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ZAPISNIK
89. redne seje IO LZS, ki je bila v petek, 09.03.2018, ob 18.00 uri,
v pisarni LZS, na Dolenjski cesti 11, v Ljubljani.

Prisotni člani IO: Vojko Colnar, Gregor Končan, Konrad Jurca, Janko Rop, Goran Vitez in Leon Uratnik
Opravičeno odsotni: Marko Arnež, Irena Rosa in Jaroš Šteharnik
Prisotni član NO: Frane Merela
Ostali prisotni: Darja Rožmanec, Matej Zupanc, Matija Žlender
Sejo je vodil predsednik Leon Uratnik, skrajšani zapisnik je pripravila Darja Rožmanec.
Za 89. redno sejo IO je bil predlagan naslednji
DNEVNI RED:
1. Pregled in potrditev dnevnega reda
2. Pregled in potrditev zapisnika 88. redne in 67. dopisne seje
3. Obravnava gradiva, določitev datuma in kraja sklica 35. seje Skupščine ‐ poroča Leon Uratnik
4. Predstavitev in obravnava šolskega programa ‐ poroča Aljaž Ferencek
5. Predstavitev in obravnava AH in 3D programa ‐ poroča Matija Žlender
6. Pravila Alpe Adria Field 2018 ‐ poroča Matija Žlender
7. Pravila Jadranskega 3D pokala 2018 ‐ poroča Matija Žlender
8. Uskladitev Pravil SLO dvoranskega, AH in 3D pokala, Norme za nastope na DP ter Tabele z razdaljami
in velikostmi lic s Tekmovalnim pravilnikom ‐ pripravi Strokovni svet, poroča Matej Zupanc
9. Pravila za prijavo rekorda ‐ poroča Leon Uratnik
10. Dopolnitev koledarja tekmovanj ‐ poroča Leon Uratnik
11. Poročilo Komisije za izobraževanje 2017 ‐ poroča Matej Zupanc
12. Nabava opreme ‐ poroča Leon Uratnik
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13. Razno








Imenovanje članov Komisije za izobraževanje
Imenovanje članov Strokovnega sveta
Odpoved izvedbe dvoranskega DP s strani LK Šenčur
Članarina HDH IAA
Objava lokostrelskih tekmovanj na spletni strani LZS ‐ ni vpisa v Koledar tekmovanj 2018
Odločba FURS ‐ vloga DDV zavezanec
Plan razdelitve prihodkov in odhodkov po SM 2018

K točki 1)
Pregled in potrditev dnevnega reda
Predsednik predlaga, da se potrdi predlagan dnevni red:
1. Pregled in potrditev dnevnega reda
2. Pregled in potrditev zapisnika 88. redne in 67. dopisne seje
3. Obravnava gradiva, določitev datuma in kraja sklica 35. seje Skupščine ‐ poroča Leon Uratnik
4. Predstavitev in obravnava šolskega programa ‐ poroča Aljaž Ferencek
5. Predstavitev in obravnava AH in 3D programa ‐ poroča Matija Žlender
6. Pravila Alpe Adria Field 2018 ‐ poroča Matija Žlender
7. Pravila Jadranskega 3D pokala 2018 ‐ poroča Matija Žlender
8. Uskladitev Pravil SLO dvoranskega, AH in 3D pokala, Norme za nastope na DP ter Tabele z razdaljami
in velikostmi lic s Tekmovalnim pravilnikom ‐ pripravi Strokovni svet, poroča Matej Zupanc
9. Pravila za prijavo rekorda ‐ poroča Leon Uratnik
10. Dopolnitev koledarja tekmovanj ‐ poroča Leon Uratnik
11. Poročilo Komisije za izobraževanje 2017 ‐ poroča Matej Zupanc
12. Nabava opreme ‐ poroča Leon Uratnik
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SKLEP št. 1: Sprejme se predlagani dnevni red.
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 2)
Pregled in potrditev zapisnika 88. redne seje in 67. dopisne seje IO
Predsedujoči prebere bistvene sestavine zapisnika 88. seje IO. Člani v pregledu zapisnika ugotovijo,
da se je realizirala večina sklepov. Nekaj jih je v realizaciji, trije pa niso realizirani:
sklep št. 3 v realizaciji
sklep št. 4 v realizaciji
sklep št. 7 ni realiziran
sklep št. 10 ni realiziran
sklep št. 11 ni realiziran
Iz prejšnjih sej ostajajo nerealizirani naslednji sklepi:
85. seja ‐ sklep št. 12 1. in 3. del sklepa ni realiziran.
‐ sklep št. 15 ni realiziran.
83. seja ‐ sklep št. 12 je realiziran delno.
Predsednik je dal na glasovanje predlog sklepa
SKLEP št. 2: Izvršni odbor LZS potrdi zapisnik redne 88. seje in 67. dopisne seje.
Ob glasovanju je bilo navzočih 6 članov IO.
Sklep je bil sprejet s 5 glasovi »ZA« in 1 glasom »PROTI«.

K točki 3)
Obravnava gradiva, določitev datuma in kraja sklica 35. seje Skupščine
Predsednik predlaga sklic 35. redne seje Skupščine v ponedeljek 26.03.2018 ob 18. uri v dvorani
Cankarjevega doma na Vrhniki.
Predsednik je članom odbora predlagal, da se Pogodba o sodelovanju za leto 2018 ne uvrsti na dnevni red
35. redne seje Skupščine. Po pregledu gradiva in predlaganih manjših dopolnitvah vabila ter Letnega
poročila in zaključnega računa za leto 2017, predsednik da na glasovanje predlog sklepa:
SKLEP št. 3: Izvršni odbor LZS na podlagi 29. člena Statuta Lokostrelske zveze Slovenije potrdi gradiva;
Poročilo IO za leto 2017, Letno poročilo in zaključni račun 2017, predlog Programa dela za leto 2018,
predlog Finančnega načrta za leto 2018 in Poročilo o številčnem stanju registriranih društev/klubov in
njihovih članov 2018) za 35. sejo Skupščine LZS, ki bo 26.03.2018.
Gradivo se objavi na spletni strani LZS v zavihku Skupščina.
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)
Predstavitev in obravnava šolskega programa
Zaradi zadržanosti Aljaža Ferencka, ki se seje ni mogel udeležiti je predlog šolskega programa predstavil
Matej Zupanc. Program ponuja usmeritve in izhodišča za promocijo in popularizacijo lokostrelstva med
osnovnošolci in mladostniki. Vojko Colnar opozori na obseg zastavljenih nalog in predlaga, da se program
izvedbeno in finančno razdeli na večletno obdobje.
Predsednik je dal na glasovanje predlog sklepa
Sklep št. 4: Izvršni odbor LZS se na podlagi 29. člena Statuta Lokostrelske zveze Slovenije se seznani s
Programom dela šolskega programa za leto 2018. Vodjo šolskega programa se pozove k razdelitvi na
večletno obdobje in dopolnitvi finančnega dela programa.
Ob glasovanju je bilo navzočih 6 članov IO.
Sklep je bil sprejet s 6 glasovi »ZA« in 0 glasovi »PROTI«.

K točki 5)
Predstavitev in obravnava AH in 3D programa
Vodja programov Matija Žlender obširno predstavi program dela poljskega in 3D programa za leto 2018.
Predsednik je dal na glasovanje predlog sklepa
Sklep št. 5: Izvršni odbor LZS se na podlagi 29. člena Statuta Lokostrelske zveze Slovenije z dopolnitvami
potrdi Program dela poljskega in 3D programa za leto 2018.
Ob glasovanju je bilo navzočih 5 članov IO.
Sklep je bil sprejet s 5 glasovi »ZA« in 0 glasovi »PROTI«.
Sejo zapusti Gregor Končan.

K točki 6)
Pravila Alpe Adria Field 2018
Matija Žlender predstavi dopolnjena Pravila Alpe Adria Field pokala za leto 2018, ki bodo objavljena
v slovenščini.
Predsednik je dal na glasovanje predlog sklepa
SKLEP št. 6: Izvršni odbor LZS se na podlagi 29. člena Statuta Lokostrelske zveze Slovenije potrdi
Pravila Alpe Adria Field Cup‐a za leto 2018.
Ob glasovanju je bilo navzočih 5 članov IO.
Sklep je bil sprejet s 5 glasovi »ZA« in 0 glasom »PROTI«.
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K točki 7)
Pravila Jadranskega 3D pokala 2018
Matija Žlender predstavi dopolnjena Pravila Jadranskega 3D pokala za leto 2018.
Predsednik je dal po razpravi na glasovanje predlog sklepa
SKLEP št. 7: Izvršni odbor LZS se na podlagi 29. člena Statuta Lokostrelske zveze Slovenije potrdi
Pravila Jadranskega 3D pokala 2018.
Ob glasovanju je bilo navzočih 5 članov IO.
Sklep je bil sprejet s 4 glasovi »ZA« in 1 glasom »PROTI«.

K točki 8)
Uskladitev Pravil SLO dvoranskega, AH in 3D pokala, Norme za nastope na DP ter Tabele z razdaljami
in velikostmi lic s Tekmovalnim pravilnikom
Matej Zupanc razloži, da se pravila pokalov in tabele lic usklajujejo s Tekmovalnim pravilnikom. Vojko
Colnar predlaga, da se predpisane norme za državna prvenstva ukinejo. V dvoranskem lokostrelstvu, ki jih
LZS razpisuje in jih priznava se doda disciplina instinktivni lok, prav tako na tekmovanjih 900 krogov.
V dvoranskem lokostrelstvu se ukinejo mlajši kategoriji v dolgem loku.
Predsednik je dal po razpravi na glasovanje predlog sklepa
SKLEP št. 8: Izvršni odbor LZS na podlagi 29. člena Statuta Lokostrelske zveze Slovenije potrdi dopolnitve
Tekmovalnega pravilnika. Potrdijo se Pravila SLO dvoranskega pokala, Pravila SLO AH pokala, Pravila
SLO 3D pokala in Tabele z razdaljami in velikostmi lic.
Norme se ukinejo, pogoj za nastop na državnih prvenstvih je en nastop na pokalnem tekmovanju
v disciplini.
Ob glasovanju je bilo navzočih 5 članov IO.
Sklep je bil sprejet s 4 glasovi »ZA« in 1 glasom »PROTI«.

K točki 9)
Pravila za prijavo rekorda
Evidenco rekordov vodi Tomaž Urlep, ki je pripravil predlog dopolnitev Pravil za prijavo rekordov. Rekordov
doseženih v Sloveniji, ki bodo v rezultatih tudi označeni , ni treba prijavljati. Za rekorde dosežene v tujini
morate obvezno ob prijavi priložiti fotokopije rezultatov ali povezavo na spletno stran, kjer so objavljeni.
Predsednik je dal po razpravi na glasovanje predlog sklepa
SKLEP št. 9: Izvršni odbor LZS na podlagi 29. člena Statuta Lokostrelske zveze Slovenije potrdi pravila
za prijavo rekorda z dopolnitvijo.
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 10)
Dopolnitev koledarja tekmovanj 2018
Koledar tekmovanj se dopolni s potrjenimi tekmovanji AAFC in JP3D.
Predsednik je dal po razpravi na glasovanje predlog sklepa
SKLEP št. 10: Koledar tekmovanj za leto 2018 se dopolni s tekmovanji AAFC in JP3D.
Ob glasovanju je bilo navzočih 5 članov IO.
Sklep je bil sprejet s 5 glasovi »ZA« in 0 glasovi »PROTI«.

K točki 11)
Poročilo Komisije za izobraževanje 2017
Odbor se seznani s poročilom Komisije za izobraževanje za leto 2017.

K točki 12)
Nabava opreme
Gradivo za obravnavo točke ni bilo predloženo. Predsednik jena kratko razložil problematiko vodenja
rezultatov v prihodnje. Omenil je nakup 45 dlančnikov, vendar je po razpravi ugotovil, da nakup v letu 2018
ni mogoč.
K točki 13)
Razno
 Odpoved izvedbe dvoranskega DP s strani LK Šenčur
Člani odbora obravnavajo odpoved organizacije Državnega dvoranskega prvenstva s strani LK Šenčur.
Predsednik je dal na glasovanje predlog sklepa
SKLEP št. 11: Na podlagi Pogodbe o sodelovanju za leto 2018 se Lokostrelskemu klubu Šenčur za odpoved
Državnega dvoranskega prvenstva, ki je v Koledarju tekmovanj bilo razpisano za 10.02.2018, zaračuna
odškodnina v višini 300 EUR.
Ob glasovanju je bilo navzočih 5 članov IO.
Sklep je bil sprejet s 4 glasovi »ZA« in 1 glasom »PROTI«.
Ostale vsebine pod točko Razno so bodo obravnavale na naslednji seji IO LZS.

Seja je bila zaključena ob 23.00 uri.

Zapisala:
Darja Rožmanec

Predsednik LZS:
Leon Uratnik, l.r.
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