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ZAPISNIK
28. redne skupščine Lokostrelske zveze Slovenije
Skupščina zveze je potekala v sredo, 19. 3. 2014, s pričetkom ob 18. uri, v Veliki dvorani, v 15.
nadstropju hotela PLAZA, na Bratislavski cesti 8, v Ljubljani.
PRISOTNI:
Pooblaščeni predstavniki 23 slovenskih lokostrelskih klubov/društev:
Ankaran, Budanje, DLL-Potens, DLLL Snežniška Diana, Feniks Kranj, Gorica, Gornji Grad, Ilirska Bistrica,
Kamnik, Koroška, Krasinec, Lendava, Ljutomer, Lucky art, Maribor, Orel, Paradoks, Sokol Ložnica, Šenčur,
Škofja Loka, Šmarna Gora, Tržič, Žalec.
Ostali vabljeni:
Člani IO LZS, člani SS LZS, predsedniki komisij LZS, predsednik Nadzornega odbora, predsednik
Disciplinski komisije, Tomaž Hodnik in Marjan Podržaj (k tč. 10).
Sestanek je bil sklican z vabili klubom po elektronski pošti in z objavo vabila na spletni strani LZS.

Predlagani dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Imenovanje dveh overiteljev, izvolitev delovnega predsedstva, Verifikacijske in Volilne komisije
Poročilo Verifikacijske komisije
Pregled in potrditev dnevnega reda
Potrditev realizacije sklepov 27. redne seje Skupščine LZS
Poročila predsednika LZS, Izvršnega odbora (IO), Nadzornega odbora (NO)
in Disciplinske komisije (DK) za leto 2013
Sprejem letnega poročila in zaključnega računa za leto 2013
Program dela za leto 2014
Finančni načrt za leto 2014
Razrešitev dveh članov IO na podlagi njunih izstopnih izjav
Nadomestne volitve dveh članov Izvršnega odbora
Potrditev predloga Lokostrelskega etičnega kodeksa
Razveljavitev sklepa št. 22, 24. letne seje Skupščine in sklepa št. 18, 25. redne seje Skupščine LZS
Odločanje o pritožbi Marjana Podržaja na odločbo Disciplinske komisije LZS
Razno
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Ad 1. Imenovanje dveh overiteljev, izvolitev delovnega predsedstva, Verifikacijske in
Volilne komisije
V delovno predsedstvo sta bili poleg predsednika LZS, g. Leona Uratnika predlagani še ga. Tina Gutman
(LK Gornji Grad) in ga. Keti Bratina (ŠKD Budanje). Soglasno je bil sprejet
Sklep št. 1
Za člane delovnega predsedstva se izvolijo: Tina Gutman in Keti Bratina.
Za člane Verifikacijske in Volilne komisije so bili predlagani g. Janez Čirič (LK Kamnik), g. Dušan Režonja
(LK Ljutomer) in Igor Šuštar (LK Ilirska Bistrica). Soglasno so delegati na skupščini sprejeli
Sklep št. 2
Za člane verifikacijske in volilne komisije so izvoljeni: Janez Čirič, Dušan Režonja in Igor Šuštar. Vsi trije
so člani obeh komisij.
Za overitelja zapisnika sta bila predlagana g. Albin Likar in ga. Irena Rosa. Soglasno je bil sprejet
Sklep št. 3:
Za overitelja zapisnika se imenujeta Albin Likar in Irena Rosa.

Ad 2. Poročilo verifikacijske komisije
Po pregledanih pooblastilih delegatov na skupščini je Verifikacijska komisija poročala o svojih
ugotovitvah. Prisotni so bili pooblaščeni zastopniki 23 klubov, članov LZS, od skupaj 36 članov. Zato je
skupščina sklepčna in lahko pravnomočno odloča o zadevah.
Soglasno je bil sprejet
Sklep št. 4:
Na 28. redni skupščini je prisotnih 23 pooblaščenih zastopnikov klubov od skupaj 36. Vsi so se izkazali s
potrebnimi pooblastili, zato se skladno z 28. čl. Poslovnika o delu skupščine LZS smatra, da je
skupščina sklepčna.

Ad 3. Pregled in potrditev dnevnega reda
G. Janez Čirič (LK Kamnik) je predlagal, da se 13. točka dnevnega reda prestavi za točko 9, ker je
kandidat, ki je hkrati na listi kandidatov za novega člana IO LZS, hkrati tudi v postopku pred Disciplinsko
komisijo LZS. Zato naj bi najprej končali disciplinski postopek in šele nato odločali o njegovi kandidaturi
za člana IO.
Po prestavitvi tč. 13 se je predlagal delegatom v potrditev spremenjeni

dnevni red:
1. Imenovanje dveh overiteljev, izvolitev delovnega predsedstva, Verifikacijske in Volilne
komisije
2. Poročilo Verifikacijske komisije
3. Pregled in potrditev dnevnega reda
4. Potrditev realizacije sklepov 27. redne seje Skupščine LZS
5. Poročila predsednika LZS, Izvršnega odbora (IO), Nadzornega odbora (NO)
in Disciplinske komisije (DK) za leto 2013
6. Sprejem letnega poročila in zaključnega računa za leto 2013
7. Program dela za leto 2014
8. Finančni načrt za leto 2014
2
28. skupščina LZS, 19. 3. 2014

9.
10.
11.
12.
13.

Razrešitev dveh članov IO na podlagi njunih izstopnih izjav
Odločanje o pritožbi Marjana Podržaja na odločbo Disciplinske komisije LZS
Nadomestne volitve dveh članov Izvršnega odbora
Potrditev predloga Lokostrelskega etičnega kodeksa
Razveljavitev sklepa št. 22, 24. letne seje Skupščine in sklepa št. 18, 25. redne seje Skupščine
LZS
14. Razno

Soglasno je bil sprejet
Sklep št. 5:
13. točka predloženega dnevnega reda 28. skupščine LZS se prestavi za tč. 9, tako, da postane nova
točka št. 10, vse ostale točke za njo pa se premaknejo za eno mesto višje.
Sklep je bil sprejet z soglasno.

Ad 4. Potrditev realizacije sklepov 27. redne seje Skupščine LZS
Delegati so se seznanili z realizacijo sklepov zadnje skupščine. Po mnenju nekaterih naj bi se nekatere
pobude takrat ne obravnavale in naj bi bili nekateri sklepi kršeni. Ga. Tina Gutman je zbranim pojasnila,
da je bil po protestnem odhodu dela delegatov s 27. skupščine obravnavan in sprejet spremenjeni
dnevni red. Po razjasnitvi dejstev delegati na predloženo gradivo niso imeli več pripomb.
Soglasno je bil sprejet
Sklep št 6:
Realizirani so bili vsi sklepi 27. redne skupščine LZS.

Ad 5. Poročila predsednika LZS, Izvršnega odbora (IO), Nadzornega odbora (NO) in Disciplinske
komisije (DK) za leto 2013
Delegatom skupščine so bila po elektronski pošti in na spletni strani LZS posredovana poročila vseh
organov zveze, vključno s poročilom predsednika.
V poročilu IO so bila kratko povzeta bistvena dogajanja v zadnjem obdobju, podrobno pa so bile vse
dejavnosti in izvršene naloge.
G. Gorana Viteza (LK Feniks Kranj) je zanimalo, katere pogodbe je IO sklepal v zadnjem letu, saj brez
soglasja skupščine tega ne bi smel in mogel storiti. Predsednik Leon Uratnik mu je pojasnil, da je bila
takšna edino pogodba s trenerjem, g. Matejem Zupancem, ki pa je po dveh zaposlitvah za določen čas,
feb. 2013, skladno s področno zakonodajo, avtomatično postala pogodba za nedoločen čas. Prvotna
pogodba je bila sklenjena še po starem Statutu.
Pred začetkom obravnave posameznih sklepov so delegati soglasno sprejeli
SKLEP št. 7:
Vsa predstavljena poročila (IO, NO in DK) se bodo potrdila z enim enotnim sklepom (v paketu).
Poročilo NO je kratko predstavil predsednik NO, g. Dejan Gjurin. Povedal je, da ob pregledu poslovanja
še ni bila opravljena letna inventura, ki pa je bila kasneje narejena, pogrešal je poročila vodij
reprezentanc in opozoril na pomembnost varovanja podatkov. Člani NO so pohvalili dobre delo na
projektih v preteklem letu (EMPOK, postavitev zabojnika za zimske treninge,...). G. Vojko Colnar (LK
Gornji Grad) je NO pozval, da v prihodnje dobro pregleda tudi pogodbe LZS z MIZŠ in Fundacijo za šport.
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Poročilo DK je predstavil predsednik DK g. Jurij Vojvoda. DK je v preteklem letu obravnavala en primer
disciplinskih kršitev, ki pa še ni zaključen. IO so predlagali pripravo lokostrelskega Etičnega kodeksa, ki bi
jim bil v veliko pomoč. Na poročilo ni bilo razprave.
Po predstavitvi in obravnavi vseh poročil je bil soglasno sprejet
SKLEP št. 8:
Sprejmejo se poročila Izvršnega odbora LZS, Nadzornega odbora LZS in Disciplinske komisije LZS.

Ad 6. Sprejem letnega poročila in zaključnega računa za leto 2013
Letno poročilo in zaključni račun za l. 2013 je predstavila ga. Darja Rožmanec.
V kratki razpravi po predstavitvi je Vojko Colnar (LK Gornji Grad) prosil za pojasnilo o finančnem
neskladju v predstavljenem poročilu - gre za razliko 4.005,00€ med prihodki in odhodki. Ga. Darja
Rožmanec mu je natančno pojasnila od kje razlika. G. Colnar se je strinjal s podano obrazložitvijo, nakar
je bil soglasno sprejet
SKLEP št. 9:
Potrdi se Letno poročilo in zaključni račun za leto 2013.

Ad 7. Program dela za leto 2014
Predlog gradiva je bil delegatom posredovan po elektronski pošti v skladu z veljavnimi predpisi. Delegati
so ga v razpravi ocenili kot dobrega in izrazili upanje, da bo v kar največji meri tudi izpeljan. Takšna so
tudi pričakovanja predsednika LZS, g. Leona Uratnika.
G. Janez Čirič (LK: Kamnik) je predlagal, da se v bodoče nagrajuje tudi tekmovalce, ki se v številčno dobro
zastopanih kategorijah uvrstijo v prvo tretjino uvrščenih (kot primer je izpostavil primerjavo: ali je 9.
mesto med 180 uvrščenimi v kategoriji slabše kot 3. mesto med 10 uvrščenimi?). Obenem je predlagal,
da se del stroškov v prihodnje povrne tudi klubom, ki bodo vlagali v mlade, uspešne tekmovalce.
G. Čirič je predlagal tudi, da se lokostrelske centre (LC) organizira na 4 področjih/regijah, kjer naj se
zagotovi tudi potrebno infrastrukturo za izvajanje načrtovanega programa. Za izvedbo slednjega je
predlagal povezavo z lokalnimi skupnostmi območij, kjer bi bili LC. G. Vojko Colnar je ob tem predlagal,
da se v delo LC poleg tarčnega vključijo še ostale discipline lokostrelstva: 3D in poljsko lokostrelstvo
(Arrowhead). Zlasti na področju slednjega naj bi se premalo delalo z mladimi. Pri tem bi lahko sledili
pozitivnim izkušnjam sosednjih držav. Delegati so se strinjali s to pobudo in predlagali, da se jo v obliki
sklepa posreduje na strokovni svet LZS.
Svojo izkušnjo dobrega sodelovanja v delu LC je predstavil tudi g. Branko Vardič (LK Paradoks).
Več razpravljavcev je opozorilo na dejstvo, da v prihodnje LC ne bodo več financirani s strani države, zato
bo izvedba predvidenih in potencialnih želenih programov odvisna od višine v programu zagotovljenih
sredstev. Prav zaradi tega je g. Janez Čirič opozoril, da bodo v prihodnje lahko ustrezno skrbeli za
lokostrelski podmladek le močnejši klubi, delo z mladimi v manjših klubih pa bo zelo odvisno od
(ne)delovanja LC.
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Matija Žlender je kot vodja projekta lokostrelskih centrov predstavil vizijo, da poleg vzgoje mladih
kvalitetnih tekmovalcev obenem skrbijo tudi za poučevanje strokovnih kadrov, da bi se kvalitetno delo
lahko potem naprej širilo tudi na klube. Opozoril pa je, da z LC in enim samim trenerjem ne bodo mogli
"rešiti celotnega lokostrelstva" in zapolniti vseh kategorij v poljskem lokostrelstvu. Klube je pred
zagonom LC po elektronski pošti pozval, da izrazijo svoje želje in potrebe, a je bil odziv zelo majhen.
Po končani razpravi je bil soglasno sprejet
SKLEP št. 10:
Potrdi se Program dela za leto 2014, z dopolnitvijo, da se strokovnemu svetu LZS predlaga pobuda za
vključitev poljskega in 3D lokostrelstva v delo lokostrelskih centrov.

Ad 8. Finančni načrt za leto 2014
Gradivo, ki je bilo predstavnikom klubov posredovano po elektronski pošti v predpisanem roku, je kratko
predstavila ga. Darja Rožmanec. Bistvena sprememba glede na predhodno leto je, da bo LZS za svoje
delovanje v letu 2014 pridobila kar okrog 25% manj sredstev sofinanciranja FŠ, saj je po razvrstitvi panog
OKS-ZŠZ, ki ga pri delitvi sredstev sofinanciranja upoštevata Fundacija za šport in MIZŠ padel tarčni
program iz 2. v 3. razred. Za delo LC v letu 2014 ni predvidenih nobenih sredstev s strani države. Edini
lastni prihodek Zveze predstavljajo sredstva, pridobljena z organizacijo večjih tekmovanj (lani EMPOK,
letos EMP v Ljubljani). Ob sodelovanju prostovoljcev in kar najboljši promociji letošnjega tekmovanja se
načrtuje okrog 40.000€ dobička.
G. Vojka Colnarja (LK Gornji Grad) je zanimalo kako je z "vrednostjo" kategorizacij, pridobljenih po dobrih
dosežkih na lanskoletnem EP v AH. Ga. Darja Rožmanec je pojasnila, da po pravilniku OKS disciplina AH
sodi v 4. skupino.
Soglasno je bil sprejet
SKLEP št. 11:
Potrdi Finančni načrt za leto 2014.

Ad 9. Razrešitev dveh članov IO na podlagi njunih izstopnih izjav
Predsednik, g. Leon Uratnik je na kratko obrazložil vsebino točke dnevnega reda in predlagal potrditev
razrešnic dveh članov IO (g. Tomaž Hodnik in ga. Darja Rožmanec), ki sta podala odstopni izjavi. Ob tem
je povedal, da IO dobro in homogeno deluje. Dela, ki ga je potrebno opraviti je še veliko, zato
potrebujejo nekaj časa. Bistveno vodilo pri vsem skupaj pa je transparentnost in delovanje v skladu z
zakoni in internimi akti Zveze. Pozval je klube, naj k delu Zveze pripomorejo po svojih močeh.
V razpravi je sodelovalo več delegatov, ki so predvsem opozarjali, naj se v primeru nestrinjanj in težav,
klubi - namesto negativnih odzivov raje poslužujejo dialoga in aktivnega sodelovanja.
Po razpravi je bil z 22 glasovi ZA in 1 PROTI sprejet
SKLEP št. 12:
Sprejme se razrešnica dosedanjima članoma Izvršnega odbora LZS Tomažu Hodniku in Darji Rožmanec.
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Ad 10. Odločanje o pritožbi stranke v postopku na odločbo Disciplinske komisije LZS (DK)
Gradivo za točko dnevnega reda so delegati prejeli na skupščini, saj gre za nekatere podatke, ki sodijo v
domeno Zakona o varstvu osebnih podatkov. Z dejstvi v zvezi z obravnavano točko je zbrane seznanil
predsednik disciplinske komisije LZS, g. Jurij Vojvoda. Dveh pisno sklicanih obravnav komisije se stranka
postopka ni udeležila. Prav tako - kljub vabilu - ni bil prisoten na seji 28. skupščine. DK je stranki na
podlagi preučenih dejstev ter 28. in 34. čl. Disciplinskega pravilnika, izrekla disciplinski ukrep izključitve iz
LZS, pogojno za določen čas enega leta. Stranka se je na sklep DK pisno pritožil na drugostopenjski organ
- skupščino LZS. DK je skladno z določbo 20. alineje 23. člena Statuta LZS odločanje na drugi stopnji
prepustila Skupščini LZS, katere odločitev je, po 39. členu Statuta LZS, dokončna in pritožba nanjo ni več
mogoča.
Vsak športnik, naj bi bil tako športnem kot osebnostnem oziru pozitiven zgled v odnosu do kolegov in
okolice. V Zvezi se občasno pojavljajo posamezna neetična dejanja, ki se jih po mnenju razpravljavcev ne
sme tolerirati. Zaradi odsotnosti stranke, ki ji je DK izrekla ukrep se - po besedah razpravljavcev - morajo
delegati na skupščini zanesti na ugotovitve in sklepe DK, saj ne morejo dobiti želenih informacij tudi z
njegove strani.
Ob razpravi se je pokazala potreba po določenih izboljšavah in dopolnitvah internih aktov Zveze, kar se
lahko pripravi za naslednji sklic skupščine.
Posamezni razpravljavci so opozorili na mogoče proceduralne nedoslednosti, ki bi lahko pomenile
razveljavitev sklepa DK. Večina delegatov se s tem ni strinjala in je
z 18 glasovi ZA in 4 glasovi PROTI sprejela
SKLEP št. 13:
V skladu z 20. alinejo 23. člena Statuta LZS in drugim odstavkom 39. člena Statuta LZS so udeleženci 28.
skupščine LZS kot drugostopenjski organ v potrdili odločbo Disciplinske komisije, ki je stranki proti
kateri je bil sprožen postopek izrekla disciplinski ukrep izključitve iz LZS, pogojno, za dobo enega leta.

AD 11. Nadomestne volitve dveh članov Izvršnega odbora
Zaradi izstopa 2 članov IO LZS je bilo potrebno izvesti volitve za dva nadomestna člana, ki bosta v tem
sestavu IO delovala do konca trajanja tekočega mandata predsednika LZS.
Popolne kandidature za člana IO LZS je skladno z internimi akti Zveze oddalo 7 kandidatov za
nadomestnega člana IO LZS:

1. Franci Cevzar LK Lucky Art
2. Vojko Colnar, LK Gornji Grad
3. Marko Nardin, ŠKD Budanje
4. Marjan Podržaj, LK Šenčur
5. Janez Rop, LK Gornji Grad
6. Irena Rosa, LK Ankaran
7. Bogdan Sopčič, LK Krasinec
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Za čas trajanja volitev se je seja skupščine prekinila za 20 min. Po pregledanih in preštetih glasovnicah je
volilna komisija objavila rezultate glasovanja: z 12 glasovi je bil za člana IO LZS izvoljen g. Franci Cevzar
(LK Lucky Art), v drugi krog volitev pa sta se uvrstila ga. Irena Rosa in g. Marko Nardin.
Po opravljenem drugem krogu volitev je bil s 13 dobljenimi glasovi za nadomestnega člana IO LZS
izvoljen g. Marko Nardin (ŠKD Budanje).
SKLEP št. 14:
Na podlagi volilnih rezultatov, ki jih je razglasila volilna komisija 28. redne skupščine LZS z dne 19. 3.
2014 in so sestavni del tega sklepa, sta bila na volitvah za dva nadomestna ČLANA IZVRŠNEGA
ODBORA izvoljena kandidata:
1.
2.

Franci CEVZAR, LK Lucky Art
Marko Nardin, ŠKD Budanje

Ad 12. Potrditev predloga Lokostrelskega etičnega kodeksa
Predlog Lokostrelskega etičnega kodeksa (LEK) je na svoji 61. seji potrdil IO LZS in ga predlagal v sprejem
skupščini. LEK je zbir športnih načel in etična zaveza, ki vključuje vse udeležence v lokostrelskem športu.
Predlog LEK je bil delegatom posredovan skupaj z drugimi materiali za sejo skupščine.
Delegati so se strinjali s predloženim dokumentom in soglasno sprejeli dva sklepa:
SKLEP št. 15:
Sprejme se Lokostrelski etični kodeks. Veljati začne z dnem potrditve na skupščini LZS.

Ad 13. Razveljavitev sklepa št. 22, 24. letne seje Skupščine in sklepa št. 18, 25. redne seje
Skupščine LZS
Na 24. redni seji skupščine LZS (20. 3. 2012) je bil pod točko Ad 16. Pobude in vprašanja delegatov,
predstavljen predlog za razrešitev tedanje predsednice sodniške komisije LZS, gospe Irene Rosa, z mesta
predsednice sodniške komisije LZS. Kljub opozorilu, da LZS še nima sprejetega Pravilnika stalnih komisij
pri LZS, v katerega bi zapisali načine imenovanja na funkcije v komisijah in razrešitve z njih (kot to
predvideva 32. člen Statuta), je bil takrat sprejet sklep št. 22, ki je predlagano razrešitev "vezal" in
pogojeval s še nesprejetim Pravilnikom stalnih komisij LZS. Ker v naprej ni bilo mogoče predvideti načina
imenovanja in razreševanja predsednika komisije, kdo naj bi to vršil in kako, je sklep kot tak neveljaven,
saj se ne more sklicevati na neobstoječi dokument. Poleg tega so določbe Pravilnika nasproti "sklepom"
nadrejene, zato gre v tem primeru za proceduralno napako.
Ponovno je bilo pojasnjeno, da se počasi urejajo odkrita neskladja in pomanjkljivosti v nekaterih aktih
Zveze, a gre za zahtevno in odgovorno delo, ki zahteva tudi svoj čas. Predsednik, g. Leon Uratnik, je
predstavnike klubov ponovno pozval k tvornemu sodelovanju in preseganju starih zamer.
Z 21 glasovi ZA in 2 PROTI je bil sprejet
SKLEP št. 16:
Sklep št. 22, 24. redne seje Skupščine LZS se razveljavi.
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Sklep št. 18, 25. redne seje Skupščine se glasi: "Skupščina ponovno poziva go. Ireno Rosa, da natančno
predstavi nastalo razliko v višini 15.009,20 EUR med Finančnim poročilom 2010 in Bilanco stanja za leto
2010." Nadzorni odbor je po očitanih nepravilnostih pregledal račune in bančne izpiske Zveze in ni
ugotovil nepravilnosti pri njenem poslovanju. To sta potrdila tudi prejšnji in sedanji predsednik LZS. Tako
takratna bilanca kot zaključni račun sta že bila potrjena na skupščini, zato je predsednik, g. Leon Uratnik
predlagal, da delegati upoštevajo našteta dejstva in razveljavijo sklep št. 18, 25. redne seje Skupščine.
Soglasno je bil sprejet
SKLEP št. 17:
Sklep št. 18, 25. redne seje Skupščine LZS se razveljavi.

Ad 14. Razno


Ponovno je bila s strani članov LZS izražena želja, da se na DP, kjer so v posamezni kategoriji
udeleženi manj kot 3 člani, kljub temu vsem udeležencem podelijo medalje. Takšen sklep je bil
sprejet tudi na posvetu predsednikov slovenskih lokostrelskih klubov, a se IO z njim ni strinjal in
ga ni potrdil. Pri tej pobudi naj bi šlo predvsem za spodbudo najmlajšim tekmovalcem, ki jim
osvojene medalje pomenijo veliko spodbudo za nadaljnje delo.



Predsednik LZS, g. Leon Uratnik je delegatom pojasnil, da je pridobil mnenje na podlagi »Uredbe
o državnih simbolih« v kateri medalje na DP sodijo med državne simbole in jih je potrebno tako
tudi podeljevati. Zato so člani skupščine sprejeli sklep v taki obliki, kot je napisano.
Soglasno je bil prejet
SKLEP št. 18:
Na državnih prvenstvih, kjer so prisotni manj kot trije udeleženci v posamezni kategoriji, podeli
medalje udeležencem organizator tekmovanja. Točna navodila organizatorjem glede
podeljevanja medalj v takšnih primerih, bo podal IO LZS. Tako podeljene medalje so strošek
kluba - organizatorja tekmovanja.



Na vprašanje predstavnika LK Ljutomer, g. Dušana Režonje, glede objave datumov izobraževanj,
je bil posredovan odgovor, da do že vsa izobraževanja objavljena v koledarju za leto 2014.



Posredovana je bila pobuda LK Ljutomer za udeležbo tekmovalcev z golim lokom in dolgim
lokom na tarčnih tekmovanjih, ki so bila doslej "domena" tekmovalcev z ukrivljenim in
sestavljenim lokom. Takšna udeležba je mogoča na tekmovanjih v sosednjih državah (Avstrija).
Predstavnica LK Ankaran in predsednica sodniške komisije, ga. Irena Rosa je pojasnila, da je bila
ta pobuda sprejeta že pred 10 leti, da pa se je potrebno dogovoriti glede razdalj in velikosti lic.
Goran Vitez (LK Feniks Kranj) je predlagal, da se v ta namen uporabi kar pogoje, kot jih določa
avstrijski pravilnik, Marko Nardin (ŠKD Budanje) pa je omenil hrvaškega, kjer so razdalje krajše.
Predsednik, g. Leon Uratnik je g. Viteza prosil, da posreduje Strokovnemu svetu LZS določbe
omenjenega avstrijskega tekmovalnega pravilnika, da se bodo v nadaljevanju ustrezno priredila
tudi naša določila za udeležbo na tekmovalcev z golim in dolgim lokom na tekmovanjih v
tarčnem lokostrelstvu.



G. Dušan Režonja, LK Ljutomer, je zbrane opozoril na, po njihovem mnenju, previsoko članarino
klubov. Manjši klubi namreč vse težje plačujejo 600€ letne članarine Zvezi.
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Ga. Darja Rožmanec je celostno poudarila omenjeno problematiko: LZS letno pridobi s
članarinami 21.600€. Od tega klubi dobijo del sredstev povrnjenih v primeru organizacije
tekmovanj. Poleg tega LZS rabi sredstva za delovanje organov zveze, za skupni tekmovalni sitem,
za plačila sodnikov na DP,... Nižanje prispevka klubov je nemogoče, razen, če klubi prevzamejo
vse stroške v zvezi s pripravo in izvedbo tekmovanj. Po besedah predsednika LZS odslej MIZŠ
podpira le še vrhunski šport, zato krčijo sofinanciranje na vseh področjih. Z letošnjim letom pa so
dodatno še prepovedali štartnine na šolskih DP, kar potencialnim organizatorjem teh tekmovanj
pomeni dodatne stroške.
Od 1. 1. 2014 OKS v svojih evidencah upošteva le tekmovalce, ki se udeležijo vsaj enega
tekmovanja iz tekmovalnega koledarja. Ob tem pa priznavajo in upoštevajo le discipline, ki jih
predvideva krovna organizacija - WA (ne priznavajo tekmovanj v disciplinah "900 krogov",
gozdnega kroga). Prav tako ne upoštevajo udeležbe in rezultatov veteranov in mlajših kategorij
(mlajši dečki/deklice, dečki/deklice, kadeti/kadetinje). Prav zato je ga. Darja Rožmanec zbrane
opozorila, da bomo rabili kar najštevilčnejšo udeležbo tekmovalcev na tekmovanjih, saj je to
podlaga za pridobitev sredstev MIZŠ in Fundacije za šport.
Po besedah ge. Irene Rosa bi bilo dobro spet uvesti tekmovanja v dveh uradnih disciplinah WA:
Flightu in Cloutu, ki so se v zadnjih letih opustila. Ker so pri Flightu tekmovalci razporejeni po
moči lokov, ne po starostnih skupinah, bi to omogočilo tudi udeležbo in upoštevanje mlajših
tekmovalcev. V obeh disciplinah bi lahko organizirali tudi državna prvenstva.


G. Marko Nardin (ŠKD Budanje) je izrazil pomisleke o smotrnosti ukinitve Slovenskega
lokostrelskega pokala (SLP) v letošnjem letu, ko je bil le-ta razdeljen na več samostojnih pokalov.
Tudi po mnenju g. Janka Ropa (LK Gornji Grad) je SLP prinašal množičnost in namesto doslej
prisotnih tekmovanj 900 krogov in gozdnega kroga, bi lahko uvedli omenjeni tekmovanji Flight in
Clout.



G. Goran Vitez (LK Feniks Kranj) je zanimalo, kako je s prijavami na velika mednarodna
tekmovanja, saj so bili naši tekmovalci prijavljeni na prvo tekmo za svetovni pokal v Shanghaiju
že letošnjega januarja. Matija Žlender je pojasnil način prijav, ki so tristopenjske - 2x
preliminarne (predhodne) in 1x končne. Pri preliminarnih gre predvsem za vpis števila mest, ki
lahko niha ±4. Ob tem je ga. Irena Rosa povedala še, da so organizatorji postali strogi pri
upoštevanju rokov prijav in zamudnikom zaračunavajo predpisane kazni. Končne prijave morajo
biti oddane 72 ur pred tekmovanjem.

Seja je bila zaključena ob 22.50. uri.
Priloge:
Ad 11: 1. Poročilo volilne komisije - 1. krog volitev
2. Poročilo volilne komisije - 2. krog volitev

Ljubljana, 21. 3. 2014
Zapisal: Vili Eržen, l.r.

Predsednik LZS: Leon Uratnik, l.r.

Overitelja zapisnika:
Irena Rosa (LK Ankaran) l.r.

Albin Likar (LK Orel), l.r.
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