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ZAPISNIK
88. redne seje IO LZS, ki je bila v petek, 12.01.2018, ob 17.00 uri,
v sejni sobi Strelišča v 2. nadstropju, na Dolenjski cesti 11, v Ljubljani.

Prisotni člani IO: Gregor Končan, Konrad Jurca, Janko Rop, Irena Rosa, Jaroš Šteharnik, Goran Vitez
in Leon Uratnik
Opravičeno odsotni: Marko Arnež, Vojko Colnar
Ostali prisotni: Darja Rožmanec, Svetlana Vran, Matija Žlender, Matej Zupanc, Maruša Rusjan,
Brane Štefančič, Maya Shalaby in Henk Wagemakers
Sejo je vodil predsednik Leon Uratnik, skrajšani zapisnik je pripravila Darja Rožmanec.
Za 88. redno sejo IO je bil predlagan naslednji
DNEVNI RED:
1. Pregled in potrditev dnevnega reda
2. Pregled in potrditev zapisnika 87. redne seje
3. Domnevne kršitve in napake sodnikov
4. Obravnava domnevne kršitve delegiranega sodnika ‐ poroča Svetlana Vran
5. Obravnava domnevne grožnje s strani Sodniške komisije ‐ poroča Goran Vitez
6. Obravnava zapleta s sodniki pred dvoransko tekmo v Kranju ‐ poroča Goran Vitez
7. Imenovanje vodje 3D programa ‐ poroča Leon Uratnik
8. Imenovanje vodje poljskega programa ‐ poroča Leon Uratnik
9. Poročilo tarčnega programa za leto 2017 ‐ poroča Matija Žlender
10. Uskladitev vseh pravilnikov vezano na pogodbo o sodelovanju za leto 2018 ‐ poroča Leon Uratnik
11. Pogodba med LZS in reprezentanti – poročata Leon Uratnik in Goran Vitez
12. Poročila članov IO o izvajanju zadolžitev ‐ poročajo Marko Arnež, Vojko Colnar, Janko Rop in Jaroš Šteharnik
13. Program dela 2018 ‐ poroča Leon Uratnik
14. Inventura in selitev skladišča na novo lokacijo ‐ poroča Leon Uratnik
15. Razno:
‐ Poročilo volilne komisije
Razrešitev članov komisij Franeta Merele in Braneta Štefančiča
Ponovitev volitev v NO odvisno od zapisnika volilne komisije
‐ Organizacija dvoranskega DP
‐ Odprodaja tarčnih podlog in Fita stojal društvom/klubom
‐ Organizatorji tekmovanj 3D Jadranskega pokala 2018 v Sloveniji
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K točki 1)
Pregled in potrditev dnevnega reda
Predsednik Leon Uratnik je pod točko Razno na predlog Konrada Jurce najavil obravnavo uporabe
lokostrelske opreme kamuflažnih barv na lokostrelskih tekmovanjih. Irena Rosa predlaga obravnavo
organizacije in izvedbe šolskih področnih tekmovanj ter pripravo izobraževanj za klubske sodnike.
Goran Vitez predlaga, da se predlagana 3. točka zaradi manjkajočega gradiva ne obravnava. Irena Rosa
vztraja o njeni obravnavi, saj o domnevnih kršitvah sodnikov že nekaj časa traja polemika in zato je čas,
da se zadevi naredi konec.
Goran Vitez razloži, da je problematiko vezano na sodnike predlagal v obravnavo že petič vendar
neuspešno.
Predsednik predlaga, da se potrdi dopolnjen dnevni red, ki se po novem glasi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Pregled in potrditev dnevnega reda
Pregled in potrditev zapisnika 87. redne seje
Domnevne kršitve in napake sodnikov
Obravnava domnevne kršitve delegiranega sodnika ‐ poroča Svetlana Vran
Obravnava domnevne grožnje s strani Sodniške komisije ‐ poroča Goran Vitez
Obravnava zapleta s sodniki pred dvoransko tekmo v Kranju ‐ poroča Goran Vitez
Imenovanje vodje 3D programa ‐ poroča Leon Uratnik
Imenovanje vodje poljskega programa ‐ poroča Leon Uratnik
Poročilo tarčnega programa za leto 2017 in Program dela tarčnega programa 2018
‐ poroča Matija Žlender
10. Uskladitev vseh pravilnikov vezano na pogodbo o sodelovanju za leto 2018 ‐ poroča Leon Uratnik
11. Pogodba med LZS in reprezentanti ‐ poročata Leon Uratnik in Goran Vitez
12. Poročila članov IO o izvajanju zadolžitev ‐ poročajo Marko Arnež, Vojko Colnar, Janko Rop
in Jaroš Šteharnik
13. Program dela 2018 ‐ poroča Leon Uratnik
14. Inventura in selitev skladišča na novo lokacijo ‐ poroča Leon Uratnik
15. Razno:
‐ Poročilo volilne komisije
Razrešitev članov komisij Franeta Merele in Braneta Štefančiča
Ponovitev volitev v NO odvisno od zapisnika volilne komisije
‐ Organizacija dvoranskega DP
‐ Organizatorji tekmovanj 3D Jadranskega pokala 2018 v Sloveniji
‐ Uporaba lokostrelske opreme kamuflažnih barv
‐ Organizacija in izvedba šolskih regijskih tekmovanj
‐ Izobraževanje klubskega sodnika
SKLEP št. 1: Sprejme se predlagani dopolnjeni dnevni red.
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 2)
Pregled in potrditev zapisnika 87. redne seje IO
Predsedujoči prebere bistvene sestavine zapisnika 87. seje IO. Člani v pregledu zapisnika ugotovijo,
da so bili realizirani vsi sklepi.
Iz prejšnjih sej ostajajo nerealizirani naslednji sklepi:
86. seja ‐ sklep št. 4 ni realiziran.
‐ sklep št. 14 ni realiziran.
85. seja ‐ sklep št. 12 1. in 3. del sklepa ni realiziran.
‐ sklep št. 15 ni realiziran.
‐ sklep št. 17 ni realiziran.
‐ sklep št. 18 2. del sklepa ni realiziran.
83. seja ‐ sklep št. 7, sklep št. 12 je realiziran delno.
Predsednik je dal na glasovanje predlog sklepa

SKLEP št. 2: Izvršni odbor LZS potrdi zapisnik 87. seje.
Ob glasovanju je bilo navzočih 6 članov IO.
Sklep je bil sprejet s 5 glasovi »ZA« in 1 glasom »PROTI«.

K točki 3)
Domnevne kršitve in napake sodnikov
Goran Vitez pove, da se ni strinjal z uvrstitvijo te točke na dnevni red, saj je pričakoval, da bo problematiko
o domnevnih kršitvah, ki jih je večkrat izpostavil obravnavala Sodniški komisija, kot je bilo razbrati iz
zapisnika 84. seje IO.
Svetlana Vran je o domnevnih kršitvah in napakah sodnikov pričakovala posredovano gradivo, ki bi ga na
podlagi pravilnika obravnavala Sodniška komisija vendar ga uradno ni prejela.
Predsednik je dal na glasovanje predlog sklepa
SKLEP št. 3: Član IO Goran Vitez bo predal gradivo o domnevnih kršitvah in napakah sodnikov osebno
predsednici Sodniške komisije Svetlani Vran na skupnem sestanku, ki ga določita sporazumno. Sodniška
komisija je gradivo dolžna obravnavati in podati povratno informacijo v 14 dneh od prejema gradiva.
Ob glasovanju je bilo navzočih 6 članov IO.
Sklep je bil sprejet s 6 glasovi »ZA« in 0 glasovi »PROTI«.

K točki 4)
Obravnava domnevne kršitve delegiranega sodnika
K točki 5)
Obravnava domnevne grožnje s strani Sodniške komisije
K točki 6)
Obravnava zapleta s sodniki pred dvoransko tekmo v Kranju
Na sejo pride Gregor Končan.
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Predsednik predlaga, da se vse točke, ki se nanašajo na problematiko povezano s sodniki obravnava skupaj,
predlaga se skupni sklep.
Po prejeti besedi Henk Wagemakers predsedniku svetuje naj zveza s sodniki raje sodeluje in tako ustvari
pogoje za učinkovito delovanje tekmovalnega sistema. Opaža, da je potrebno izboljšati delovanje na vseh
nivojih zveze zato upa, da se bodo deležniki o nesoglasjih pogovorili in v bodoče sodelovanje izboljšali.
Goran Vitez razloži, da pozna sodnike, ki so vredni njegovega zaupanja, vendar je od udeležencev
tekmovanj in tekmovalcev prejel materiale o napakah in kršitvah sodnikov, ki jih je podal v obravnavo.
V nadaljnji razpravi Henk Wagemakers predlaga, naj se težave rešujejo sproti, saj je na vsakem tekmovanju
imenovana komisija za pritožbe.
Svetlana Vran razpravo dopolni z ugotovitvijo, da sodniki nimajo sklenjene pogodbe o sodelovanju in
izpostavi, da svoje sodniško delo opravljajo prostovoljno ne glede na navedeni dejstvi pa strokovno,
odgovorno in vestno v namen zagotovitve enakih pogojev za vse tekmovalce.
Janko Rop predlaga, da Goran Vitez predsednici Sodniške komisije preda gradivo o domnevnih kršitvah
in napakah sodnikov, ki ga bo komisija obravnavala in podala pisna pojasnila.
Predsednik je dal na glasovanje predlog sklepa
Sklep št. 4: Ob domnevni kršitvi ali napaki sodnika se zaplet poskuša rešiti na licu mesta s pogovorom,
po potrebi s komisijo za pritožbe oz. se gradivo preda Sodniški komisiji. Sodniška komisija je gradivo
dolžna obravnavati in podati povratno informacijo v 14 dneh od prejema gradiva.
Ob glasovanju je bilo navzočih 7 članov IO.
Sklep je bil sprejet s 7 glasovi »ZA« in 0 glasovi »PROTI«.
Sejo zapustijo: Svetlana Vran, Maruša Rusjan, Brane Štefančič, Maya Shalaby in Henk Wagemakers.

K točki 7)
Imenovanje vodje 3D programa
K točki 8)
Imenovanje vodje poljskega programa
Člani odbora so bili v razpravi enotni, da izberejo enega strokovnega sodelavca za vodenje poljskega in 3D
programa. Pregledali so prispele kandidature s priloženim življenjepisom, kratko vizijo programa, dokazilom
o izobrazbi in licenci OKS.
Zaradi službenih obveznosti sejo zapusti Goran Vitez.
Predsednik je dal na glasovanje predlog sklepa
Sklep št. 5: Izvršni odbor na podlagi 29. člena statuta LZS potrdi Matijo Žlendra za vodjo poljskega
in 3D programa.
Ob glasovanju je bilo navzočih 6 članov IO.
Sklep je bil sprejet s 6 glasovi »ZA« in 0 glasovi »PROTI«.

K točki 9)
Poročilo tarčnega programa za leto 2017 in Program dela tarčnega programa 2018
Odbor se seznani s poročilom Tarčnega članskega programa za leto 2017.
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SKLEP št. 6: Izvršni odbor LZS na podlagi 29. člena Statuta Lokostrelske zveze Slovenije sprejme
Program dela tarčnega članskega programa 2018.
Ob glasovanju je bilo navzočih 6 članov IO.
Sklep je bil sprejet s 6 glasovi »ZA« in 0 glasovi »PROTI«.

K točki 10)
Uskladitev vseh pravilnikov vezano na pogodbo o sodelovanju za leto 2018
Predsednik je dal po razpravi na glasovanje predlog sklepa
SKLEP št. 7: Sodniška komisija dopolni Pravilnik o delu Sodniške komisije z aktivnostmi klubskega
sodnika.
Ob glasovanju je bilo navzočih 6 članov IO.
Sklep je bil sprejet s 6 glasovi »ZA« in 0 glasovi »PROTI«.

K točki 11)
Pogodba med LZS in reprezentanti
Gregor Končan razloži, da besedila pogodbe med reprezentanti in LZS ne bo podprl, saj pogodba
tekmovalcem ne prinaša pričakovanih pravic. Mnenju se pridruži Konrad Jurca, ki argumentira nestrinjanje
s pogodbo in predlaga, da tekmovalci/reprezentanti upoštevajo Lokostrelski etični kodeks.
SKLEP št. 8: Izvršni odbor LZS na podlagi 29. člena Statuta Lokostrelske zveze Slovenije potrdi besedilo
predloga pogodbe med reprezentanti in Lokostrelsko zvezo Slovenije.
Ob glasovanju je bilo navzočih 6 članov IO.
Sklep ni bil sprejet s 0 glasovi »ZA« in 6 glasovi »PROTI«.

K točki 12)
Poročila članov IO o izvajanju zadolžitev
Poročanje o izvajanju zadolžitev je stalna naloga članov IO in poročila o tem bodo člani IO v pisni obliki
oddali ob koncu vsakega leta oz. na poziv predsednika.

K točki 13)
Program dela 2018
Osnutek Programa dela 2018 so člani IO obravnavali na 85. seji, ter sprejeli sklep št. 6, da se program dela
dopolni s programi dela posameznih komisij in vodij programov ter se obravnava na naslednji seji.
Navedena vsebina je bila na 86. in 87. seji ponovno uvrščena na dnevni red vendar zaradi manjkajočega
dopolnjenega gradiva ni bila obravnavana. Ker bo potrebno za prihajajočo Skupščino gradivo pripraviti je
Darja Rožmanec predlagala, da pripravi dopolnitve Programa dela 2018 in vsebinski del Letnega poročila za
leto 2017. Konrad Jurca in Irena Rosa predlagata, da se v program dela 2018 umesti izvedba Lokostrelskih
centrov, saj je bil projekt pozitivno sprejet.
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SKLEP št. 9: Predlog programa dela 2018 in vsebinski del Letnega poročila za leto 2017 pripravi poslovna
sekretarka LZS.
Ob glasovanju je bilo navzočih 6 članov IO.
Sklep je bil sprejet s 6 glasovi »ZA« in 0 glasovi »PROTI«.
SKLEP št. 10: Izvršni odbor LZS na podlagi 29. člena Statuta Lokostrelske zveze Slovenije pozove Strokovni
svet, da pripravi vsebinski in izvedbeni projekt Lokostrelskih centrov za leto 2018 ter razpis.
Ob glasovanju je bilo navzočih 6 članov IO.
Sklep je bil sprejet s 6 glasovi »ZA« in 0 glasovi »PROTI«.

K točki 14)
Inventura in selitev skladišča na novo lokacijo
Leon Uratnik predstavi novo lokacijo skladišča v Žalcu, ki ponuja zadostno kvadraturo vendar je dostop
mogoč le po stopnicah. Predlaga višino najemnine, kot je bila do sedaj 100€/mesec. Komisija za popis
osnovnih sredstev organizira in izvede popis ter selitev na novo lokacijo. Datum selitve se določi do
20.01.2018. Zadnji rok izvedbe je 03.02.2018. Predsednik pozove člana IO, Marka Arneža, da posreduje
popisno listo zadnje inventure, ki se uporabi za izvedbo inventure pri nakladu.
Predsednik Leon Uratnik se sam izloči iz glasovanja.
SKLEP št. 11: Z Lokostrelskim klubom Žalec se sklene pogodba za najem skladiščnega prostora v izmeri
300 m2. Cena najema je 100€/mesec.
Ob glasovanju je bilo navzočih 6 članov IO.
Sklep je bil sprejet s 5 glasovi »ZA« in 0 glasovi »PROTI«.

K točki 15)
Poročilo volilne komisije
Razrešitev članov komisij Franeta Merele in Braneta Štefančiča
Ponovitev volitev v NO odvisno od zapisnika volilne komisije
LK Feniks Kranj je dne, 29.11.2017 posredoval pritožbo na volitve Nazornega odbora LZS na 34. redni seji
Skupščine LZS, ki je potekala dne, 27.11.2017. Pritožba je bila posredovana predsedniku Volilne komisije,
ki je na pritožbo podal odgovor s katerim je obvestil LK Feniks in oba overitelja zapisnika.
IO LZS ugotavlja, da je zapisnik 34. redne seje skupščine LZS podpisan in overjen ter da je skupščina od IO
ločen in neodvisen organ in ne more spreminjati sklepov skupščine.
Izvršni odbor LZS se je seznanil z odgovorom predsednika Volilne komisije 34. seje Skupščine LZS.

SKLEP št. 12: Na podlagi drugega odstavka 18. člena Statuta LZS Sodniška komisija predlaga razrešitev
članov Sodniške komisije Braneta Štefančiča in Franeta Merele.
Ob glasovanju je bilo navzočih 6 članov IO.
Sklep je bil sprejet s 6 glasovi »ZA« in 0 glasovi »PROTI«.
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SKLEP št. 13: Na predlog Sodniške komisije sta v Sodniško komisijo imenovana Branko Vardič
in Borislav Valjan.
Ob glasovanju je bilo navzočih 6 članov IO.
Sklep je bil sprejet s 6 glasovi »ZA« in 0 glasovi »PROTI«.
Organizacija dvoranskega DP
Za koordinacijo z organizatorjem dvoranskega DP je bila zadolžena Irena Rosa. Predstavi dopis LK Šenčur,
ki so ga člani IO prejeli 11.01.2018.
V Koledarju LZS je bilo razpisano enodnevno tekmovanje za DP v dvorani in pripravljen je bil predlog
časovnice, ki je izvedljiva v enem dnevu s katero je bil LK Šenčur posredno tudi seznanjen. Pogodba o
sodelovanju za leto 2018 omogoča članom LZS organizacijo tudi drugih tekmovanj, prav tako pa tudi
Tekmovalni pravilnik omogoča organizacijo DP, ki jih LZS ne organizira, pač pa priznava. Torej je s tem
članom LZS omogočeno, da DP Indoor v dvorani lahko izpeljejo tudi za dolgi in goli lok.
Irena Rosa posreduje informacijo v LK Šenčur in uskladi zahteve organizatorja za izvedbo DP.
Organizatorji tekmovanj 3D Jadranskega pokala 2018 v Sloveniji
LK Lendava je posredovala prošnjo za organizacijo tekmovanja, ki bi štela le za Jadranski 3D pokal.
SKLEP št. 14: Organizatorja in datum treh tekmovanj za 3D Jadranski pokal in tekmo Alpe Adria Field
pokala v Sloveniji določi vodja poljskega in 3D programa.
Ob glasovanju je bilo navzočih 6 članov IO.
Sklep je bil sprejet s 6 glasovi »ZA« in 0 glasovi »PROTI«.
Uporaba lokostrelske opreme kamuflažnih barv
SKLEP št. 15: Izvršni odbor LZS ne glede na veljavnost WA pravila o nedovoljeni uporabi lokostrelske
opreme kamuflažnih barv sprejme odločitev, da je uporaba loka in opreme na loku (brez puščic) ter
daljnogleda na nacionalnih tekmovanjih v Sloveniji dovoljena do 31.12.2019.
Z vsebino tega sklepa se seznani sodniško komisijo.
Ob glasovanju je bilo navzočih 6 članov IO.
Sklep je bil sprejet s 6 glasovi »ZA« in 0 glasovi »PROTI«.

Organizacija in izvedba šolskih regijskih tekmovanj
SKLEP št. 16: Izvršni odbor LZS sprejme odločitev, da se področna šolska tekmovanja 20.01.2018 ne bodo
organizirala zaradi prekratkega roka za organizacijo in izvedbo tekmovanja.
Ob glasovanju je bilo navzočih 6 članov IO.
Sklep je bil sprejet s 6 glasovi »ZA« in 0 glasovi »PROTI«.
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Izobraževanje klubskega sodnika
SKLEP št. 17: Izvršni odbor LZS na podlagi 29. člena Statuta Lokostrelske zveze Slovenije pozove Strokovni
svet in Komisijo za izobraževanje, da pripravita program za izobraževanje sodnikov in razpis.
Ob glasovanju je bilo navzočih 6 članov IO.
Sklep je bil sprejet s 6 glasovi »ZA« in 0 glasovi »PROTI«.

S tem je bil dnevni red izčrpan, seja je bila zaključena ob 22.30 uri.

Zapisala:
Darja Rožmanec

Predsednik LZS:
Leon Uratnik, l.r.
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