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ZAPISNIK
85. redne seje IO LZS, ki je bila v sredo, 20.09.2017, ob 17.00 uri,
v sejni sobi Strelišča v 2. nadstropju, na Dolenjski cesti 11, v Ljubljani.

Prisotni člani IO: Marko Arnež, Vojko Colnar, Janez Rop, Irena Rosa in Goran Vitez
Predsednik LZS: Leon Uratnik
Prisotni člani NO: Dušan Režonja
Ostali prisotni: Matej Zupanc in Svetlana Vran
Upravičeno odsotni: Marjan Podržaj, Jaroš Šteharnik
Sejo je vodil predsednik Leon Uratnik, skrajšani zapisnik pripravila Darja Rožmanec.
Pred pričetkom seje Leon Uratnik člane odbora seznani, da je s sklepom predsednika na podlagi
27. člena Statuta LZS v Izvršni odbor imenoval dva člana: Konrada Jurco ‐ LK Mins Postojna in
Gregorja Končana ‐ LK Kamnik.
Za 85. redno sejo IO je bil predlagan naslednji
DNEVNI RED:
1. Pregled in potrditev dnevnega reda
2. Pregled in potrditev zapisnika 84. redne seje, 60., 61., 62., 63. dopisne in 6. izredne seje IO
3. Poročilo vodje šolskega programa, Program dela šolskega programa za leto 2017 in 2018
‐ poroča Marjan Podržaj
4. Pregled in popravek Tekmovalnega pravilnika ‐ poročata Leon Uratnik in Matej Zupanc ‐ Strokovni svet
5. Priprava Koledarja tekmovanj za leto 2018 ‐ poročata Leon Uratnik in Matej Zupanc ‐ Strokovni svet
6. Pritožbe na izvedbo in rezultate članskega DP v tarčnem lokostrelstvu ‐ poroča Irena Rosa
7. Predlog plana dela za leto 2018 ‐ poročajo Leon Uratnik, Marko Arnež, Vojko Colnar, Irena Rosa,
Janko Rop, Goran Vitez in Jaroš Šteharnik
8. Povračila stroškov priprav kategoriziranim tekmovalcem ‐ obvestilo OKS februar 2017
‐ poroča Leon Uratnik
9. Povračila stroškov priprav tekmovalkam Svetovnih iger ‐ nakazilo OKS
‐ poroča Leon Uratnik
10. Poročilo o pregledu pogodb iz katerih izhajajo finančne obveznosti ‐ poroča Vojko Colnar
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11. Poročila članov IO o izvajanju zadolžitev ‐ poročajo Marko Arnež, Vojko Colnar, Irena Rosa,
Janko Rop, Goran Vitez in Jaroš Šteharnik
12. Določitev datuma sklica redne seje Skupščine LZS ‐ razpis volitev za člane Disciplinske komisije
in članov Nadzornega odbora ‐ poroča Leon Uratnik
13. Razno





Predstavitev Olimpijskega programa ‐ poročata Leon Uratnik in Matej Zupanc ‐ Strokovni svet
Obravnava pisanja na uradne naslove članov in grožnje Tomažu Urlepu za DP Ljutomer
‐ poroča Leon Uratnik
Predstavitev na prireditvi Olimpijski festival ‐ poroča Leon Uratnik
Določitev datuma seje Skupščine LZS

K točki 1)
Pregled in potrditev dnevnega reda
Predsednik predlaga, da se po zelo dolgem usklajevanju potrdi dopolnjen dnevni red, ki se po novem glasi:
1. Pregled in potrditev dnevnega reda
2. Pregled in potrditev zapisnika 84. redne seje, 60., 61., 62., 63., 64. dopisne in 6. izredne seje IO
in pregled realiziranih sklepov
3. Pregled in popravek Tekmovalnega pravilnika ‐ poročata Leon Uratnik in Matej Zupanc ‐ Strokovni svet
4. Priprava Koledarja tekmovanj za leto 2018 ‐ poročata Leon Uratnik in Matej Zupanc ‐ Strokovni svet
5. Pritožbe na izvedbo in rezultate članskega DP v tarčnem lokostrelstvu ‐ poroča Irena Rosa
6. Predlog plana dela za leto 2018 ‐ poročajo Leon Uratnik, Marko Arnež, Vojko Colnar, Irena Rosa,
Janko Rop, Goran Vitez in Jaroš Šteharnik
7. Povračila stroškov priprav kategoriziranim tekmovalcem ‐ obvestilo OKS februar 2017
‐ poroča Leon Uratnik
8. Povračila stroškov priprav tekmovalkam Svetovnih iger ‐ nakazilo OKS
‐ poroča Leon Uratnik
9. Poročila članov IO o izvajanju zadolžitev ‐ poročajo Marko Arnež, Vojko Colnar, Irena Rosa,
Janko Rop, Goran Vitez in Jaroš Šteharnik
10. Določitev datuma sklica redne seje Skupščine LZS ‐ razpis volitev za člane Disciplinske komisije
in članov Nadzornega odbora ‐ poroča Leon Uratnik
11. Razno






Potrditev članske tarčne reprezentance za nastop na Svetovnem prvenstvu Mexico City ‐ Mehika
Obravnava pisanja na uradne naslove članov in grožnje Tomažu Urlepu za DP Ljutomer
‐ poroča Leon Uratnik
Predstavitev na prireditvi Olimpijski festival ‐ poroča Leon Uratnik
Kandidatura za mednarodno tekmovanje v letu 2019
Določitev datuma seje Skupščine LZS
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Predsednik je dal na glasovanje predlog sklepa
SKLEP št. 1: Sprejme se predlagani dopolnjeni dnevni red.
Ob glasovanju je bilo navzočih 5 članov IO.
Sklep je bil sprejet s 5 glasovi »ZA« in 0 glasovi »PROTI«.

K točki 2)

Pregled in potrditev zapisnika 84. redne seje, 60., 61., 62., 63., 64. dopisne in 6. izredne seje IO
in pregled realiziranih sklepov
Člani odbora ugotovijo, da ni realiziran sklep št. 7 83. seje, sklep št. 12 je realiziran delno.
Predsednik prebere bistvene sestavine zapisnika 84. seje IO. V razpravi pred potrditvijo zapisnika
Vojko Colnar terja pojasnila vezana na sklep št. 6. saj je pridobil informacijo iz WA vezano na
uradnega fotografa na mednarodnih tekmovanjih. Želi vpogled v sklenjeno pogodbo med LZS in
WAE, katero mu bo posredovala Irena Rosa, ki v IO‐ju opravlja koordinacijo z mednarodnimi
lokostrelskimi inštitucijami.
Na sejo pride Marko Arnež.
Predsednik je dal na glasovanje predlog sklepa
SKLEP št. 2:
1. Izvršni odbor LZS potrdi zapisnik zapisnike 60., 61., 62., 63., 64. dopisne seje in zapisnik 6. izredne seje.
2. Potrdi tudi zapisnik 84. redne seje z dopolnitvami dveh sklepov:
Sklep št. 3: Izvršni odbor LZS se skladno z 29. členom Statuta Lokostrelske zveze Slovenije sprejme
usklajen Plan razdelitve prihodkov in odhodkov po SM za leto 2017 po prejetih pogodbah
FŠ in MIZŠ.
Sklep št. 5: Izvršni odbor potrdi ponudbo za izvajanje storitev evidence rekordov Tomaž Urlep s.p.
z dne 01.06.2017.
Ob glasovanju je bilo navzočih 6 članov IO.
Sklep je bil sprejet s 5 glasovi »ZA« in 0 glasovi »PROTI«.

K točki 3)

Pregled in popravek Tekmovalnega pravilnika
Po razpravi predsednik da na glasovanje predlog sklepa

SKLEP št. 3: Izvršni odbor LZS se skladno z 29. členom Statuta Lokostrelske zveze Slovenije sprejme
dopolnjeno besedilo Tekmovalnega pravilnika.
Ob glasovanju je bilo navzočih 6 članov IO.
Sklep je bil sprejet s 5 glasovi »ZA« in 1 glasom »PROTI«.
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K točki 4)
Priprava Koledarja tekmovanj za leto 2018
Predsednik je dal na glasovanje predlog sklepa
Sklep št. 4: Izvršni odbor sprejme osnutek Koledarja za leto 2018. Vojko Colnar v osnutek koledarja vnese
vse kandidature, ki jih bodo oddala posamezna društva/klubi na podlagi razpisa, ki ga pripravi tajništvo.
Ob glasovanju je bilo navzočih 6 članov IO.
Sklep je bil sprejet z 5 glasovi »ZA« in 1 glasom »PROTI«.
Sejo zapusti Goran Vitez.
K točki 5)
Pritožbe na izvedbo in rezultate članskega DP v tarčnem lokostrelstvu
Irena Rosa je obširno in kronološko predstavila potek dogodkov katere je zbrala vezano na državno tarčno
prvenstvo v Ljutomeru. Izvršni odbor je obravnaval pritožbo na izvedbo in rezultate članskega državnega
prvenstva v Ljutomeru.
Predsednik je dal na glasovanje predlog sklepa
Sklep št. 5: Pritožbo se zavrne.
Ob glasovanju je bilo navzočih 5 članov IO.
Sklep je bil sprejet z 5 glasovi »ZA« in 0 glasovi »PROTI«.

K točki 6)
Predlog plana dela za leto 2018
Po prejeti besedi je Irena Rosa predstavila predlog plana dela za leto 2018.
Sklep št. 6: Predlog plana dopolnimo s plani dela posameznih komisij in vodij programov. Plan dela se
obravnava na naslednji seji.
Ob glasovanju je bilo navzočih 5 članov IO.
Sklep je bil sprejet z 5 glasovi »ZA« in 0 glasovi »PROTI«.

Zaradi pozne ure so se prednostno obravnavale še naslednje tri točki dnevnega reda:

K točki 11)
Potrditev članske tarčne reprezentance za nastop na Svetovnem prvenstvu Mexico City ‐ Mehika
Predsednik da na glasovanje:
Sklep št. 7: Izvršni odbor LZS skladno z 29. členom Statuta Lokostrelske zveze Slovenije potrdi predlog
članske tarčne reprezentance za nastop na Svetovnem prvenstvu – Mexico City Mehika, ki bo potekalo
od 15.‐22.10.2017 v sestavi:
sestavljeni lok, ženske
Ellison Toja
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sestavljeni lok, moški
Sitar Dejan
ukrivljeni lok, moški
Bizjak Rok
Habjan Malavašič Den
Štrajhar Gašper
ukrivljeni lok, ženske
Umer Ana
spremljevalec
Žlender Matija
Ob glasovanju je bilo navzočih 5 članov IO.
Sklep je bil sprejet z 5 glasovi »ZA« in 0 glasovi »PROTI«.

Predstavitev na prireditvi Olimpijski festival ‐ poroča Leon Uratnik
Po razpravi, ki je potekala že ob odhodu prisotnih na seji se izoblikuje naslednji:
Sklep št. 8: Izvršni odbor potrdi znesek za udeležbo 50,00/dan in povračilo potnih stroškov za sodelovanje
na Olimpijskem festivalu v Ljubljani dne 29.‐30.09.2017. Za prehrano udeležencev poskrbi Leon Uratnik.
Ob glasovanju je bilo navzočih 5 članov IO.
Sklep je bil sprejet z 5 glasovi »ZA« in 0 glasovi »PROTI«.

Določitev datuma seje Skupščine LZS
Sklep št. 9: Seja redne Skupščine bo sklicana v torek, 28.11.2017. Poslovna sekretarka objavi na spletni
strani novico o datumu sklica z najavo nadomestnih volitev v NO in DK ter pozivom društvom/klubom, da
v svojih sredinah poiščejo kandidate.
Ob glasovanju je bilo navzočih 5 članov IO.
Sklep je bil sprejet z 5 glasovi »ZA« in 0 glasovi »PROTI«.

Dnevni red ni bil obravnavan v celoti, seja je bila zaključena ob 23.55 uri.

Zapisala:
Darja Rožmanec

Predsednik LZS:
Leon Uratnik, l.r.
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