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ZAPISNIK
82
2. redne seje
e IO LZS, ki jee bila v pone
edeljek, 20.02.2017, ob 118.00 uri,
v pisarni LZS,, na Dolenjskki cesti 11 v Ljubljani.
L

din, Irena Ro
osa in Jaroš ŠŠteharnik
Prisotni člani IO: Marko Arnež, Frranci Cevzar,, Marko Nard
n Uratnik
Predsednik LZS: Leon
Prisotni člani NO: /
Opravičeeno odsotni: Igor Šuštar
Ostali prrisotni: Darjaa Rožmanec, Svetlana Vraan, Frane Me
erela in Brane Štefančič

Sejo je vvodil predsed
dnik Leon Ura
atnik, skrajšaani zapisnik pripravila
p
Da
arja Rožmaneec.

Za 82. reedno sejo IO je bil predlagan naslednjji
DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pregleed in potrdittev dnevnega
a reda
Pregleed in potrdittev zapisnika
a 81. redne seeje IO
Sprejem program
ma dela članskega Tarčne ga programaa 2017 ‐ poro
oča Leon Uraatnik
m Nadzornegga odbora zaa leto 2016 ‐ poroča Tina Gutman
Seznaanitev z Letnim poročilom
Obravvnava in pottrditev poroččila o delu Soodniške komiisije 2016 ‐ poroča
p
Svetlaana Vran
Obravvnava in potrditev plana dela in finannčnega načrtta Sodniške komisije
k
za leeto 2017
‐ poroča Svetlanaa Vran
7. Obravvnava in pottrditev poroččila o delu Koomisije tekmovalcev 2016 ‐ poroča Kllemen Štrajh
har
8. Obravvnava in potrditev plana dela in finannčnega načrtta Komisije tekmovalcev za leto 2017
7
‐ poroča Klemen Štrajhar
9. Obraavnava predloga Plana razdelitve prihhodkov in odhodkov po SM
S za leto 20017 in
predlloga Finančn
nega načrta za
z leto 2017 ‐ poroča Darja Rožmane
ec
10. Navo
odila o izdajaanju, rokih po
odpisovanja,, vračanja in
n izplačil potn
nih nalogov, poročajo
Darjaa Rožmanec, Tina Gutman in Leon Urratnik
11. Odsttop z mesta člana
č
Disciplinske komisijje, poroča Le
eon Uratnik
12. Pozivv za pripravo
o kriterijev za
a dodeljevannje pokalnih tekmovanj
t
in
n državnih prrvenstev
‐ pred
dlog TVD Parrtizan LS Ljuttomer
13. Potrd
ditev članskee in mladinskke tarčne repprezentance za nastop na
a Evropskem
m dvoranskem
m
prven
nstvu Vittel ‐ Francija

IZVRŠNI OD
DBOR
e: execu
utive@archery‐‐si.org

14. Razno
 Seznanitev z uvedenim davčnim inšpekcijskim nadzorom Finančnega urada Republike Slovenije
od 03.01.2017 ‐ poroča Darja Rožmanec
 Potrditev Tekmovalnega pravilnika Jadranskega 3D pokala 2017
 Potrditev Tekmovalnega pravilnika Alpe Adria Field Cup‐a 2017
 Imenovanje Organizacijskega odbora Evropskega AH prvenstva ‐ Mokrice 2017
 Predlog za Olimpijski komite Slovenije ‐ zaposlitev v javni upravi tekmovalca Roka Bizjaka
 Določitev sklica redne seje Skupščine, marec 2017
K točki 1)
Pregled in potrditev dnevnega reda
Dnevni red se spremeni tako, da se pod tč. 4 uvrsti; Obravnava in potrditev poročila o delu
Komisije za izobraževanje. Dodajo se predlagane vsebine pod tč. 14 Razno.
Predsednik predlaga, da se potrdi dopolnjen dnevni red, ki se po novem glasi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pregled in potrditev dnevnega reda
Pregled in potrditev zapisnika 81. redne seje IO, 52. in 53. dopisne seje IO
Sprejem programa dela članskega Tarčnega programa 2017 ‐ poroča Leon Uratnik
Obravnava in potrditev poročila o delu Komisije za izobraževanje 2016 ‐ poroča Leon Uratnik
Obravnava in potrditev poročila o delu Sodniške komisije 2016 ‐ poroča Svetlana Vran
Obravnava in potrditev plana dela in finančnega načrta Sodniške komisije za leto 2017
‐ poroča Svetlana Vran
7. Obravnava in potrditev poročila o delu Komisije tekmovalcev 2016 ‐ poroča Klemen Štrajhar
8. Obravnava in potrditev plana dela in finančnega načrta Komisije tekmovalcev za leto 2017
‐ poroča Klemen Štrajhar
9. Obravnava predloga Plana razdelitve prihodkov in odhodkov po SM za leto 2017 in
predloga Finančnega načrta za leto 2017 ‐ poroča Darja Rožmanec
10. Navodila o izdajanju, rokih podpisovanja, vračanja in izplačil potnih nalogov
‐ poročata Darja Rožmanec in Leon Uratnik
11. Odstop z mesta člana Disciplinske komisije ‐ poroča Leon Uratnik
12. Poziv za pripravo kriterijev za dodeljevanje pokalnih tekmovanj in državnih prvenstev
‐ predlog TVD Partizan LS Ljutomer ‐ poroča Leon Uratnik
13. Potrditev članske in mladinske tarčne reprezentance za nastop na Evropskem dvoranskem prvenstvu
Vittel, Francija ‐ poroča Leon Uratnik
14. Razno
 Seznanitev z uvedenim davčnim inšpekcijskim nadzorom Finančnega urada Republike Slovenije
od 03.01.2017 ‐ poroča Darja Rožmanec
 Pogodba o zaposlitvi poslovne sekretarke ‐ poroča Leon Uratnik
 Potrditev Tekmovalnega pravilnika Jadranskega 3D pokala 2017
 Potrditev Tekmovalnega pravilnika Alpe Adria Field Cup‐a 2017
 Imenovanje Organizacijskega odbora Evropskega AH prvenstva ‐ Mokrice 2017
 Predlog za Olimpijski komite Slovenije ‐ zaposlitev v javni upravi tekmovalca Roka Bizjaka
 Šolsko dvoransko DP 2017
 Ponovna obravnava zahtevka bivšega vodje Šolskega programa za povračilo stroškov vodenja
 Državno dvoransko prvenstvo ‐ vračilo štartnin za ekipe
 Določitev sklica redne seje Skupščine, marec 2017
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Predsednik je dal na glasovanje predlog sklepa
SKLEP št. 1: Sprejme se predlagani dnevni red.
Ob glasovanju je bilo navzočih 5 članov IO.
Sklep je bil sprejet z 5 glasovi »ZA« in 0 glasovi »PROTI«.

K točki 2)
Pregled in potrditev zapisnika 81. seje IO LZS in pregled realiziranih sklepov ter zapisnika
52. in 53. dopisne seje
Predsednik Leon Uratnik prebere bistvene sestavine zapisnika 81. seje IO. Člani IO ugotovijo, da so vsi sklepi
realizirani.
Predsednik je dal na glasovanje predlog sklepa
SKLEP št. 2: Izvršni odbor LZS potrdi zapisnik 81. redne seje, zapisnika 52. in 53. dopisne seje.
Ob glasovanju je bilo navzočih 5 članov IO.
Sklep je bil sprejet z 5 glasovi »ZA« in 0 glasovi »PROTI«.

K točki 3)
Sprejem programa dela članskega Tarčnega programa 2017 ‐ poroča Leon Uratnik
Predsednik Leon Uratnik je prisotne seznanil, da je Program dela članskega Tarčnega programa v zaključni
fazi usklajevanja. Vodjo programa bo pozval, da ga do 27.02.2017 predloži IO‐ju za potrjevanje na dopisni seji.
Predsednik da na glasovanje predlog sklepa
SKLEP št. 3: Izvršni odbor se je seznanil, da je Program dela Tarčnega programa 2017 v zaključnem
usklajevanju. Rok za predložitev programa IO‐ju je 27.02.2017.
Ob glasovanju je bilo navzočih 6 članov IO.
Sklep je bil sprejet z 6 glasovi »ZA« in 0 glasovi »PROTI«.
K točki 4)
Obravnava in potrditev poročila o delu Komisije za izobraževanje 2016
Poročilo je zaradi odsotnosti predsednika komisije Mateja Zupanca predstavil član Komisije za izobraževanje
Frane Merela. Člani Izvršnega odbora ugotavljajo, da v obravnavo niso prejeli Plana dela Komisije za
izobraževanje zato predsednika komisije pozivajo, da ga odda najkasneje do 27.02.2017. Člani odbora v
razpravi ugotavljajo, da je potrebno v dokumentu navesti datume izvedbe licenčnih seminarjev v letu 2017.
Predsednik je dal na glasovanje predlog sklepa
SKLEP št. 4:
1. Izvršni odbor LZS skladno z 29. členom Statuta Lokostrelske zveze Slovenije potrdi poročilo
o delu Komisije za izobraževanje 2016.
2. Rok za predložitev Plana dela Komisije za izobraževanje za leto 2017 v katerem bodo navedeni datumi
licenčnih seminarjev je 27.02.2017.
Ob glasovanju je bilo navzočih 6 članov IO.
Sklep je bil sprejet z 6 glasovi »ZA« in 0 glasovi »PROTI«.
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K točki 5)
Obravnava in potrditev poročila o delu Sodniške komisije 2016 ‐ poroča Svetlana Vran
Predsednica Sodniške komisije Svetlana Vran na kratko povzame, da je Sodniška komisija opravila vse
predvidene aktivnosti v letu 2016, ki so podrobno navedene v Poročilu o delu komisije. Pove, da je Nadzorni
odbor LZS uvedel nadzorni pregled delovanja Sodniške komisije LZS in Sodniškega zbora LZS za leto 2016. Po
zaključku nadzornega postopka bo Sodniška komisija LZS, v primeru, da bo izkazana potreba, pripravila Odziv
na poročilo Nadzornega odbora LZS.
Predsednik je dal na glasovanje predlog sklepa
Sklep št. 5: Izvršni odbor LZS skladno z 29. členom Statuta Lokostrelske zveze Slovenije potrdi poročilo
o delu Sodniške komisije 2016.
Ob glasovanju je bilo navzočih 6 članov IO.
Sklep je bil sprejet z 6 glasovi »ZA« in 0 glasovi »PROTI«.

K točki 6)
Obravnava in potrditev plana dela in finančnega načrta Sodniške komisije za leto 2017
Plan dela in finančni plan je predstavila predsednica Sodniške komisije in poudarila, da za izvedbo planiranih
del potrebujejo navedena sredstva brez nižanja zneskov. Člane IO LZS in je ponovno opozorila, da s sedanjim
številom licenciranih sodnikov komaj zagotavljajo regularnost tekmovalnega sistema. Meni, da je potrebno
ponovno preveriti razloge za slab odziv na razpis izobraževanj, ki prav gotovo niso le finančne narave.
V letošnjem letu bo potrebno obnoviti veljavnost programa za izobraževanje sodnikov saj dosedanji
program poteče v septembru 2017. Pri prenovi programa je ideja, da se del programa za
izobraževanje sodnikov vključi v ostale programe izobraževanja v naši organizaciji in s tem poveča interes
po opravljanju nalog organizatorjev tekmovanj, direktorjev streljanja in sodnikov.
Predsednica komisije pove, da je v pripravi nov sodniški zapisnik tekmovanj, ki naj bi se uvedel le ob soglasju
vseh zainteresiranih. Arhiv zapisnikov tekmovanj je v zadnjih letih neizkoriščen tudi odločanju umeščanja
posameznih organizatorjev v Koledar tekmovanj.
Razprava se je razvila v povezavi z delegiranjem sodnikov na tekmovanja, ki so navedena v Koledarju
tekmovanj v letu 2017. Sodniška komisija je ocenila da bo delo sodnikov zahtevalo 135 dni angažiranega
dela. Predsednica sodniške komisije predlaga, da se za tekmovanja, ki niso državna prvenstva in pokalna
tekmovanja sodnike delegira skladno s Pogodbo o sodelovanju za leto 2017.
Člani izvršnega odbora so v razpravi poudarili, da tekmovalni sistem vrhunskega športa predvideva sredstva
vendar v dogovorjeni višini. Po usklajevanju plana porabe sojenj, zavarovanja sodnikov, opreme sodnikov in
stroškov Sodniške komisije je predsednik dal na glasovanje naslednji sklep:
Sklep št. 6:
1. Izvršni odbor LZS skladno z 29. členom Statuta Lokostrelske zveze Slovenije potrdi plan dela in usklajen
finančni načrt Sodniške komisije za leto 2017.
2. Izvršni odbor LZS potrdi Seznam sodnikov z licenco 2017 in Seznam DoS z licenco 2017.
Ob glasovanju je bilo navzočih 6 članov IO.
Sklep je bil sprejet z 6 glasovi »ZA« in 0 glasovi »PROTI«.

K točki 7)
Obravnava in potrditev poročila o delu Komisije tekmovalcev 2016
Člani odbora so obravnavali poročilo o delu Komisije tekmovalcev za leto 2016. Brez razprave je
predsednik dal na glasovanje predlog sklepa
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Sklep št. 7: Izvršni odbor LZS skladno z 29. členom Statuta Lokostrelske zveze Slovenije potrdi poročilo
Komisije tekmovalcev 2016.
Ob glasovanju je bilo navzočih 6 članov IO.
Sklep je bil sprejet z 6 glasovi »ZA« in 0 glasovi »PROTI«.

K točki 8)
Obravnava in potrditev plana dela in finančnega načrta Komisije tekmovalcev za leto 2017
Obravnaval se je plan dela in finančni načrt Komisije tekmovalcev za leto 2017. Predsednik je
dal na glasovanje predlog sklepa
Sklep št. 8: Izvršni odbor LZS skladno z 29. členom Statuta Lokostrelske zveze Slovenije potrdi plan dela
in finančni načrt Komisije tekmovalcev za leto 2017.
Ob glasovanju je bilo navzočih 6 članov IO.
Sklep je bil sprejet z 6 glasovi »ZA« in 0 glasovi »PROTI«.

K točki 9)
Obravnava predloga Plana razdelitve prihodkov in odhodkov po SM za leto 2017 in
predloga Finančnega načrta za leto 2017
Darja Rožmanec na kratko seznani prisotne s predlogom plana razdelitve prihodkov in odhodkov po SM v
letu 2017 in pri tem pove, da je dokument usklajen s finančnimi načrti tekmovalnih programov, organov
in komisij, ki so v predpisanem roku oddali finančne plane za leto 2017. V dokumentu so za tekmovalne
programe navedeni zneski, ki so na voljo za izvajanje priprav in nastopov selekcij in reprezentanc, katere
so vodje programov dolžni upoštevati.
Po prejemu odločb in podpisu pogodb s sofinancerji v začetki leta 2017 bo pripravljen Plan razdelitve
prihodkov in odhodkov po SM, kateri bo predložen v potrditev.
V finančnem načrtu za leto 2017 bodo navedeni dodatni odhodki vezani na davčni inšpekcijski nadzor
Ministrstva za finance – Finančne uprave Republike Slovenije, ki na Lokostrelski zvezi poteka od 03.01.2017.

K točki 10)
Navodila o izdajanju, rokih podpisovanja, vračanja in izplačil potnih nalogov
Potni nalog je računovodska listina, ki omogoča spremljanje in dokazovanje službenih potovanj zaposlenih
ter upravičenost povračila stroškov, ki so nastali pri službenem potovanju. Slovenski računovodski standardi
predpisujejo obliko in vsebino nalogov za izvajanje in knjigovodskih listin, kamor spadajo tudi potni nalogi in
obračuni potnih stroškov.
Lokostrelska zveza Slovenije nima pravilnika, ki bi urejal postopke o navedeni listini. Člani Sodniške komisije
so predlagali, da bi prejete dokumente potnih nalogov podpisovali z elektronskim podpisom in jih vračali v
tajništvo LZS po elektronski pošti. Navedeni predlog se je nanašal na člane Sodniške komisije in napotitev
sodnikov na sojenja ne pa na vse člane in zaposlene, ki jih odgovorna oseba v LZS prav tako napotuje na
službeno potovanje.
V razpravi je bilo ugotovljeno, da je potrebno način vračanja podpisanih potnih nalogov dogovoriti za vse
člane in zaposlene v Lokostrelski zvezi Slovenije.
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Sklep št. 9: Izvršni odbor LZS sprejme sklep, da se podpisani dokumenti potnih nalogov oddajajo
v tajništvo LZS elektronsko v pdf formatu ali po pošti na naslov zveze.
Ob glasovanju je bilo navzočih 6 članov IO.
Sklep je bil sprejet z 6 glasovi »ZA« in 0 glasovi »PROTI«.

K točki 11)
Odstop z mesta člana Disciplinske komisije
Predsednik LZS, Leon Uratnik člane odbora seznani s prejeto odstopno izjavo člana Disciplinske
Komisije Boštjana Matjašiča.
Predsednik je dal na glasovanje predlog sklepa
Sklep št. 10: Izvršni odbor LZS se seznani z odstopom Boštjana Matjašiča z mesta člana Disciplinske
komisije. Član komisije izvaja dolžnosti člana komisije do izvolitve novih članov na prvi redni seji
Skupščine.
Ob glasovanju je bilo navzočih 6 članov IO.
Sklep je bil sprejet z 6 glasovi »ZA« in 0 glasovi »PROTI«.

K točki 12)
Poziv za pripravo kriterijev za dodeljevanje pokalnih tekmovanj in državnih prvenstev
‐ predlog TVD Partizan LS Ljutomer
Predsednik povzame predlog Dušana Režonje: »Enkrat si pač moramo na glas povedati, da se s šolskimi
tekmami ne da kaj zaslužiti, FITA pa itak gre komaj skozi ali celo v minus, če jo pripraviš kot je treba. Vsi pa bi
radi delali tekme z veliko obiska, da klub organizator še kaj zasluži.«
Predlaga, da se organizacijo šolskih tekmovanj veže (morda tudi FITE) na organizacijo dvoranske ali 3D ali
Field tekme oz. da ima pri več kandidatih za isto tekmo prednost tisti, ki bo pripravil še šolsko ali FITA tekmo.
Ker so tudi razlike v sami organizaciji tekem, je potrebno pripraviti kriterije po katerih društvo/klub kandidira
za organizacijo. Tako bi se izognili slabo pripravljenim tekmovanjem in o tem se že kar dolgo le pogovarjamo.
Sklep št. 11: Izvršni odbor LZS se seznani s pozivom TVD Partizan LS Ljutomer za pripravo kriterijev
za dodeljevanje pokalnih tekmovanj in državnih prvenstev.
Ob glasovanju je bilo navzočih 6 članov IO.
Sklep je bil sprejet z 6 glasovi »ZA« in 0 glasovi »PROTI«.

K točki 13)
Potrditev članske in mladinske tarčne reprezentance za nastop na Evropskem dvoranskem
prvenstvu Vittel, Francija
Strokovni svet je 12.02.2017 poslal predlog članov tarčne članske reprezentance in okvirno porabo sredstev
za nastop na Evropskem dvoranskem prvenstvu, ki bo potekalo od 06.‐ 12.03.2017 v Vittelu ‐ Francija.
Nastop tekmovalcev na tekmovanju je IO potrdil s programom dela, ki ga je predložil vodja tarčnega
članskega programa Matija Žlender.
Strokovni svet je 15.02.2017 poslal predlog članov tarčne mladinske reprezentance in okvirno porabo
sredstev za nastop na Evropskem dvoranskem prvenstvu, ki bo potekalo od 06.‐ 12.03.2017 v Vittelu ‐
Francija. Nastop tekmovalcev na tekmovanju je IO potrdil s programom dela, ki ga je predložil vodja tarčnega
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mladinskega programa Matej Zupanc. Skladno z 29. členom Statuta LZS je Izvršni odbor pooblaščen za
potrjevanje reprezentantov, ki jih v potrditev predlaga Strokovni svet, kot stalna komisija IO.
Sklep št. 12: Izvršni odbor LZS skladno z 29. členom Statuta Lokostrelske zveze Slovenije potrdi predlog
članske in mladinske tarčne reprezentance za nastop na Evropskem dvoranskem prvenstvu – Vittel
Francija, ki bo potekalo od 06.‐12.03.2017 v sestavi:
Ukrivljeni lok ‐ mladinke ženske
Sanja Tevž
Sestavljeni lok ‐ mladinci moški
Staš Modic
Ukrivljeni lok ‐ moški
Rok Bizjak
Sestavljeni lok‐ ženske
Toja Ellison
Sestavljeni lok ‐ moški
Dejan Sitar
Spremljevalec
Matej Zupanc
Ob glasovanju je bilo navzočih 6 članov IO.
Sklep je bil sprejet z 6 glasovi »ZA« in 0 glasovi »PROTI«.

K točki 14)
Razno
 Seznanitev z uvedenim davčnim inšpekcijskim nadzorom Finančnega urada republike Slovenije
od 03.01.2017
Darja Rožmanec pove, da na zvezi od 03.01.2017 dalje poteka davčni inšpekcijski nadzor Finančne uprave
Republike Slovenije, ki je posledica prijave na Policijsko upravo Ljubljana bivšega člana Izvršnega odbora, ki je
bil imenovan na 66. redni seji, dne 18.09.2014. Predmet inšpekcijskega nadzora je: davek od dohodkov
pravnih oseb za obdobje 01.01.‐31.12.2013, davki in prispevki od dohodkov fizičnih oseb iz zaposlitve za
obdobje od 01.01.‐31.12.2013 in druge dajatve za obdobje od 01.01.‐31.12.2013. Med samim inšpekcijskim
nadzorom smo na našo pobudo, pred izdanim zapisnikom, opravili popravljalne ukrepe. Iz naslova
obdavčitve prejemkov tekmovalcev za osvojene kategorizacije OKS in prispevkov za nakazila davkov ter
prispevkov od dohodkov fizičnih oseb iz zaposlitve za Mateja Zupanca smo, na podlagi samoprijave davkov in
prispevkov, FURS‐u morali nakazati znesek 12.499,73€, v katerem so zajete tudi zakonske zamudne obresti.
Zaradi izvedenih popravljalnih ukrepov, nismo prejeli še dodatne globe za ugotovljene prekrške in globe za
odgovorne osebe davčnega zavezanca.
Višja davčna inšpektorica je pregledala tudi vse izdane arhivirane potne naloge v letu 2013 in ugotovila, da so
izdani po veljavnih računovodskih predpisih. Izplačani zneski potnih nalogov, ki so bili posameznikom
izplačani v višjih zneskih, so bili prepoznani kot posledica opravljanja projektov in izvedba dodeljenih nalog,
ki so jih napoteni izvajali oz. kot povračilo potnih stroškov tekmovalcem za njihove treninge.
Ob potrjevanju Finančnega načrta za leto 2017 je potrebno Skupščino LZS seznaniti, da bodo v načrtu
dodatni odhodki v višini 12.499,73€, za katere bomo predlagali, da se v zaključnem računu 2017 evidentirajo
kot izredni odhodki in se pokrivajo iz društvenega sklada zveze.

 Pogodba o zaposlitvi poslovne sekretarke
Predsednik navzočim pove, da je pogodba o zaposlitvi za določen čas za opravljanje del poslovne sekretarke
poteče 28.02.2017. Delodajalec po ZDR‐1 ne sme skleniti ene ali več zaporednih pogodb o zaposlitvi za
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določen čas za isto delo, katerih neprekinjen čas trajanja bi bil daljši kot dve leti.
To pomeni, da mora po preteku dveh let delavca na tem delovnem mestu zaposliti za nedoločen čas, bodisi
mu pogodbe ne podaljšati. V primeru, da pogodbe ne podaljša, na to delovno mesto ne sme zaposliti
drugega delavca. Po preteku teh dveh let, se pogodba o zaposlitvi za določen čas avtomatsko spremeni v
pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas.
Sklep št. 13: Izvršni odbor LZS se seznani, da se pogodba o zaposlitvi poslovne sekretarke za določen
čas avtomatsko spremeni v pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas.
Ob glasovanju je bilo navzočih 6 članov IO.
Sklep je bil sprejet z 6 glasovi »ZA« in 0 glasovi »PROTI«.

 Potrditev Tekmovalnega pravilnika Jadranskega 3D pokala 2017
Sklep št. 14: Izvršni odbor LZS potrdi Tekmovalni pravilnik Jadranskega 3D pokala 2017.
Ob glasovanju je bilo navzočih 6 članov IO.
Sklep je bil sprejet z 6 glasovi »ZA« in 0 glasovi »PROTI«.

 Potrditev Tekmovalnega pravilnika Alpe Adria Field Cup‐a 2017
Sklep št. 15: Izvršni odbor LZS potrdi Tekmovalni pravilnik Alpe Adria Field Cup‐a 2017.
Ob glasovanju je bilo navzočih 6 članov IO.
Sklep je bil sprejet z 6 glasovi »ZA« in 0 glasovi »PROTI«.

 Imenovanje Organizacijskega odbora Evropskega AH prvenstva ‐ Mokrice 2017
Leon Uratnik predlaga člane organizacijskega odbora AH 3D Mokrice 2017:
Darja Rožmanec ‐ vodja organizacijskega odbora
Irena Rosa ‐ vodja tekmovanja
Lovre Jesenovec ‐ vodja prog
Tadej Rožmanec ‐ transport
Tomaž Urlep ‐ vize, antidoping

Sklep št. 16: Izvršni odbor LZS potrdi Organizacijski odbor Evropskega Arrowhead prvenstva Mokrice 2017
v sestavi:
Darja Rožmanec ‐ vodja organizacijskega odbora
Irena Rosa ‐ vodja tekmovanja
Lovre Jesenovec ‐ vodja prog
Tadej Rožmanec ‐ transport
Tomaž Urlep ‐ vize, antidoping
Ob glasovanju je bilo navzočih 6 članov IO.
Sklep je bil sprejet z 6 glasovi »ZA« in 0 glasovi »PROTI«.
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 Predlog za Olimpijski komite Slovenije ‐ zaposlitev v javni upravi tekmovalca Roka Bizjaka
Dne 10.02.2017 je Rok Bizjak v tajništvo zveze poslal mail v katerem izkazuje interes za zaposlitev v javni
upravi, kot navaja na podlagi poziva OKS nacionalni panožni zvezi.
Lokostrelska zveza je na poziv OKS, dne 19.10.2016 oddala obrazec »Prednostna lista kandidatov za
zaposlovanje v državni upravi RS« za leto 2017.
Roku Bizjaku Lokostrelska zveza Slovenije izda priporočilo za zaposlitev v javni upravi, katerega se po e‐pošti
pošlje na Olimpijski komite Slovenije.
 Šolsko dvoransko DP 2017
Predsednik Leon Uratnik pove, da bosta I. Osnovna šola Žalec in Lokostrelski klub Žalec organizirala Šolsko
dvoransko državno prvenstvo, ki bo v petek 17.03.2017 v Žalcu.
 Ponovna obravnava zahtevka bivšega vodje Šolskega programa za povračilo stroškov vodenja
Predsednik LZS navzoče obvesti, da je od bivšega vodje šolskega programa prejel obrazložitev dejansko
opravljenih del in z njimi povezane stroške. E‐pošta je bila s strani predsednika LZS posredovana vsem
članom odbora. Večina članov Izvršnega odbora ponovno predlaga, da se bivšemu vodji šolskega
programa izplačajo stroški, ki so nastali z vodenjem šolskega programa v času vodenja.
 Državno dvoransko prvenstvo ‐ vračilo štartnin za ekipe
Strokovni svet je na podlagi sklepa št. 10, 30. seje Skupščine uskladil Tekmovalni pravilnik s pravili WA in
ostalimi predpisi. Na podlagi sklepa št. 13, 80. redne seje Izvršnega odbora so člani LZS prejeli v javno
obravnavo čistopis predloga Tekmovalnega pravilnika. Rok javne obravnave je bil 8 dni. Strokovni svet je
prejete predlagane dopolnitve, ki so bile prepoznane za učinkovite pri izvajanju dejavnosti nacionalne
panožne zveze upošteval. Tekmovalni pravilnik je bil na 51. dopisni seji Izvršnega odbora potrjen.
Dvoransko državno prvenstvo 2017 na Vrhniki je bilo organizirano po določilih Tekmovalnega pravilnika LZS.
Ob razpisu dne 03.02.2017 so bile poleg vabila objavljene tudi prijavnice za nastop za individualni in ekipni
nastop v katerih je bilo v splošnih navodilih za izpolnjevanje navedeno, da se določanje absolutnih ekip
izvede avtomatsko glede na doseženo število krogov. Vodja ekipe je moral morebitne spremembe
posredovati organizatorju pisno najkasneje do nedelje do 12.00 ure.
V kolikor spremembe niso bile sporočene do navedenega roka oz. so klubi sodelovanje v eliminacijah
predhodno odklonili se vplačana štartnina ne vrača.
 Določitev sklica redne seje Skupščine, marec 2017
Z objavo na spletni strani in e‐mailom so društva prejela predhodno obvestilo članom LZS, da v letu 2017
poteče mandat predsednika, članov Izvršnega odbora, Nadzornega odbora in Disciplinske komisije.
V obvestilu so bili pozvani naj v svojih društvenih/klubskih sredinah poiščejo kandidate za organe zveze
za volitve, ki bodo potekale na 33. seji Skupščine LZS. Seja bo sklicana v ponedeljek 27.03.2017 na
Celovški cesti 317 v Ljubljani.
Gradivo za 33. sejo Skupščine bo Izvršni odbor zveze potrdil na dopisni seji.

S tem je bil dnevni red izčrpan, seja je bila zaključena ob 23.45 uri.

Zapisala:
Darja Rožmanec

Predsednik LZS:
Leon Uratnik, l.r.
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