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ZZAPISNIK
36. redne
e seje Skupšščine Lokostrelske zvezze Slovenijee
Skupščina zvveze je potekkala v soboto
o, 08.12.2018
8, ob 18.00 uuri,
v dvorani Cankarjevegga doma, Tržaška cesta 25 na Vrhniki..

Prisotni čllani LZS: LK Ankaran,
A
DLLLL Snežniška Diana, LK Do
olenjske Toplice, LK Gornnji Grad,
LK Ilirska B
Bistrica, LD ISHI Vodice, LK
L Kamnik, LLD Legende Kolpe,
K
LK Len
ndava, TVD PPartizan LS Ljutomer,
LD Logateec, LK Maribo
or, LK Mins Postojna,
P
LK SSokol Ložnica, LK Šenčur,, LK Turjak, ŠŠD VLR Vilijem
m, LK Žalec

Prisoten p
predsednik LZS:
Prisotni čllani IO:
Prisotni čllani NO:
Prisotni čllani DK:
Drugi prissotni:

Le
eon Uratnik
Marko Arnež, Irena Rosa
Frrane Merela, Brane Štefaančič
Bo
ojan Brulc
Da
arja Rožman ec

Sejo je vodil predsedn
nik LZS Leon Uratnik, skr ajšani zapisn
nik je pisala Darja
D
Rožma nec.

Za 36. red
dno sejo Skupščine je bil predlagan nnaslednji
DNEVNI R
RED:
1. Imenovanje dveh overiteljev,
o
izzvolitev deloovnega predssedstva, Veriifikacijske koomisije
e
2. Poročilo Verifikacijjske komisije
3. Pregled in potrditeev dnevnega reda
4. Obravn
nava besedila predloga Pogodbe
P
o soodelovanju za
z leto 2019 in višina člannarine za leto
o 2019
5. Razno
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Ad 1. Imenovanje dveh overiteljev, izvolitev delovnega predsedstva in Verifikacijske komisije
Predsednik za overitelja zapisnika imenuje Dušana Režonjo (TVD Partizan LS Ljutomer) in Aleksandra
Pavlina (ŠD VLR Vilijem) za dva voljena člana v delovno predsedstvo predlaga Marka Arneža (LK Kamnik) in
Ireno Rosa (LK Ankaran). Za tri člane Verifikacijske komisije pa predlaga Boža Kovačiča
(LK Turjak) kot predsednika komisije, Borisa Valjana (DLLL Snežniška Diana) in Staneta Natlačna
(LK Mins Postojna) kot člana.
Predsednik je dal na glasovanje predlog sklepa
Sklep št. 1: Za overitelja se imenujeta Dušan Režonja in Aleksander Pavlin v delovno predsedstvo se
izvolita Marko Arnež in Irena Rosa, za člane Verifikacijske komisije se izvolijo Božo Kovačič kot
predsednik komisije, Boris Valjan in Stane Natlačen kot člana.
Ob glasovanju je bilo navzočih 18 članov LZS.
Sklep je bil sprejet s 18glasovi »ZA« in 0 glasovi »PROTI«. Sklep je bil sprejet soglasno.

Ad 2. Poročilo Verifikacijske komisije
Verifikacijska komisija poda poročilo o sklepčnosti, 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.«
Predsednik Verifikacijske komisije seznani delegate, da je predsedujoči zaradi začetne nesklepčnosti
pričetek seje preložil za 15 minut.
Verifikacijska komisija ugotavlja, da je na seji prisotnih 18 delegatov, ki imajo vsak po en glas.
Verifikacijska komisija na podlagi določb 29. člena poslovnika in preštetih delegatih, ki imajo vsak po en
glas ugotavlja, da je na 36. seji Skupščine prisotnih najmanj 1/3 delegatov, ki imajo pravico glasovati, zato
je seja Skupščine sklepčna in lahko prične s svojim delom.

Ad 3. Pregled in potrditev dnevnega reda
Predlagan dnevni red:
1. Imenovanje dveh overiteljev, izvolitev delovnega predsedstva, Verifikacijske komisije
2. Poročilo Verifikacijske komisije
3. Pregled in potrditev dnevnega reda
4. Obravnava besedila predloga Pogodbe o sodelovanju za leto 2019 in višina članarine za leto 2019
5. Razno

Predsednik je dal na glasovanje predlog sklepa
Sklep št. 2: Sprejme se predlagan dnevni red.
Ob glasovanju je bilo navzočih 18 delegatov.
Sklep je bil sprejet z 18 glasovi »ZA« in 0 glasovi »PROTI«. Sklep je bil sprejet soglasno.
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Ad4. Obravnava besedila predloga Pogodbe o sodelovanju za leto 2019
in višina članarine za leto 2019
Po razpravi besedila in dopolnitvi Pogodbe o medsebojnem sodelovanju za leto 2019 s predlogi članov LZS
in obrazložitvi višine članarine za leto 2019, predsednik da na glasovanje predlog sklepa:

Sklep št. 3: Na podlagi 23. člena Statuta LZS, Skupščina LZS za leto 2018 določi članarino
v višini 500,00 EUR bruto.
Ob glasovanju je bilo navzočih 18 delegatov.
Sklep je bil sprejet z 8 glasovi »ZA« in 7 glasovi »PROTI«.
Sklep št. 4: Na podlagi 23. člena Statuta LZS, Skupščina LZS potrdi pogodbo o sodelovanju za leto 2019
z dopolnitvami – usklajena pogodba je del tega zapisnika.
Ob glasovanju je bilo navzočih 18 delegatov.
Sklep je bil sprejet z 14 glasovi »ZA« in 0 glasovi »PROTI«.

Ad 5. Razno
Pod to točko ni bilo razprave.
Seja je bila zaključena ob 21.00 uri.

Vrhnika, 08.12.2018

Zapisala: Darja Rožmanec, l.r.

Overitelja zapisnika:
Dušan Režonja (TVD Partizan LS Ljutomer)

Predsednik LZS: Leon Uratnik, l.r.

Aleksander Pavlin (ŠD VLR Vilijem)
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Lokostrelska zveza Slovenije, Dolenjska cesta 11, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa
predsednik Leon Uratnik
(v nadaljevanju LZS) in
……………………………………………………………………......................................................................................
ki ga zastopa …………………………………………………………………..……………………………………………………………
(v nadaljevanju član LZS)
skleneta naslednjo

POGODBO O SODELOVANJU ZA LETO 2019

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 2019.
3. člen
S to pogodbo se LZS zavezuje, da bo:
izdala nove tekmovalne licence,
za člana LZS vodila evidenco izdanih licenčnih izkaznic,
nezgodno zavarovala člane selekcij in reprezentante,
na 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
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,
dodatna točka: v višini 100€ sofinancirala samo izvedbo pokalnih tekmovanj v zunanjem tarčnem in poljskem
lokostrelstvu, kot to določajo splošni in posamični akti LZS,

a.
b.
c.
d.

e. pravočasno zagotovila medalje za vsa državna prvenstva in dodatne sodnike za dvobojevanja na državnih
prvenstvih,
f. 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,
g. članom LZS, ki bodo v letu 2019 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,
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h. stroške dodatnih sodnikov za dvobojevanja (potni stroški, dnevnice in po potrebi nočitve) povrnila skladno s

i.
j.
k.
l.
m.
n.

o.

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),
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),
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 2019 označena za
doseganje rekordov in značk, tem mednarodnim organizacijam,
v roku prijavila dosežene rekorde in značke ter druge pomembne rezultate pri pristojnih mednarodnih
organizacijah, katerih članica je ter kategorizacije pri OKS,
sprotno objavljala pomembne novice, obvestila, člane selekcij in reprezentanc, rezultate tekmovalcev ter
dosežene rekorde in značke,
v skladu s programi dela posameznih vodij programov pravočasno imenovala tekmovalce državnih
reprezentanc in državnim reprezentancam zagotovila nastop na velikih mednarodnih tekmovanjih,
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,
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,
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 05.11.2019 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 31.12.2018, članarino LZS za do 01.03.2019 ter do 01.01.2019
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.),
d. poravnal članarino LZS v višini 400 500 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. 2018 sporočil na
i.
j.
k.
l.
m.
n.

predpisanih obrazcih v pisarno LZS,
rekorde, ki jih bodo dosegli njegovi člani v tujini, v veljavnih rokih na predpisanih obrazcih prijavil LZS,
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...),
sodeloval z vodstvi reprezentanc pri izvedbi individualnih programov dela svojih članov, ki bodo vključeni v
selekcije in reprezentance LZS,
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,
v sodelovanju s sodniško komisijo LZS zagotovil potrebno število sodnikov za tekmovanje, ki ga organizira
poravnal stroške sodnikom razen za dodatne sodnike za dvobojevanja na DP (potni stroški, dnevnice in po
potrebi nočitve) skladno s splošnimi in posamičnimi akti LZS ter veljavno Uredbo o višini povračil stroškov v
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zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo (ur. l. RS, št. 140/06, 76/08),
poravnal račun LZS za delegirane sodnike, ki jih organizator ni zagotovil sam, v višini 50€ 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 max. ceno štartnin:
Pokalna tekmovanja: štartnina za ml. dečke/deklice in dečke/deklice 10 EUR,
za vse ostale starostne kategorije 15 EUR.
Vsa državna prvenstva, ki so hkrati tudi pokalna tekmovanja: štartnina za ml. dečke/deklice 10 EUR,
za kadete/kadetinje in mladince/mladinke 15 EUR, za vse ostale starostne kategorije pa 20 EUR.

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.
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, 27.11.2018 08.12.2018
Lokostrelska zveza Slovenije

Odgovorna oseba:

Predsednik:
Leon Uratnik
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