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ZAPISNIK
nadaljevanja 89. redne seje IO LZS, ki je bilo v sredo, 21.03.2018, ob 18.00 uri,
v pisarni LZS, na Dolenjski cesti 11 v Ljubljani.

Prisotni člani IO: Marko Arnež, Vojko Colnar, Konrad Jurca in Irena Rosa
Predsednik LZS: Leon Uratnik
Opravičeno odsotni: Goran Vitez, Jaroš Šteharnik, Janko Rop in Gregor Končan
Ostali prisotni: Frane Merela, NO
Sejo je vodil predsednik Leon Uratnik, skrajšani zapisnik je pripravila Irena Rosa.
Za nadaljevanje 89. redne sejo IO je bil predlagan naslednji
DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.

Ponovna obravnava gradiva, ki so bila podana pod točko št. 3
Izračun stroškov LZS za sojenja po pogodbi (po dogovoru gradivo pripravi Vojko Colnar)
In vse kar je ostalo še od zadnjič in nedorečeno glede sankcij nepodpisnikom pogodbe
Razno

K točki 1)
Ponovna obravnava gradiva, ki so bila podana pod točko št. 3
Predsednik je opozoril na osebne obtožbe in navedbe v predlogu Letnega poročila 2017. Irena Rosa je k
Poročilu o delu IO LZS za leto 2017 dodala še ustne pripombe in opažanja, ki prav tako ne sodijo v zapisano
poročilo. Opozorila je tudi na nerazdeljene oz. nepokrite zadolžitve za delo.
Predsednik je dal na glasovanje predlog sklepa
SKLEP št. 1: V Letnem poročilu 2017 se na strani 5 brišejo sporni del vsebine z navedenimi imeni.
Ob glasovanju je bilo navzočih 5 članov IO.
Sklep je bil sprejet s 5 glasovi »ZA« in 0 glasovi »PROTI«.
K točki 2)
Izračun stroškov LZS za sojenja po pogodbi (po dogovoru gradivo pripravi Vojko Colnar)
Član IO Vojko Colnar je ponovno izdelal projekcijo potrebnih sredstev za pokrivanje nadomestil stroškov
sodnikom za tekmovanja LZS ter višino prihodkov, zbranih od članov LZS po predvidenih izdanih računih za
sojenja sodnikov LZS. Izračun se je ujemal z izračunom te postavke, ki sta jo že prej vsaka za sebe izdelali
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poslovna sekretarka in predsednica Sodniške komisije LZS. Člani IO so analizirali tudi ostale postavke iz
predloga finančnega plana Sodniške komisije LZS in jih uskladili.
Predlog finančnega plana je narejen izključno po predvidevanjih, saj od razpisov na MIZŠ in FŠ še nimamo
nobenega odziva.
Predsednik je dal na glasovanje predlog sklepa
SKLEP št. 2: Obveznosti do pokrivanja stroškov sojenj na mednarodnem področju se vodijo na ločenem
kontu. Čistopis o tem pripravi Frane Merela. S tem se uskladi tudi predlog finančnega plana.
Ob glasovanju je bilo navzočih 5 članov IO.
Sklep je bil sprejet s 5 glasovi »ZA« in 0 glasovi »PROTI«.
K točki 3)
Pregled podpisanih pogodb in sankcije za nepodpisnike
IO LZS je ugotovil, da je edini klub, ki ni v pisarno LZS dostavil podpisane pogodbe LK Feniks Kranj. V
Pravilniku o registraciji lokostrelskih klubov/društev je v členu 2.4. zapisano:
Klub pridobi licenco za tekoče leto na osnovi plačane letne članarine, ki jo določi IO LZS in podpisa letnega
Dogovora. Klub, ki nima poravnane članarine in ostalih obveznosti po sklepu IO in skupščine, nima pravice
nastopanja na uradnih tekmovanjih za ekipe in posameznike. Prav tako nima pravice do glasovanja na
skupščini LZS.
Predsednik je dal na glasovanje predlog sklepa
SKLEP št. 3: LK Feniks Kranj se seznani z vsebino člena 2.4. Pravilnika o registraciji klubov/društev: Klub
pridobi licenco za tekoče leto na osnovi plačane letne članarine, ki jo določi IO LZS in podpisa letnega
Dogovora. Klub, ki nima poravnane članarine in ostalih obveznosti po sklepu IO in skupščine, nima pravice
nastopanja na uradnih tekmovanjih za ekipe in posameznike. Prav tako nima pravice do glasovanja na
skupščini LZS.
Hkrati so vsa določila zapisana v Pogodbi o sodelovanju za leto 2018, ki je LK Feniks Kranj ni podpisal, za ta
klub nična.
Klub LK Feniks Kranj poslovna sekretarka pisno seznani s tem sklepom.
Ob glasovanju je bilo navzočih 5 članov IO.
Sklep je bil sprejet s 5 glasovi »ZA« in 0 glasovi »PROTI«.
K točki 4)
Razno
LZS je od LK Dolenjske Toplice prejela vlogo za izposojo šotorov za potrebe organizacije tekmovanja.
Predsednik je dal na glasovanje predlog sklepa
SKLEP št. 4:
Prošnji LK Dolenjske Toplice za izposojo šotorov za potrebe organizacije tekmovanj se ugodi. Cena najema
šotora je 10 € na tekmovalni dan za člane LZS.
Ob glasovanju je bilo navzočih 5 članov IO.
Sklep je bil sprejet s 5 glasovi »ZA« in 0 glasovi »PROTI«.
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Zaposlitev v državni upravi
IO LZS se je seznanil s prednostnim seznamom za zaposlovanje v državni upravi. Matija Žlender in Leon
Uratnik posta preverila pogoje in možnosti za ohranitev obstoječe zaposlitve v državni upravi.

Organizacija mednarodnih tekmovanj
LZS nujno potrebuje letno večja lastna sredstva, zato je potrebno nujno pristopiti h kandidaturam za
organizacijo mednarodnih tekmovanj v naslednjih letih. Irena Rosa bo pri WA preverila pogoje in zahteve za
organizacijo SP 3D ter še odprte kandidature v WAE v bližnji prihodnosti.
Uporaba kombija
LZS ima kombi, ki pa ni toliko v uporabi kot je bilo predvideno ob njegovi nabavi in odprla se je razprava o
smiselnosti njegove uporabe. Leon Uratnik bo pridobil mnenje strokovnjakov o tem ter pripravil podatke o
morebitni prodaji in nadomestnem najemu vozila za potrebe LZS.

S tem je bil dnevni red izčrpan, seja je bila zaključena ob 21.50 uri.

Zapisala:
Irena Rosa

Predsednik LZS:
Leon Uratnik, l.r.
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