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Z A P I S N I K - predlog
84. redne seje IO LZS, ki je bila v četrtek, 08.06.2017, ob 18.00 uri,
v pisarni LZS, na Dolenjski cesti 11 v Ljubljani.

Prisotni člani IO: Marko Arnež, Vojko Colnar, Janez Rop, Irena Rosa, Jaroš Šteharnik in Goran Vitez
Predsednik LZS: Leon Uratnik
Prisotni člani NO:
Ostali prisotni: Matej Zupanc in Maruša Gajić
Sejo je vodil predsednik Leon Uratnik, skrajšani zapisnik pripravila Darja Rožmanec.
Za 84. redno sejo IO je bil predlagan naslednji
DNEVNI RED:
1. Pregled in potrditev dnevnega reda
2. Pregled in potrditev zapisnika 83. redne seje, 57. , 58. in 59. dopisne seje IO
3. Obravnava predloga Plana razdelitve prihodkov in odhodkov po SM za leto 2017 po prejetih
pogodbah FŠ in MIZŠ ‐ poroča Leon Uratnik
4. Seznanitev s prihodki in odhodki po SM v prvem tromesečju 2017 ‐ poroča Leon Uratnik
5. Zahteva za povrnitev povzročene materialne škode Goranu Vitezu LK Feniks ‐ poroča Leon Uratnik
6. Obravnava predloga stroškovnika Evropskega Field prvenstva v Mokricah
7. Razno
 Obravnava kršitve delegiranega sodnika
 Potni nalogi ‐ izdaja in podpisovanje
 Lokostrelski centri za šolsko leto 2017/2018
 Delovanje šolskega programa
 S strani WAE nepotrjena organizacija mednarodnega tekmovanja v letu 2018

K točki 1)
Pregled in potrditev dnevnega reda
Predsednik Leon Uratnik je pod točko Razno najavil obravnavo Sistema sestave koledarja tekmovanj. Irena
Rosa predlaga v tč. Razno umik obravnave kršitve delegiranega sodnika. Člani IO se strinjajo, da se navedena
problematika obravnava v Sodniški komisiji. V kolikor IO obravnava vsebine vezane na Sodniško komisijo se
na sejo vabi tudi predsednico komisije.

IZVRŠNI ODBOR
e: executive@archery‐si.org

Predsednik predlaga, da se potrdi dopolnjen dnevni red, ki se po novem glasi:
1. Pregled in potrditev dnevnega reda
2. Pregled in potrditev zapisnika 83. redne seje, 57. , 58. in 59. dopisne seje IO
3. Obravnava predloga Plana razdelitve prihodkov in odhodkov po SM za leto 2017 po prejetih
pogodbah FŠ in MIZŠ ‐ poroča Leon Uratnik
4. Seznanitev s prihodki in odhodki po SM v prvem tromesečju 2017 ‐ poroča Leon Uratnik
5. Zahteva za povrnitev povzročene materialne škode Goranu Vitezu LK Feniks ‐ poroča Leon Uratnik
6. Obravnava predloga stroškovnika Evropskega Field prvenstva v Mokricah
7. Razno
 Ponudba storitev Tomaž Urlep s.p.
 Ovrednotenje stroškov vodenja Poljskega in 3D programa
 Potni nalogi ‐ izdaja in podpisovanje
 Lokostrelski centri za šolsko leto 2017/2018
 Delovanje šolskega programa
 S strani WAE nepotrjena organizacija mednarodnega tekmovanja v letu 2018
 Sistem sestave Koledarja tekmovanj
Predsednik je dal na glasovanje predlog sklepa
SKLEP št. 1: Sprejme se predlagani dopolnjeni dnevni red.
Ob glasovanju je bilo navzočih 7 članov IO.
Sklep je bil sprejet s 7 glasovi »ZA« in 0 glasovi »PROTI«.

K točki 2)

Pregled in potrditev zapisnika 83. redne seje, 57. , 58. in 59. dopisne seje IO
Predsednik prebere bistvene sestavine zapisnika 83. seje IO in nerealizirane sklepe; št. 6, 7, 8 in
drugi del sklepa št. 11. Člani odbora ugotovijo, da so sklepi št. 12,13, 14, 15, 17 in 18 v realizaciji.
Predsednik je dal na glasovanje predlog sklepa
SKLEP št. 2: Izvršni odbor LZS potrdi zapisnik 83. redne seje in zapisnike 57., 58. in 59. dopisne seje.
Ob glasovanju je bilo navzočih 7 članov IO.
Sklep je bil sprejet s 7 glasovi »ZA« in 0 glasovi »PROTI«.

K točki 3)
Obravnava predloga Plana razdelitve prihodkov in odhodkov po SM za leto 2017 po prejetih
pogodbah FŠ in MIZŠ
Po razpravi predsednik da na glasovanje predlog sklepa

IZVRŠNI ODBOR
e: executive@archery‐si.org

SKLEP št. 3: Izvršni odbor LZS se skladno z 29. členom Statuta Lokostrelske zveze Slovenije seznani
z usklajenim Planom razdelitve prihodkov in odhodkov po SM za leto 2017 po prejetih pogodbah
FŠ in MIZŠ.
Ob glasovanju je bilo navzočih 7 članov IO.
Sklep je bil sprejet s 7 glasovi »ZA« in 0 glasovi »PROTI«.

K točki 4)
Seznanitev s prihodki in odhodki po SM v prvem tromesečju 2017
Predsednik dal na glasovanje predlog sklepa
Sklep št. 4: Izvršni odbor LZS se skladno z 29. členom Statuta Lokostrelske zveze Slovenije seznani s
prihodki in odhodki po SM v prvem tromesečju 2017.
Ob glasovanju je bilo navzočih 7 članov IO.
Sklep je bil sprejet z 7 glasovi »ZA« in 0 glasovi »PROTI«.

K točki 5)
Zahteva za povrnitev povzročene materialne škode Goranu Vitezu, članu LK Feniks
Irena Rosa je obširno in kronološko predstavila gradiva 30. in 31. seje Skupščine ter dokumente Komisije za
izobraževanje v delih, ki se navezujejo na zahtevek za povrnitev materialne škode Gorana Viteza.
Pred glasovanjem se je Goran Vitez izločil iz glasovanja.
Predsednik je dal na glasovanje predlog sklepa
Sklep št. 5:
1. Goranu Vitezu, članu LK Feniks Kranj se povrne zahtevana materialna škoda zaradi neizvedenega
predvidenega izobraževanja sprejetega na 30. seji Skupščine LZS v višini 202,38€.
Ob glasovanju je bilo navzočih 5 članov IO.
Sklep ni bil sprejet z 1 glasom »ZA« in 4 glasovi »PROTI«.

K točki 6)
Obravnava predloga stroškovnika Evropskega Field prvenstva v Mokricah
Člani IO LZS so se seznanili s stroškovnikom Evropskega Field prvenstva v Moricah.
Sklep št. 6: Izvršni odbor LZS skladno z 29. členom Statuta Lokostrelske zveze Slovenije potrdi stroškovnik
Evropskega Field prvenstva v Mokricah s predlaganimi dopolnitvami.
Ob glasovanju je bilo navzočih 7 članov IO.
Sklep je bil sprejet z 7 glasovi »ZA« in 0 glasovi »PROTI«.

IZVRŠNI ODBOR
e: executive@archery‐si.org

K tč. 7)
Razno
 Ponudba Računalniške storitve Tomaž Urlep s.p.
Sklep št. 7: Izvršni odbor potrdi ponudbo za izvajanje računalniških storitev Tomaž Urlep s.p.
z dne 01.06.2017, ki je priloga tega sklepa.
Ob glasovanju je bilo navzočih 7 članov IO.
Sklep je bil sprejet z 7 glasovi »ZA« in 0 glasovi »PROTI«.

 Ovrednotenje stroškov vodenja Poljskega in 3D programa
Predsednik pove, da je po razgovoru z vodjem Poljskega in 3D programa Francijem Rožmanec pridobil
informacijo, da se vodja obeh programov odpoveduje nadomestilu za vodenje programa. Pri
opravljanju dejavnosti pričakuje povračilo stroškov pri opravljanju del.
Sklep št. 8: Izvršni odbor potrdi povračilo stroškov, ki nastanejo pri opravljanju vodenja Poljskega in 3D
programa.
Ob glasovanju je bilo navzočih 7 članov IO.
Sklep je bil sprejet z 7 glasovi »ZA« in 0 glasovi »PROTI«.


Potni nalogi ‐ izdaja in podpisovanje
Predsednik LZS pove, da je bil na 82. Seji IO sprejet sklep št. 9, na podlagi katerega se podpisani potni
nalogi oddajajo v tajništvo elektronsko v pdf formatu. Dokumente na službeno potovanje se
napotenim pošlje po mailu pred odhodom.

 Lokostrelski centri za šolsko leto 2017/2018
Po prejeti besedi je Darja Rožmanec razložila potrebo nadgradnje projekta Lokostrelskih centrov,
predvsem na segmentu vsebin in sodelovanja strokovnega licenciranega društvenega kadra v
prihajajočem šolskem letu v regijah, kjer aktivnosti centrov potekajo. V finančnem planu zveze so
planirana lastna sredstva, katera so se z novo prejeto odločbo Fundacije za šport v znesku 4.600€ še
povečala in omogočajo kontinuirano delo na projektu tudi vnaprej. Odgovorne je pozvala naj čimprej
pristopijo k dolgoročni strategiji na področju: šolskega programa, lokostrelskih centrov in lokostrelske
šole.
 Delovanje šolskega programa
Koordinator šolskega programa Vojko Colnar pove, da je šolski program 2017‐2018 pripravljen za
usklajevanje na Strokovnem svetu. Predlaga, da bi zveza preko aktivnosti vodje šolskega programa
poskušala s predstavitvijo dejavnosti po osnovnih in srednjih šolah lokostrelstvo bolj približati mladim.
Člani odbora so predlagali, da se pripravi Plan dela predstavitve po šolah vključno s finančnimi stroški
ter nakazanim dolgoročnim sodelovanjem vodstev šol.
 S strani WAE nepotrjena organizacija mednarodnega tekmovanja v letu 2018
Lokostrelska zveza Slovenije žal ni pridobila kandidature za Evropski mladinski pokal, 15.‐19.05.2018.
WAE je tekmovanje poverilo italijanskemu organizatorju iz Rovereta. Izvršni odbor, bo podal predloge
o zagotavljanju lastnih sredstev za leto 2018.

IZVRŠNI ODBOR
e: executive@archery‐si.org

 Sistem sestave Koledarja tekmovanj
Predlagatelj dopolnitev Goran Vitez razloži, da je izdelava oz. določitev tekmovalnega koledarja po
trenutno veljavnem Tekmovalnem pravilniku nedosledna, nepraktična in ne omogoča sodelovanja
klubov pri izdelavi le tega temveč onemogoča enakopravno obravnavo in sodelovanje članov LZS.
Poudari, da društva z napori pridobijo na razpolago zunanji prostor ali dvorano za tekmo na točno
določen dan brez možnosti prilagoditve. Predlaga spremembo Tekmovalnega pravilnika oz. obravnavo
spremembe v točki 17 – 17.1 na sledeči način:
»IO LZS določi izdela tekmovalni koledar za naslednje koledarsko leto na predlog Strokovnega sveta
najkasneje do konca oktobra tekočega leta. Koledar mora biti sestavljen tako, da so domača
tekmovanja prilagojena mednarodnim tekmovanjem in potrebam strokovnega sveta. Izdelava Predlog
tekmovalnega koledarja temelji na prioriteti najvišjih mednarodnih tekmovanj. Termine za izbirna
tekmovanja in državna prvenstva določi predlaga Strokovni svet, klubi pa na podlagi razpisa in lastnih
predlogov kandidirajo za izvedbo tekmovanj na sestanku predsednikov društev in klubov zveze.
Organizacijo tekmovanj posameznim klubom poveri IO LZS s svojim sklepom najkasneje do 20.
decembra tekočega leta za naslednje koledarsko leto izključno na osnovi potrjenega in usklajenega
tekmovalnega koledarja na sestanku predsednikov društev in klubov zveze. IO LZS lahko usklajuje oz.
dopolni tekmovalni koledar za tekme, za katere ni bil določen oz. se ni javil organizator na sestanku
predsednikov društev in klubov zveze. Zaradi boljše obveščenosti lahko tekmovalni koledar vsebuje
tudi datume tekmovanj, ki jih ne organizira LZS.
X – Izdelani koledar je predlog, kar zagotavlja večjo fleksibilnost in boljše možnosti sodelovanja članov
pri organizacije tekem ter ustrezno terminsko usklajevanje, v kolikor ne vpliva na prioritete najvišjih
mednarodnih tekmovanj.
X – Člani lahko predlagajo prestavitev določenih tekem ali predlagajo druge termine, ki organizatorju
bolj ustrezajo, v kolikor ne vpliva na prioritete najvišjih mednarodnih tekmovanj.
X – Preprečuje samovoljno in neutemeljeno naknadno spremembo potrjenega tekmovalnega
koledarja.
X – Omogoča naknadno izpolnitev prostih terminov tekmovalnega koledarja«

Sklep št. 9:
1. Izvršni odbor sprejme predlog dopolnitve tč. 17.1 Tekmovalnega pravilnika.
2. Strokovni svet obravnava predlagane dopolnitve in pripravi predlog sprememb Tekmovalnega
pravilnika.
Ob glasovanju je bilo navzočih 7 članov IO.
Sklep je bil sprejet z 7 glasovi »ZA« in 0 glasovi »PROTI«.

S tem je bil dnevni red izčrpan, seja je bila zaključena ob 23.55 uri.

Zapisala:
Darja Rožmanec

Predsednik LZS:
Leon Uratnik, l.r.

Priloga k sklepu št. 7

IZVRŠNI ODBOR
e: executive@archery‐si.org

RAČUNALNIŠKE STORITVE Tomaž Urlep s.p.
Rečica ob Savinji 24a, 3332 Rečica ob Savinji
Transakcijski račun: SI56 1966 0501 1120 654

Lokostrelska zveza Slovenije

Dolenjska cesta 11
1000 LJUBLJANA

PONUDBA:
Datum:

Vodenje evidence članstva
‐ posodabljanje programa za vnos podatkov na nivoju
klubov
‐ pomoč pri uporabi programa
‐ evidenca novih članskih in tekmovalnih izkaznic
Registracije
‐ posredovanje podatkov o športnikih in tekmovalnih
licencah v aplikacijo Športniki na Zavodu za šport RS
Planica
‐ vnos letnega koledarja domačih in mednarodnih
tekem v aplikacijo Športniki na Zavodu za šport RS
Planica
‐ posredovanje podatkov o rezultatih športnikov na
domačih tekmah v aplikacijo Športniki na Zavodu za
šport RS Planica
Kategorizacije
‐ vnos letnega koledarja mednarodnih tekem v
aplikacijo Športniki na Zavodu za šport RS Planica
‐ vnos podatkov o rezultatih športnikov na
reprezentančnih nastopih v aplikacijo Športniki na
Zavodu za šport RS Planica
‐ urejanje kategorizacij
‐ reševanje reklamacij
Internet
‐ objavljanje vabil na spletni strani
‐ objavljanje rezultatov na spletni strani
‐ ažuriranje mailing liste

1/17
01.06.2017

količina
12 mes

Cena €
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12 mes
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12 mes
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4 mes

180

4 mes

70

12 mes

160

12 mes

150

Medalje
‐ priprava medalj za državna prvenstva
‐ vodenje evidence o porabljenih medaljah in
pravočasno naročanje novih
‐ priprava nalepk za medalje
Pokali
‐ vodenje skupnih rezultatov pokala posamezno in po
pokal
klubih
‐ vnos rezultatov na tekmah, kjer nisem prisoten
tekmovalec
‐ objavljanje na spletni strani
Državna prvenstva
‐ prijava tekmovalcev, objava startnih list, kontrola
norm
‐ delo na dan tekme
‐ dodatek za tretjo izmeno
‐ dodatek za dvoboje olimpijskega kroga
‐ kilometrina
Rekordi
‐ urejevanje rekordov
‐ objavljanje na spletni strani
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80
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po potrebi
po potrebi
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60
30
30
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Tomaž Urlep

