centralnoevropski pokal
70m krog + OK
Tokyo
Japonska
Olimpijske igre
70/50m krog + OK
Hrvaška
Centralnoevropski pokal
AH 12+12
AH pokal
ü
70/50m krog + OK
Lilleshall
Velika Britanija
Mladinsko evropsko prvenstvo
70m krog + OK
Tokyo
Japonska
Para-Olimpijske igre
70/50m krog + OK
Tarčni pokal
ü
AH 12+12
AH pokal
ü
AH 12+12 + finale
Državno prvenstvo AH
ü
AH 24+24 + finale
Yankton
Združene države AmerikeSvetovno prvenstvo AH
70/50m krog + OK
Slovaška
Centralnoevropski pokal
Stran1 od 2
Izpisano: 8.11.2019 ob 14:47:59

Koledar tekmovanj za sezono 2020
po datumih

Od
26.9.2020
3.10.2020
7.11.2020
5.12.2020
19.12.2020
9.1.2021
23.1.2021

Do
27.9.2020

Disciplina
70/50m krog + OK
3D krog
Dvorana 18m
Dvorana 18m
Dvorana 18m
Dvorana 18m
Dvorana 18m

Kraj tekmovanja

Organizator

Stran2 od 2

Tekmovanje
Državno prvenstvo tarčno
Državno prvenstvo 3D
Dvoranski pokal
Dvoranski pokal
Dvoranski pokal
Dvoranski pokal
Dvoranski pokal

WA

ü
ü
ü
ü
ü
ü

Izpisano: 8.11.2019 ob 14:48:00

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

POGODBO O SODELOVANJU ZA LETO 2020
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 2020
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,

IZVRŠNI ODBOR
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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 2020 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 2020
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 05.11.2020 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 31.12.2019, članarino LZS za do 01.03.2020 ter do
01.01.2020 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.),
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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. 2019 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.
Državna prvenstva:, ki so hkrati tudi pokalna tekmovanja:
štartnina za ml. dečke/deklice in dečke/deklice 10 EUR, za kadete/kadetinje in mladince/mladinke 15
EUR, za vse ostale vse starostne kategorije pa 20 EUR.
Pokalna tekmovanja:
ml. deklice/dečki, deklice/dečki in kadetinje/kadeti 10€, vse ostale kategorije do 20€.
Enodnevno državno prvenstvo:
ml. deklice/dečki, deklice/dečki in kadetinje/kadeti 10€, vse ostale kategorije 20€.
Dvodnevno državno prvenstvo:
ml. deklice/dečki, deklice/dečki in kadetinje/kadeti 15€, vse ostale kategorije 25€.

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.
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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, __.__.2019
Lokostrelska zveza Slovenije

Odgovorna oseba:

Predsednik:
Marjan Ilar
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