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ZAPISNIK
86. redne seje IO LZS, ki je bila v petek, 17.11.2017, ob 16.00 uri,
v sejni sobi Strelišča, na Dolenjski cesti 11 v Ljubljani.

Prisotni člani IO: Marko Arnež, Vojko Colnar, Konrad Jurca, Gregor Končan in Goran Vitez
Predsednik LZS: Leon Uratnik
Opravičeno odsotni: Irena Rosa
Ostali prisotni: Darja Rožmanec, Matej Zupanc in Matija Žlender
Sejo sta vodila predsednik Leon Uratnik in Vojko Colnar, skrajšani zapisnik je pripravila Darja Rožmanec.
Za 86. redno sejo IO je bil predlagan naslednji
DNEVNI RED:
1. Pregled in potrditev dnevnega reda
2. Pregled in potrditev zapisnika nadaljevane 85. redne seje in 7. izredne seje IO
3. Potrditev poročila Organizacijskega odbora Evropskega Field prvenstva in njegova razpustitev
‐ poroča Darja Rožmanec
4. Tekmovalni pravilnik ‐ poroča Leon Uratnik
5. Poročila članov IO o izvajanju zadolžitev ‐ poročajo Marko Arnež, Vojko Colnar, Janko Rop
in Jaroš Šteharnik
6. Poročila vodij programov in komisij za leto 2017 ‐ poroča Leon Uratnik
7. Olimpijski program in projekt Olimpijske solidarnosti 2016 ‐ poroča Leon Uratnik
8. Programi dela tekmovalnih programov in komisij za leto 2018 ‐ poročajo Leon Uratnik, Matej Zupanc,
Matija Žlender in Svetlana Vran
9. Seznanitev s porabo Prihodkov in odhodkov po stroškovnih mestih 2017, dokument z dne 26.10.2017
‐ poroča Darja Rožmanec
10. Pogodba med reprezentanti in LZS ‐ poroča Goran Vitez
11. Pogodba o sodelovanju za leto 2018 ‐ poročata Leon Uratnik in Goran Vitez
12. Koledar tekmovanj 2018 in oblikovanje kriterijev za dodeljevanje tekmovanj za termine z več
kandidati ‐ poročata Leon Uratnik in Vojko Colnar
13. Predlogi članov IO za novega vodjo 3D in poljskega programa ‐ poroča Leon Uratnik
14. Lokostrelski centri 2016/2017 in naprej ‐ poročata Darja Rožmanec in Matija Žlender
15. Novi vodja šolskega programa ‐ poroča Leon Uratnik
16. Zaključna prireditev ‐ poroča Leon Uratnik
17.Prostor za sklic seje Skupščine ‐ poroča Leon Uratnik
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18.Potrditev Programa dela 2018 in Finančnega načrta za leto 2018 za potrebe javnih razpisov
‐ poroča Darja Rožmanec
19.Program dela 2018 ‐ poroča Leon Uratnik
20.Inventura za leto 2017 ‐ poroča Vojko Colnar
21.Obravnava gradiv za 34. sejo Skupščine
22.Razno
‐ Obravnava kršitve delegiranega sodnika ‐ poroča Svetlana Vran
‐ Obravnava grožnje s strani Sodniške komisije ‐ poroča Goran Vitez
‐ Obravnava zapleta s sodniki pred dvoransko tekmo v Kranju ‐ poroča Goran Vitez
‐ Odprodaja tarčnih podlog društvom/klubom ‐ poroča Leon Uratnik
K točki 1)
Pregled in potrditev dnevnega reda
Zaradi manjkajočega gradiva se 5. in 19. točki dnevnega reda obravnavata na naslednji seji. Prav tako se na
naslednjo sejo uvrstijo vsebine pod točko 22. Ostale točke dnevnega reda se preštevilčijo.
Predsednik predlaga, da se potrdi dopolnjen dnevni red, ki se po novem glasi:
1. Pregled in potrditev dnevnega reda
2. Pregled in potrditev zapisnika nadaljevane 85. redne seje in 7. izredne seje IO
3. Potrditev poročila Organizacijskega odbora Evropskega Field prvenstva in njegova razpustitev
‐ poroča Darja Rožmanec
4. Tekmovalni pravilnik ‐ poroča Leon Uratnik
5. Poročila vodij programov in komisij za leto 2017 ‐ poroča Leon Uratnik
6. Olimpijski program in projekt Olimpijske solidarnosti 2016 ‐ poroča Leon Uratnik
7. Programi dela tekmovalnih programov in komisij za leto 2018 ‐ poročajo Leon Uratnik, Matej Zupanc,
Matija Žlender in Svetlana Vran
8. Seznanitev s porabo Prihodkov in odhodkov po stroškovnih mestih 2017, dokument z dne 26.10.2017
‐ poroča Darja Rožmanec
9. Pogodba med reprezentanti in LZS ‐ poroča Goran Vitez
10. Pogodba o sodelovanju za leto 2018 ‐ poročata Leon Uratnik in Goran Vitez
11. Koledar tekmovanj 2018 in oblikovanje kriterijev za dodeljevanje tekmovanj za termine z več
kandidati ‐ poročata Leon Uratnik in Vojko Colnar
12. Predlogi članov IO za novega vodjo 3D in poljskega programa ‐ poroča Leon Uratnik
13. Lokostrelski centri 2016/2017 in naprej ‐ poročata Darja Rožmanec in Matija Žlender
14. Novi vodja šolskega programa ‐ poroča Leon Uratnik
15. Zaključna prireditev ‐ poroča Leon Uratnik
16. Prostor za sklic seje Skupščine ‐ poroča Leon Uratnik
17. Potrditev Programa dela 2018 in Finančnega načrta za leto 2018 za potrebe javnih razpisov
‐ poroča Darja Rožmanec
18. Inventura za leto 2017 ‐ poroča Vojko Colnar
19. Obravnava gradiv za 34. sejo Skupščine
20. Razno
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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«.
Na sejo pride Marko Arnež.
K točki 2)
Pregled in potrditev zapisnika nadaljevane 85. redne seje in 7. izredne seje IO
Predsednik prebere bistvene sestavine zapisnika 85. seje IO. Člani odbora ugotovijo, da niso realizirani oz.
so delno realizirani naslednji sklepi:
83. seja ‐ sklep št. 7, sklep št. 12 je realiziran delno.
85. seja ‐ sklep št. 12 1. in 3. del sklepa ni realiziran.
‐ sklep št. 15 ni realiziran.
‐ sklep št. 17 ni realiziran.
‐ sklep št. 12 2. del sklepa ni realiziran.
Predsednik je dal na glasovanje predlog sklepa
SKLEP št. 2:
Izvršni odbor LZS potrdi zapisnik 85. seje in zapisnik 7. izredne seje z dopolnitvami.
Ob glasovanju je bilo navzočih 6 članov IO.
Sklep je bil sprejet s 5 glasovi »ZA« in 1 glasom »PROTI«.

K točki 3)
Potrditev poročila Organizacijskega odbora Evropskega Field prvenstva in njegova razpustitev
Po obravnavi poročila, predsednik da na glasovanje predlog sklepov
SKLEP št. 3:
Izvršni odbor LZS na podlagi 29. člena Statuta Lokostrelske zveze Slovenije sprejme finančno poročilo
Evropskega Field prvenstva 2017 s prihodkom 14.064,30€.
Izvršni odbor LZS razpusti Organizacijski odbor Evropskega Field prvenstva 2017.
Ob glasovanju je bilo navzočih 6 članov IO.
Sklep je bil sprejet s 5 glasovi »ZA« in 1 glasom »PROTI«.

K točki 4)
Tekmovalni pravilnik
Predsednik pove, da so se predlagane tehnične popolnitve pravilnika obravnavale na 85. seji in predlaga,
da se vnesejo v čistopis. Člane odbora seznani, da je IO prejel predloge dopolnitve Tekmovalnega pravilnika
s strani LD Legende Kolpe katerega bo posredoval Strokovnemu svetu v obravnavo.
Predsednik je dal na glasovanje predlog sklepa
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Sklep št. 4:
Tekmovalni pravilnik se dopolni s predlaganimi spremembami in objavi se čistopis.
Ob glasovanju je bilo navzočih 6 članov IO.
Sklep je bil sprejet s 4 glasovi »ZA« in 2 glasovi »PROTI«.

K točki 5)
Poročila vodij programov in komisij za leto 2017
Odbor se seznani s poročili Tarčnega mladinskega programa, Poljskega članskega in mladinskega programa,
3D programa in poročilom Komisije tekmovalcev. Matija Žlender pove, da bo poročilo za Tarčni članski
programi pripravil do naslednje seje.
Goran Vitez v poročilih pogreša konkretne vsebinske in preverljive analize napredovanja rezultatov
reprezentantov in članov selekcij kot tudi vsebinsko analizo učinka treningov na rezultate in izboljšava le teh
podkrepljeno s preverljivimi podatki, ker le to članom IO‐ja omogoča jasno oceno ne samo dela vodij temveč
tudi njihovo uspešnost.
Matej Zupanc pojasni, da analizo/statistiko tekmovalcev in članov selekcij opravi sprotno, vsebine so na
vpogled v arhivu.
Vojko Colnar predlaga, da se analize/statistiko prilaga k letnim poročilom tekmovalnih programov.
Sklep št. 5: Izvršni odbor LZS na podlagi 29. člena Statuta Lokostrelske zveze Slovenije sprejme poročilo
Komisije tekmovalcev 2017.
Sklep je bil sprejet s 6 glasovi »ZA« in 0 glasovi »PROTI«.

K točki 6)
Olimpijski program in projekt Olimpijske solidarnosti 2016
Matej Zupanc pove, da je projekt Olimpijske solidarnosti potekal skladno s pogodbo MOK ‐ OKS in da se je
zaključil konec leta 2016. Strokovno sodelovanje s priznanim mednarodnem trenerjem Dongeunom Sukom
pa se je nadaljevalo tudi v letu 2017 s tremi kampi na katerih so sodelovali tudi tuji lokostrelci. Učinki
programa se še ne odražajo v doseganju zasledovanih rezultatov, vendar rezultati kažejo pozitivno smer in
predvsem izboljšano lokostrelsko tehniko.

K točki 7)
Programi dela tekmovalnih programov in komisij za leto 2018
V razpravi o prejetih poročilih člani odbora ugotavljajo, da so bili oddani programi dela: Tarčni mladinski
program, Tarčni članski program – dvorana ter Program dela in finančni plan Komisije tekmovalcev.
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Sklep št. 6: Izvršni odbor LZS na podlagi 29. člena Statuta Lokostrelske zveze Slovenije sprejme;
Program dela Tarčnega mladinskega programa 2018.
Program dela Tarčnega članskega programa 2018 ‐ dvorana.
Program dela in finančni plan Komisije tekmovalcev 2018.
Sklep je bil sprejet s 6 glasovi »ZA« in 0 glasovi »PROTI«.

K točki 8)
Seznanitev s porabo Prihodkov in odhodkov po stroškovnih mestih 2017
Izvršni odbor se seznani s porabo Prihodkov in odhodkov po stroškovnih mestih, ki so knjiženi do 26.10.2017.

K točki 9)
Pogodba med reprezentanti in LZS
Goran Vitez je predstavil predlog besedila pogodbe med reprezentanti in Lokostrelsko zvezo Slovenije.
V razpravi je Gregor Končan predlagal , da se predlog v obravnavo posreduje tudi Strokovnemu svetu.
Predlaga tudi preimenovanje pogodbe v Kodeks, ki bi navajal pravice in obveznosti tekmovalcev.
Predlog besedila se v dopolnitev pošlje Komisiji tekmovalcev, Strokovnemu svetu in vodjem tekmovalnih
programov.
Predsednik je dal na glasovanje predlog sklepa
SKLEP št. 7: Predlog besedila pogodbe se pošlje v obravnavo Komisiji tekmovalcev, Strokovnemu svetu in
vodjem tekmovalnih programov.
Ob glasovanju je bilo navzočih 6 članov IO.
Sklep je bil sprejet s 6 glasovi »ZA« in 0 glasovi »PROTI«.

K točki 10)
Pogodba o sodelovanju za leto 2018
Člani odbora so se na prejšnji seji dogovorili, da bodo do 31.10.2017 pripravili predlog sprememb in
dopolnitev obstoječe Pogodbe o sodelovanju med LZS in klubi, ki bo obravnavana na 34. seji Skupščine.
Podlogo za dopolnitev je pripravil le koordinator Goran Vitez, ker od članov odbora ni prejel nobenih
predlogov dopolnitve pogodbe.
Člani odbora so v razpravi nanizali predloge za učinkovitejše delovanje tekmovalnega sistema ter se
dogovorili, da Goran Vitez ponovno pošlje v dopolnitev Pogodbo o sodelovanju za leto 2018, ki jo bodo
dopolnili do torka 21.11.2017.

SKLEP št. 8: Potrdi se Pogodba o sodelovanju za leto 2018, ki se dopolni do 21.11.2017.
Ob glasovanju je bilo navzočih 6 članov IO.
Sklep je bil sprejet s 6 glasovi »ZA« in 0 glasovi »PROTI«.
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K točki 11)
Koledar tekmovanj 2018 in oblikovanje kriterijev za dodeljevanje tekmovanj za termine z več
kandidati
Vojko Colnar predstavi predlog Koledarja tekmovanj 2018, ki vsebuje oddane kandidature članov LZS.
Predsednik je dal na glasovanje predlog sklepa
SKLEP št. 9: Izvršni odbor LZS na podlagi 29. člena Statuta Lokostrelske zveze Slovenije potrdi predlog
oddanih kandidatur za Koledar 2018 – verzija 1.9. z dne 17.11.2017.
Ob glasovanju je bilo navzočih 6 članov IO.
Sklep je bil sprejet s 6 glasovi »ZA« in 0 glasovi »PROTI«.
Sejo zapusti Leon Uratnik, sejo v nadaljevanju vodi Vojko Colnar.
K točki 12)
Predlogi članov IO za novega vodjo 3D in poljskega programa
Po odstopu vodje poljskega in 3D programa ter poteku pogodbe vodji šolskega programa se člani odbora
odločijo, da se na spletni strani objavi razpis za kandidate vodij programov.
Vojko Colnar je dal na glasovanje predlog sklepa
Sklep št. 10: Izvršni odbor LZS na spletni strani objavi razpis za mesto strokovnega sodelavca v šolskem,
poljskem in 3D programu.
Ob glasovanju je bilo navzočih 5 članov IO.
Sklep je bil sprejet s 5 glasovi »ZA« in 0 glasovi »PROTI«.

K točki 13)
Lokostrelski centri 2016/2017 in naprej
Člani odbora so se seznanili s poročilom Lokostrelskih centrov 2016/2017. Ugotovili so, da je potrebna
nadgraditev projekta, ki bo predstavljena po potrditvi novega vodje šolskega programa.
Vojko Colnar da na glasovanje predlog sklepa
Sklep št. 11: Priprava dolgoročne strategije na področju: šolskega programa, lokostrelskih centrov,
lokostrelske šole, izbire sodelujočih strokovnih sodelavcev ter promocije lokostrelstva med mladimi.
Ob glasovanju je bilo navzočih 5 članov IO.
Sklep ni bil sprejet s 5 glasovi »ZA« in 0 glasovi »PROTI«.

K točki 14)
Novi vodja šolskega programa
Na spletni strani se objavi razpis za za mesto strokovnega sodelavca v šolskem programu.

IZVRŠNI ODBOR
e: executive@archery‐si.org

K točki 15)
Zaključna prireditev
Zaključna prireditev bo v soboto 16.12.2017, po končani podelitvi priznanj dvoranskega pokalnega
tekmovanja v Kamniku. Na zaključni prireditvi bodo podeljeni pokali za osvojena prva mesta pokalnih
tekmovanj, plakete najboljšim tekmovalcem in društvom za obletnice delovanja, diplome za osvojene
rekorde, razglašena bosta najboljša tekmovalka in tekmovalec letošnje sezone in klub leta 2017.
Sklep št. 12: Izvršni odbor LZS potrdi izvedbo zaključne prireditve v soboto, 16.12.2017 v Športni dvorani
Kamnik po končani razglasitvi najboljših na tekmovanju dvoranskega pokala. Lokostrelski klub Kamnik na
podlagi dogovora zagotovi podelitveni prostor, ozvočenje in pogostitev udeležencev na zaključni prireditvi
LZS.
Ob glasovanju je bilo navzočih 5 članov IO.
Sklep je bil sprejet s 5 glasovi »ZA« in 0 glasovi »PROTI«.

K točki 16)
Prostor za sklic seje Skupščine
34. seja Skupščine bo v ponedeljek 27.11.2017 v Cankarjevem domu na Vrhniki.

K točki 17)
Potrditev Programa dela 2018 in Finančnega načrta za leto 2018 za potrebe javnih razpisov

Sklep št. 13: Izvršni odbor LZS Skladno z 29. členom Statuta Lokostrelske zveze Slovenije potrdi Program
dela 2018 in Finančni načrt za leto 2018, ki sta namenjena izključno za kandidacijske postopke razpisov
za pridobitev javnih sredstev.
Ob glasovanju je bilo navzočih 5 članov IO.
Sklep je bil sprejet s 5 glasovi »ZA« in 0 glasovi »PROTI«.

K točki 18)
Inventura za leto 2017
Na kratko so bile podane informacije vezane na evidence, ki jih pri svojem delu potrebuje Inventurna
komisija. Marko Arnež pove, da ima seznam drobnega inventarja v elektronski obliki in da ga bo posredoval
predsedniku Inventurne komisije Vojku Colnarju. Seznam osnovnih sredstev je Inventurni komisiji
posredovala Darja Rožmanec.

Sklep št. 14: Seznam drobnega inventarja Inventurni komisiji posreduje skrbnik inventarja Marko Arnež,
da bo lahko pričela s postopkom inventure.
Ob glasovanju je bilo navzočih 5 članov IO.
Sklep je bil sprejet s 5 glasovi »ZA« in 0 glasovi »PROTI«.
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K točki 19)
Obravnava gradiv za 34. sejo Skupščine
Sklep št. 15: Izvršni odbor LZS na podlagi 29. člena Statuta Lokostrelske zveze Slovenije potrdi gradiva za
34. sejo Skupščine LZS.
Ob glasovanju je bilo navzočih 5 članov IO.
Sklep je bil sprejet s 5 glasovi »ZA« in 0 glasovi »PROTI«.

K točki 20)
Razno
Predlogov za obravnavo ni bilo.

S tem je bil dnevni red izčrpan, seja je bila zaključena ob 21.15 uri.

Zapisala:
Darja Rožmanec

Predsednik LZS:
Leon Uratnik, l.r.
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