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Ad 1. Imenovanje dveh overiteljev, izvolitev delovnega predsedstva, Verifikacijske in
Volilne komisije
Predsednik za overitelja zapisnika imenuje g. Janeza Čiriča (LK Kamnik) in Aleksandra Pavačiča (LD ISHI
Vodice) za dva voljena člana v delovno predsedstvo predlaga g. Francija Cevzarja in g. Igorja Šuštarja. Za
tri člane Verifikacijske komisije, ki so hkrati tudi člani Volilne komisije pa predlaga ga. Tino Gutman (LK
Žalec) kot predsednico komisije, g. Tomaža Urlepa (LK DLL Potens) in g. Boža Kovačiča (LK Turjak) kot
člana.
Predsednik je dal na glasovanje predlog sklepa
Sklep št. 1: Za overitelja se imenujeta g. Janez Čirič (LK Kamnik) in g. Aleksander Pavačič (LD ISHI
Vodice), v delovno predsedstvo se izvolita g. Franci Cevzar in g. Igor Šuštar, za člane Verifikacijske
komisije, ki so hkrati tudi člani Volilne komisije se izvolijo ga. Tina Gutman kor predsednica komisije,
g. Tomaž Urlep in g. Božo Kovačič kot člana.
Ob glasovanju je bilo navzočih 24 članov LZS.
Sklep je bil sprejet s 24 glasovi »ZA« in 0 glasovi »PROTI«. Sklep je bil sprejet soglasno.

Ad 2. Poročilo verifikacijske komisije
Verifikacijska komisija poda poročilo, ki se glasi: »Komisija je skladno z 18. členom statuta in 10.
členom poslovnika preverjala, ali je vsak član LZS na skupščini zastopan preko enega delegata, ki
ima en glas. Na podlagi istega člena je Verifikacijska komisija preverila, da člani, ki so izvoljeni v
organe LZS, niso delegati skupščine. V skladu z 10. členom poslovnika smo preverili ali imajo vsi
delegati, ki imajo en glas, pooblastilo člana LZS, razen za predsednike članov LZS, ki pooblastila
ne potrebujejo.«
Verifikacijska komisija ugotavlja, da je na seji prisotnih 24 delegatov, ki imajo vsak po en glas.
Verifikacijska komisija na podlagi določb 28. člena poslovnika in preštetih delegatov, ki imajo
vsak po en glas ugotavlja, da je na 30. seji skupščine prisotnih več kot polovica delegatov, ki
imajo pravico glasovati, zato je seja skupščine sklepčna in lahko prične s svojim delom.

Ad 3. Pregled in potrditev dnevnega reda
G. Janez Čirič (LK Kamnik) je predlagal, da se točke dnevnega reda prestavijo, ker so bili sklicatelju seje s
strani članov LZS, skladno z 18. členom poslovnika, poslani predlogi za obravnavo na seji.
Tako predsednik predlaga, da se razširi dnevni red, ki se po novem glasi:
1. Imenovanje dveh overiteljev, izvolitev delovnega predsedstva, Verifikacijske in Volilne komisije
2. Poročilo Verifikacijske komisije
3. Pregled in potrditev dnevnega reda
4. Seznanitev s Poročilom o opravljenem pregledu poslovanja Lokostrelske zveze Slovenije za leto 2013
5. Potrditev realizacije sklepov 29. redne seje Skupščine LZS
6. Poročilo Nadzornega odbora (NO) in Disciplinske komisije (DK) za leto 2014
7. Sprejem letnega poročila in zaključnega računa za leto 2014
8. Dopolnitve statuta in poslovnika o delu skupščine LZS ‐ predlog članov LZS
9. Lokostrelski centri ‐ predlog članov LZS
10. Usposabljanja in licenciranja ‐ predlog članov LZS
11. Program dela za leto 2015
12. Finančni načrt za leto 2015
13. Razrešitev enega člana Nadzornega odbora na podlagi njegove izstopne izjave
14. Nadomestne volitve enega člana Nadzornega odbora
15. Razno
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Predsednik je dal na glasovanje predlog sklepa
Sklep št. 2: Sprejmejo se predlagane razširitve dnevnega reda.
Ob glasovanju je bilo navzočih 24 delegatov.
Sklep je bil sprejet z 24 glasovi »ZA« in 0 glasovi »PROTI«. Sklep je bil sprejet soglasno.

Ad 4. Seznanitev s Poročilom o opravljenem pregledu poslovanja Lokostrelske zveze Slovenije
za leto 2013
Ga. Maruša Hauptman, predstavnica revizijskega podjetja BDO d.o.o., je predstavila poročilo o
opravljenem pregledu revizijskega poslovanje LZS za leto 2013. Na podlagi pregleda računovodske
dokumentacije in opravljenih razgovorih je predstavila postopek revizijskega pregleda in člane skupščine
seznanila z ugotovitvami pregleda.
Cilj revizijskega pregleda je bil preveriti in ugotoviti ali je pri transakcijah Lokostrelske zveze Slovenije,
ki se nanašajo na poslovno leto 2013, prišlo do nepravilnosti ali nespoštovanja zakonodaje in notranjih
predpisov.
V skladu z dogovorjenim časovnim obsegom in dogovorjenim obsegom preiskovalnih metod so uporabili
naslednje postopke: pridobitev, pregled in analiza dokumentacije, ki jo je pripravila odgovorna oseba
LZS, pridobitev, pregled in analiza računovodskih podatkov, ki so jih pripravili v računovodstvu naročnika,
pridobitev in analiza ustnih in pisnih pojasnil s strani ge. Rožmanec, proučevanje zakonodaje in
proučevanje notranjih zadevnih predpisov. Pri delu so upoštevali opozorilne znake in priporočila, ki jih
navaja ameriško združenje preprečevalcev prevar ACFE v dokumentu Fraud examiner's manual (2011).
Poleg dokumentacije, ki se nanaša na poslovanje v letu 2013 (letno poročilo 2013, redniki s prejetimi
računi, redniki z izdanimi računi, pogodbe o opravljanju storitev, elektronski izpis dnevnika knjiženja,
bruto bilance ter vseh transakcij na transakcijskem računu) so pregledali tudi notranje predpise, ki
urejajo poslovanje zveze.
Delegati na skupščini so bili seznanjeni z rezultati celotnega poročila, na vpogled pa so na seji imeli tudi
dva izvoda poročila iz katerega so lahko preverili navedbe poročevalke.
Delegatka ga. Tina Gutman (LK Žalec) postavi vprašanje Nadzornemu odboru, kako je mogoče, da v
navedenem poročilu za leto 2013 ni zaznal slišanih nepravilnosti v delovanju zveze. Predsednik
Nadzornega odbora ji pojasni, da so v poročilu zapisane ugotovitve odbora in da nepravilnosti niso
zaznali, saj za tako podroben pregled poslovanja nimajo zadostnega znanja.
Po obravnavi četrte točke dnevnega reda je predsednik predlagal krajši odmor. Po odmoru Verifikacijska
komisija poda ponovno poročilo, iz katerega izhaja, da je na seji še vedno prisotnih 24 delegatov od 35‐
ih, da je seja skupščine sklepčna in da lahko nadaljuje s svojim delom.

Ad 5. Potrditev realizacije sklepov 29. redne seje Skupščine LZS
Predsednik poda kratko poročilo glede realizacije sklepov, ki so bili sprejeti na 29. redni seji Skupščine
zveze:
Na podlagi sklepa št. 4 je dopolnjen zadnji odstavek točke m. v 3. členu Pogodbe o sodelovanju za leto
2015, ki navaja, da lahko organizacijo državnega prvenstva pridobi član LZS samo v primeru, da je v
zadnjih dveh letih organiziral najmanj eno istovrstno tekmovanje za katerega DP kandidira.
Realiziran je tudi sklep št. 6, ki v Pogodbi o sodelovanju določa, da nezgodno zavaruje tekmovalce z
licenčnimi izkaznicami, ki so registrirani pri OKS. Pogodba o zavarovanju registriranih tekmovalcev je
podpisana z Zavarovalnico Maribor, polica je objavljena na spletni strani LZS.
Na podlagi sklepa št. 9, 29. seje Skupščine so dopolnjene priloge Tekmovalnega pravilnika ‐ Pravila
Tarčnega pokala, Dvoranskega pokala, Arrowhead pokala in 3D pokala tako, da se v pokalih za končno
uvrstitev upoštevajo vse razpisane tekme.
Predsednik opozori, da bo potrebno aktualizirati Tekmovalni pravilnik, ki ni več skladen s »Pogoji, pravili
in kriteriji za registriranje in kategoriziranje športnikov v RS«, ki jih je sprejel Strokovni svet RS za šport.
Pravilnik terja spremembe v organizaciji državnih prvenstev, katere rezultate posredujemo na OKS in so
osnova za ovrednotenje sredstev sofinanciranja programov športa.
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Ad 6. Poročila Nadzornega odbora (NO) in Disciplinske komisije (DK) za leto 2014
Poročilo Nadzornega odbora (NO)
Predsednik NO je na kratko povzel ugotovitve iz poročila, ki je bilo priloženo v gradivo za točko dnevnega
reda.
Po podanem poročilu je predsednik g. Leon Uratnik odprl razpravo in povedal, da je navedba komisije, da
se je podpisovanje potnih nalogov s strani Nadzornega odbora preneslo na člana IO v letu 2014,
neresnična. Pove, da je 08.01.2015 predsedniku NO poslal v podpis zadnji nalog, kar je razvidno iz arhiva,
ki ga hrani. Poudari, da nikjer v aktih LZS ni zasledil podatka, da Nadzorni odbor podpisuje naloge in
obračune predsedniku zveze. Navede, da je ob koncu leta 2014 predsednik Nadzornega odbora nanj
izvajal mobing na način, da je predsednik NO zahteval poleg dneva, ure odhoda, mesta sestanka, kar je
predsednik vedno pravilno opisoval, še dodatne navedbe, s kom se je sestankoval, kaj so se pogovarjali
in zakaj. O znesku porabe sredstev za aktivnosti predsednika obrazloži, da je znesek revizije 4.400,00€
točen in da so bili na to stroškovno mesto knjiženi tudi nekateri dogovorjeni stroški reprezentance
Evropskega mladinskega prvenstva in ostali stroški iz dejavnosti predsednika.
Predsednik prebere na 59. seji sprejet sklep št. 5, v katerem so določene vrednosti za zbiranje ponudb v
zvezi z ZJN in ne določbe glede potrjevanja računov, kot je v svojem poročilu navedel NO, pri čemer je
jasno, da predsednik dejanskega sklepa ni kršil, saj so bile za opravo revizije zbrane tri ponudbe, kot to
določa sklep. Predsednik je Skupščino na 29. seji seznanil, da bo nad poslovanjem LZS opravljena revizija,
prav tako je o svoji nameri obvestil IO. Po 42. členu statuta je namreč predsednik finančno in materialno
odgovoren in zato je bila revizija poslovanja 2013 tudi opravljena.
G. Dejan Gjurin prizna, da je bila v poročilu navedena napaka v navedbi obdobja prenosa podpisnika
potnih nalogov. Na predsednikovo vprašanje, če se je NO v svojem poročilu skliceval na sklep št. 5, ki je
bil sprejet na 59. seji, je bil odgovor pritrdilen.
Tina Gutman (delegatka LK Žalec) pove, da je v poročilu NO zapisano, da nepravilnosti in večjih neskladij
s statutarnimi določili in drugimi splošnimi akti LZS ni bilo. Z ugotovitvijo NO se ni strinjala in je
obrazložila svoje nestrinjanje. V 5. členu (javnost dela) statuta je med drugim zapisano, da organi
omogočajo prisostvovanje sejam organov LZS vsem, ki jih zanima delovanje LZS. Kar organi ne spoštujejo,
ker vabila niso javno objavljena, tako da zainteresirana javnost ne more vedeti, kdaj lahko izvršuje svojo
pravico prisostvovanja. Poleg tega organi LZS nimajo svojega poslovnika o delu, kar pomeni, da morajo
delovati po Poslovniku o delu skupščine, po katerem je potrebno polega vabila objavljati tudi vsa
gradiva.
Glede 5. točke delegatka prebere stavek in ugotovitev iz poročila: »….da se je LK Paradoks neupravičeno
izstavil račun za 200 EUR saj so še pred 20. 12. 2014 skladno s tekmovalnim pravilnikom odpovedali
organizacijo regijskega šolskega tekmovanja.« Člane NO vpraša kje v tekmovalnem pravilniku je
postavljen rok do kdaj lahko posamezni organizatorji odpovejo tekmovanje. Odgovora ne dobi, zato
prebere besedilo točke 18.1 tekmovalnega pravilnika, v kateri je zapisano, da organizacijo tekmovanj
posameznim klubom poveri IO LZS s svojim sklepom najkasneje do 20. decembra tekočega leta za
naslednje koledarsko leto. Pri tem pove, da ta rok zavezuje IO, do kdaj mora poveriti organizacijo
tekmovanj in nikakor to ni rok za odpovedi tekmovanj. Prebere tudi besedilo iz pogodbe, podpisane med
klubi ni LZS, po kateri je IO potrdil sklep, s katerim ni podal soglasja na odpoved tekmovanja iz česar je
sledila obveza kluba, ki je tekmovanje odpovedal, da poravna znesek v višini 200 EUR. Poudari tudi, da je
NO v zvezi z odločitvijo napačno postopal, saj bi moral izdati posamični upravni akt, po katerem bi bilo
možno uveljaviti pravico, ki jo določa 5. člen iste pogodbe.
Predsednik je ugotovil, da s Statutom naložene aktivnosti Nadzornega odbora niso bile opravljene, zato
je predsedniku Nadzornemu odbora predlagal, da naj člani komisije razmislijo o odstopu, delegate pa je
pozval naj predstavljenega poročila ne potrdijo.
Janez Čirič je mnenja, da je glede na dejstva potrebno razrešiti NO.
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Predsednik je dal na glasovanje predloga sklepov
Sklep št. 3: Na podlagi devete alinee 23. člena statuta LZS in 3. Odstavka 35. člena Statuta se potrdi
poročilo Nadzornega odbora.
Ob glasovanju je bilo navzočih 21 članov LZS.
Sklep ni bil sprejet s 5 glasovi »ZA« in 16 glasovi »PROTI«.
Sklep št. 4: Skupščina LZS skladno s štirinajsto alineo 23. člena statuta s funkcije razreši vse člane NO.
Ob glasovanju je bilo navzočih 21 članov LZS.
Sklep je bil sprejet s 16 glasovi »ZA« in 5 glasovi »PROTI«.

Poročilo Disciplinske komisije (DK)
Poročilo DK je zaradi bolezni predsednika Disciplinske komisije g. Jurija Vojvode predstavil predsednik
LZS.
Odprta je bila razprava h kateri se je prijavil Goran Vitez. Obrazložil je, da je Disciplinski komisiji
posredoval gradiva in dokaze v dveh vlogah. Sprašuje se kako je mogoče, da komisija za obravnavo vloge
potrebuje eno leto, saj še vedno ni prejel obvestila o odločitvi. Izpostavlja domnevo, da komisija poskuša
zaščititi udeležence postopka. Zatrjuje tudi, da sklepa o odločitvi ni prejel. V poročilu DK pa tudi ni
zasledil datuma kdaj naj bi bil postopek zaključen, če je sploh bil.
Hkrati opozarja na sklep 68. seje IO po katerem je Tone Cezar kot član IO zadolžen za sodelovanje z
Disciplinsko komisijo. Meni, da mu ta naloga ne bi smela biti poverjena, saj je hkrati tudi udeleženec v
postopku pritožbe. Goran Vitez predlaga, da se poročilo komisije ne sprejme.
Predsednik je dal na glasovanje predlog sklepa
Sklep št. 5: Na podlagi enajste alinee 23. člena Statuta LZS se potrdi poročilo Disciplinske komisije z
dopolnitvijo. Poročilo se dopolni z datumom pošiljanja sklepov strankam in z datumom zaključka
postopka.
Ob glasovanju je bilo navzočih 21 članov LZS.
Sklep je bil sprejet s 16 glasovi »ZA« in 5 glasovi »PROTI«.

Ad 7. Sprejem letnega poročila in zaključnega računa za leto 2014
Letno poročilo in zaključni račun za leto 2014 je predstavila ga. Darja Rožmanec. Izpostavila je da je zveza
v preteklem letu poslovala gospodarno in da je skrbela za ravnovesje med prihodki in odhodki. Prihodki v
višini 600.941,99€ so presegali finančni plan 2014. Zaključni račun 2014 izkazuje +271,89€.
Irena Rosa (LK Ankaran) se po predstavitvi zahvali Izvršnemu odboru za vsa opravljena dela in izpostavi
zaskrbljujoč podatek, da ima Lokostrelska zveza Slovenije le 400 registriranih tekmovalcev. Darja
Rožmanec delegatom pojasni, da je zveza članstvo večkrat na spletni strani – zadnjič 23.06.2014
obveščala o pogojih registriranega tekmovalca. Registracija športnika avtomatsko velja za vse sloge in
kategorije, ki jih priznavajo pravila World Archery. Tekmovalci, ki streljajo v starostni kategoriji
veterani in mlajše kategorije nimajo statusa registriranega športnika. Na tekmovanjih 900 krogov in
gozdnem krogu prav kako ni mogoče vknjižiti registracije športnika. Nastopi v slogih lovskega loka in
samostrela v 3D lokostrelstvu, golega loka in dolgega loka v dvoranskem tarčnem lokostrelstvu in
dolgega loka ter instinktivnega loka v poljskem lokostrelstvu ne zadoščajo pogojem za registracijo. Zato
je nacionalna panožna zveza pozivala vse tekmovalce, da nujno vsaj enkrat na leto tekmujejo v slogih in
kategorijah, ki so navedena v pravih WA in tako pridobijo status registriranega športnika saj vpis
registriranih tekmovalcev društva potrebujejo tudi za javne razpise sofinanciranja programov športa na
lokalni ravni.
V razpravo se vključi g. Tomaž Urlep (LK DLL Potens), ki delegatom predlaga, da bodo problematiko
povezano z registracijo tekmovalcev rešila le društva sama tako, da bodo tekmovalce pozvala k
sodelovanju na tekmovanjih.
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Predsednik je dal na glasovanje predlog sklepa
Sklep št. 6: Na podlagi sedme alinee 14. člena in sedme alinee 23. člena statuta LZS se potrdi Letno
poročilo in zaključni račun za leto 2014.
Ob glasovanju je bilo navzočih 24 članov LZS.
Sklep je bil sprejet s 24 glasovi »ZA« in 0 glasovi »PROTI«. Sklep je bil sprejet soglasno.
Ad 8. Dopolnitve statuta in poslovnika o delu skupščine LZS ‐ predlog članov LZS
Predlagatelj g. Janez Čirič predstavi predlog dopolnitev statuta in poslovnika LZS. Obrazloži, da je na
podlagi analize prisotnosti tekmovalcev na 4 tekmovanjih ugotovil, da je od osemindvajsetih sodelujočih
društev v enajstih klubih sodelovalo 75% članov in veteranov v sedmih klubih pa podmladka sploh ni.
Razloži, da je potrebno vnesti večji poudarek in vlogo uspešnim društvom, saj le ti z dobrim delom na
nivoju podmladka, številom reprezentantov, organizacije tekmovanj v večji meri pripomorejo k razvoju in
popularizaciji lokostrelstva v zvezi in tudi v javnem prostoru.
Predlaga, da bi bil vsak član LZS je na Skupščini zastopan preko enega (1) delegata. Delegati pa bi imeli
različno število glasov. Kriteriji za dodelitev bi bili: število registriranih tekmovalcev v klubu‐društvu,
uspešnost tekmovalcev in organizacija števila lokostrelskih tekmovanj. Skupina klubov predlaga
spremembo 1. alinee 18. člena Statuta LZS zato, da članom, ki so aktivnejši in uspešnejši omogoči večjo
možnost pri odločanju preko višjega števila glasov. Predlaga se tudi, da se po sprejetju predloga
spremembe 1. alinee zadolži Izvršni odbor zveze, da v roku štirih mesecev (4 mesecev) dodela kriterije,
katere v obliki predloga pošljejo članom – klubom in društvom v javno razpravo. Na naslednji seji
Skupščine sprejme spremembe Statuta in Poslovnika o delu Skupščine.
Predsednik Leon Uratnik v razpravi ugotavlja da je LK Kamnik usmerjen le v tarčni program. G. Igor Šuštar
je proti delitvi klubov in se sprašuje kdo bo pripravljal kriterije in obračun za plačilo članarine. Dušan
Režonja (LS Ljutomer) razloži, da pobuda ni skladna z zakonodajo. G. Vojko Colnar (LK Gornji Grad) pove,
da več glasov ne pogojuje boljšega dela v društvih in poudarja, da mora biti upoštevano načelo
enakopravnosti. V nadaljevanju Ga. Irena Rosa (LK Ankaran) razloži, da je namen predloga ta, da imajo
tista društva, ki si prizadevajo na vseh področjih aktivnejše vključiti v delo zveze tudi večjo možnost
odločanja. Zveza mora postaviti kriterije in pogoje društvom za opravljaje lokostrelske dejavnosti,
strokovnega kadra, organizacijo tekmovanj,... G. Janko Rop (LK Krasinec) je pohvalil analizo predlagatelja
in poudaril, da bi bilo potrebno v analizo dodati tudi podatke o AH in 3D tekmovanjih saj je prepričan, da
bi bil rezultat bistveno drugačen. Zagovarja trenutno ureditev: en klub en glas. Vpraša tudi, če je
pripravljavec gradiva razmislil kako bo to vplivalo na plačilo članarine zvezi, saj več pravic s seboj potegne
tudi več obveznosti.
Delegat LK Feniks Kranj g. Goran Vitez ugotavlja, da taka predlagana ureditev enostavno ni poštena.
Navaja, da je potrebno spoštovati predpise, predvsem Zakon o društvih RS.
Po razpravi G. Janez Čirič (LK Kamnik) delegatom obrazloži, da s tem predlogom nikomur nič ne jemlje.
Delegate sprašuje, če je privilegij, da ima aktivnejše društvo na vseh področjih tudi več glasov na
Skupščini. V nadaljevanju pove, da ima podobno predlagano statutarno ureditev kar nekaj zvez;
Smučarska zveza Slovenije, Nogometna zveza Slovenije,…
Na koncu se k razpravi prijavi ga. Tina Gutman (LK Žalec), ki pove, da je pregledala kar nekaj statutov
primerljivih zvez in da v manjših zvezah ni zasledila, da bi imela društva več glasov. Razloži, da imajo
zveze, ki jih je navedel g. Čirič drugačno celotno strukturo delovanja saj so organizirana regijsko.
Predsednik je dal na glasovanje predlog sklepa
Sklep št. 7: Na podlagi 23. člena Statuta Lokostrelske zveze Slovenije Skupščina za spremembe in
dopolnitve pooblasti Izvršni odbor LZS. Izvršni odbor v 4 mesecih pripravi s člani klubi‐društvi
usklajene kriterije, ki bodo podlaga za spremembo 1. alinee 18. člena Statuta LZS in 10. člena
Poslovnika o delu skupščine LZS. Na naslednji seji Skupščina obravnava spremembe Statuta in
Poslovnika o delu Skupščine.
Ob glasovanju je bilo navzočih 23 članov LZS.
Sklep ni bil sprejet s 7 glasovi »ZA« in 16 glasovi »PROTI«.
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Ad 9. Lokostrelski centri ‐ predlog članov LZS
V imenu predlagateljev je g. Albin Likar je predstavil pobudo o ponovni ustanovitvi in zagonom
Lokostrelskih centrov. Lokostrelski centri so namenjeni organizacij kakovostnega strokovnega dela v
društvih, ki ga nudila LZS društvom s svojim strokovnim kadrom do leta 2020.
Centri so namenjeni, klubom in posledično njihovim tekmovalcem, ki že imajo osvojeno osnovno znanje.
Nudili bi jim strokovno pomoč pri vzpostavitvi sistema dela glede na njihove kadrovske kot finančne
zmožnosti.
Program je v preteklosti vseboval določene pomanjkljivosti zato imamo sedaj odlično možnost, da jih
skupaj popravimo. Program je zastavljen z kratkoročnimi in dolgoročnimi cilji ter zajema fazni način
realizacije. Za izvedbo 1 faze je nujno potrebna strokovna in kompetentna oseba zaposlena za polni
delovni čas. V 2 fazi se vključi v ta program Matej Zupanc, ki je zaposlen za polni delavni čas in
predlagatelji menimo, da ima znanja z katerim lahko skupaj z koordinatorjem in vsemi nami izpolni
zastavljene cilje.
Za vse stroške v povezavi z zaposlenimi nosi LZS sama, (LZS ima vozilo, ki je bilo kupljeno za namenom
zmanjševanja stroškov prevozov). Stroški klubskih kadrov so v domeni društev. Ob enem mora društvo
zagotoviti prostor in vse potrebno za nemoten potek treningov. Delovanje centrov mora biti pregledno
in strokovno. Menimo, da si zasluži svoj zavihek na spletni strani kjer bo razvidno vse v povezavi s centri;
vsi dokumenti, naloge zaposlenega, višina plače, poročila o delu… Prav tako mora biti na enem mestu
dostopno, kateri klubi se odzivajo in napredujejo in vsa mesečna poročila z imeni in priimki sodelujočih.
Vse to z namenom transparentnosti in preglednosti, da ne bo prihajalo do nesoglasij, oziroma se jih bo
reševalo sproti.
Razpravo na predlog odpira predsednik in obrazloži, da se je o delovanju centrov pogovarjal z
g. Matejem Zupancem na DP 900 krogov v Kočevju in mu predstavil podobno vizijo regijskih centrov.
Predlaga, da predlagatelj poda celoten poslovni načrt za predstavljeni projekt.
G. Goran Vitez (LK Feniks Kranj) ni seznanjen z vsemi okoliščinami delovanja lokostrelskih centrov vendar
ugotavlja, da smo imeli v prejšnjem letu namenjena sredstva za delovanje v višini 2.300,00€. Ugotavlja
tudi, da je projekt izpostavljen tveganju, saj bi morali starši otroke v centre pripeljati od oddaljenih
krajev.
Ga. Tina Gutman (LK Žalec) podpira zagon lokostrelskih centrov vendar se boji da ne bi ugasnili v kolikor
bi bili organizirati tako kot doslej. Meni, da bi morali biti organizirani na način, da bi bili enako dostopni
vsem članom zveze.
Svojo izkušnjo dobrega sodelovanja in dela lokostrelskih centrov je predstavil tudi g. Dušan Režonja
(LS Ljutomer) saj je v njih sodeloval njihov mladinski kader.
Predsednik v razpravi da besedo ga. Ireni Šantelj, ki pove, da so se predlagatelji na sestanku v Kamniku
dogovorili, da bi strokovni kader v prvi fazi projekta prišel v društva in nudil strokovno pomoč. Poudari,
da so v projektu najpomembnejši mladi perspektivni lokostrelci prav tako je pomemben interes društva v
kolikšni meri se bo v projekt vključil. Predlagatelji se niso pogovarjali niti niso predlagali imena zaposlene
strokovne osebe, ki bi opravljala dela in naloge.
V nadaljevanju razprave se g. Janez Čirič (LK Kamnik) strinja, da lokostrelski centri predstavljajo strošek.
Delegate opozori, da v primeru nezagotavljanja sredstev za projekt, ki je namenjen kakovostnim mladim
lokostrelcem zveza posledično v prihodnje ne bo imela kvalitetnih tekmovalcev v mladinski in članski
konkurenci.
G. Vojko Colnar (LK Gornji Grad) pove, da je potrebno v lokostrelskih centre vključiti vse mlade
tekmovalce. Tina Gutman (LK Žalec) razloži, da morajo biti zagotovljena sredstva pred pričetkom izvedbe
projekta.
Predsednik je dal na glasovanje predlog sklepa
Sklep št. 8: Na podlagi 6. člena Statuta LZS se potrdi predlog, da predlagatelj pripravi do naslednje seje
Skupščine poslovni načrt za lokostrelske centre . O podpori lokostrelskim centrom, bodo delegati
glasovali po predložitvi poslovnega načrta.
Ob glasovanju je bilo navzočih 23 članov LZS.
Sklep je bil sprejet s 23 glasovi »ZA« in 0 glasovi »PROTI«.
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Ad 10. Usposabljanja in licenciranja ‐ predlog članov LZS
Ga. Irena Rosa (LK Ankaran) predstavi predlog usposabljanja in licenciranja v letu 2015 v katerem se v
letu 2015 nujno izpelje usposabljanja strokovnega kadra na vseh nivojih. Glede na sklep IO LZS, ki je bil
sprejet na 65. seji, se bodo usposabljanja izvajala v Ljubljani ob vikendih. Teoretični del bo izveden v
prostorih LZS, praktični del pa na strelišču v Stožicah, za sodnike pa na jesenskih tekmovanjih LZS.
Ugotavljamo, da je mnogo klubov takih, ki nimajo niti enega strokovnega delavca; sodnikov je vedno
manj. Člane klubov LZS je potrebno motivirati za strokovna izobraževanja, tako da bi sčasoma vsak klub
imel vsaj enega učitelja lokostrelstva. Termini izobraževanj morajo biti dovolj zgodaj objavljeni, da si
lahko kandidati izobraževanje načrtujejo.
G. Vojko Colnar (LK Gornji Grad) sprašuje, če bi se lahko tisti, ki so v preteklosti izpite že opravljali lahko
udeležili le opravljanja preizkusa znanj. Ga. Irena Rosa mu odgovori, da je program izobraževanja za
sodnika (stopenjsko izobraževanje) verificiran pri Fakulteti za šport. To zvezo zavezuje, da izobraževanja
izvajamo tako kot je zapisano v programu. Tako kot pri vsakem izobraževanju pa je seveda možna
diferenciacija in individualizacija, torej prilagajanje za tiste slušatelje, ki imajo že bogate izkušnje na
določenem področju, predvsem na področju organizacije tekmovanj.
G. Dušan Režonja (LS Ljutomer) predlaga, da se zberejo predlogi, o tedenski organizaciji tečajev v
jesenskem času, saj bi bil tedenski tečaj ugodnejši za vse tiste, ki niso iz Ljubljane in okolice. G. Igor
Vrbančič (LK Maribor) pove, da je možnost predavanja v elektronsko‐konferenčni obliki že kar razširjena
in da je potrebno razmišljati v tej smeri.
Predsednik je dal na glasovanje predlog sklepa
Sklep št. 9: Na podlagi 23. Člena Statuta Lokostrelske zveze Slovenije Skupščina sprejme predlagani
predlog usposabljanj in licenciranj v letu 2015. Izvedena usposabljanja tudi sofinancira v okviru
sprejetega finančnega načrta 2015.
Ob glasovanju je bilo navzočih 23 članov LZS.
Sklep je bil sprejet s 23 glasovi »ZA« in 0 glasovi »PROTI«.

Ad 11. Program dela za leto 2015
Predlog gradiva je bil objavljen na spletni strani LZS. 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. Vojko Colnar (LK Gornji Grad) opozori o različnih merilih in kriterijih izbora reprezentanc. Predlaga, da
se v programih dela in kriterijih za prihodnjo tekmovalno sezono izloči možnost sodelovanja
samoplačnikov na mednarodnih tekmovanjih.
Predsednik je dal na glasovanje predlog sklepa
Sklep št. 10: Na podlagi šeste alinee 23. člena in četrte alinee 29. člena Statuta LZS se potrdi Program
dela za leto 2015. Strokovni svet uskladi Tekmovalni pravilnik s pravili WA in ostalimi predpisi.
Potrebno je uskladiti tudi vsa pravila pokalov in programe dela vodij programov med seboj, ki morajo
vsi imeti ista izhodišča.
Ob glasovanju je bilo navzočih 23 članov LZS.
Sklep je bil sprejet s 23 glasovi »ZA« in 0 glasovi »PROTI«.

Ad 12. Finančni načrt za leto 2015
Gradivo, ki je bilo objavljeno na spletni strani je kratko predstavila ga. Darja Rožmanec. Sprememba
glede na predhodno leto je, da bo LZS za svoje delovanje v letu 2015 pridobila manj sredstev
sofinanciranja FŠ, predvideva se tudi manj dotacij MIZŠ. Edini lastni prihodek zveze predstavljajo
sredstva, pridobljena z organizacijo večjih tekmovanj. Ob sodelovanju prostovoljcev in dobri promociji
letošnjega Evropskega dvoranskega prvenstva se načrtuje okrog 20.000€ dobička.
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Predsednik je dal na glasovanje predlog sklepa
Sklep št. 11: Na podlagi šeste alinee 23. člena in četrte alinee 29. člena Statuta LZS se potrdi Finančni
načrt za leto 2015.
Ob glasovanju je bilo navzočih 23 članov LZS.
Sklep je bil sprejet s 23 glasovi »ZA« in 0 glasovi »PROTI«.

Ad 13. Razrešitev enega člana Nadzornega odbora na podlagi njegove izstopne izjave
Predsednik, g. Leon Uratnik je na kratko obrazložil, da poročilo Nadzornega odbora za leto 2014 ni bilo
potrjeno in da je razrešitve članov NO že bila sprejeta, zato se točka dnevnega reda posebej ne
obravnava.

Ad 14. Nadomestne volitve enega člana Nadzornega odbora
Zaradi razrešitve Nadzornega odbora se volitve za enega nadomestna člana ne izvedejo. Izvedejo se
volitve za vse člane NO na naslednji seji skupščine.

Ad 15. Razno
Predlog predsednika LZS o izbrisu LK Celje, LK Panonski Sokoli in ZSČ OZ Ljubljana iz članstva LZS
Izvršni odbor je enkrat letno dolžan poročati Skupščini o številu članov zveze. Pogodbe za leto 2015 nista
podpisali dve društvi: LK Panonski Sokoli in ZSČ OZ Ljubljana. V letu 2014 pogodbe ni podpisal LK Celje.
Lokostrelska zveza Slovenije ima trenutno 35 članov. Predsednik LZS je podal predlog, da se glasuje o
izbrisu navedenih društev iz evidence.
Predsednik da na glasovanje predlog sklepa
Sklep št. 12: LK Celje, LK Panonski Sokoli in ZSČ OZ Ljubljana se izbrišejo iz evidence članstva LZS.
Ob glasovanju je bilo navzočih 23 članov LZS.
Sklep je bil sprejet s 23 glasovi »ZA« in 0 glasovi »PROTI«.
Predlog o terminu Dvoranskega pokala
Vlado Justin predlaga spremembo SLO Dvoranskega pokala od 01.01.‐31.12. saj meni, da bi se tako
izognili težavam, ki nastanejo pri prehodu tekmovalcev v višjo kategorijo zaradi starosti.
Po prejeti besedi g. Igor Šuštar obrazloži, da to ni potrebno. Tekmovalci predvsem v manjših kategorijah,
ki nastopajo v SLO Dvoranskem pokalu se morajo že ob prvi tekmi pokala prijaviti v višji kategoriji.
Poročilo Izvršnega odbora (IO) za leto 2014
Predsednik g. Leon Uratnik in delegati Skupščine ugotavljajo, da Izvršni odbor zveze ni podal Poročila
Izvršnega odbora za leto 2014 in je s tem dejanjem grobo kršil statut zveze.
V razpravi je sodelovalo več delegatov, ki so se strinjali, da je potrebno celotni Izvršni odbor razrešiti.
Predsednik je dal na glasovanje predlog sklepa
Sklep št. 13: Skupščina LZS skladno s štirinajsto alineo 23. člena statuta s funkcije razreši vse člane IO.
Ob glasovanju je bilo navzočih 23 članov LZS.
Sklep je bil sprejet s 23 glasovi »ZA« in 0 glasovi »PROTI«.
Seja je bila zaključena ob 23.35. uri.

Ljubljana, 25.03.2015

Zapisala: Darja Rožmanec, l.r.

Predsednik LZS: Leon Uratnik, l.r.

Overitelja zapisnika:
Janez Čirič (LK Kamnik), l.r.

Aleksander Pavačič (LD ISHI Vodice) l.r.
9

30. seja Skupščine Lokostrelske zveze Slovenije, 25.03.2015

