LOKOSTRELSKA ZVEZA SLOVENIJE
ARCHERS ASSOCIATION OF SLOVENIA
Dolenjska cesta 11, SI‐1000 Ljubljana
www.archery‐si.org, e: president@archery‐si.org
tajništvo: 051 653 393, e: secretary@archery‐si.org
TRR: SI56 0201 3001 7204 321, DŠ: SI84205253

ZAPISNIK
90. redne seje IO LZS, ki je bila v petek, 20.04.2018, ob 17.00 uri,
v pisarni LZS, na Dolenjski cesti 11 v Ljubljani.
Prisotni člani IO: Marko Arnež, Vojko Colnar, Konrad Jurca, Gregor Končan, Goran Vitez in Leon Uratnik
Opravičeno odsotni: Jaroš Šteharnik, Irena Rosa, Janko Rop
Prisotni član NO: Frane Merela
Ostali prisotni: Matija Žlender, Sašo Rode, Brane Štepic in Darja Rožmanec
Sejo je vodil predsednik Leon Uratnik, skrajšani zapisnik je pripravila Darja Rožmanec.
Za 90. redno sejo IO je bil predlagan naslednji
DNEVNI RED:
1. Zavrnitev računa LK Šenčur ‐ poroča Leon Uratnik
2. Poročilo o dodeljenih sredstev s strani FŠ in MIZŠ ‐ poroča Leon Uratnik
3. Udeležbe na Svetovnih pokalih glede možnosti pridobitve kategorizacij ‐ poroča Leon Uratnik
4. Sestava komisije za izobraževanje in strokovnost ‐ poroča Leon Uratnik
5. Sojenje na 3D tekmovanjih in izobraževanje klubskih sodnikov ‐ poroča Irena Rosa
6. Plačilo članarine in licenc IAA ‐ poroča Leon Uratnik
7. Obravnava dopolnjenega šolskega programa ‐ poroča Aljaž Ferencek
8. Pokalna tekmovanja LK Feniks Kranj vpisana v Koledar tekmovanj 2018 ‐ poroča Leon Uratnik
9. Razno
Predlagani dnevni red se dopolni z dvema dodatnima točkama:
1. Pregled in potrditev dnevnega reda
2. Pregled in potrditev zapisnika 89. redne seje – nadaljevanje in 68. dopisne seje IO
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Pregled in potrditev dnevnega reda
Zaradi ponovne odsotnosti vodje šolskega programa se 7. točka predlaganega dnevnega reda obravnava na
eni izmed naslednjih sej. Na predlog predsednika se na dnevni red pod točko Razno dodatno uvrstijo
vsebine: Prejeta pritožba LK Feniks, Potrditev Organizacijskega odbora EMPOK 2019, Oprema za izvedbo
mednarodnih tekmovanj in prodaja kombi vozila LZS.
Točke dnevnega reda se preštevilčijo.
Predsednik seje predlaga, da se potrdi dopolnjen dnevni red, ki se po novem glasi:
1. Pregled in potrditev dnevnega reda
2. Pregled in potrditev zapisnika 89. redne seje ‐ nadaljevanje in 68. dopisne seje IO
3. Zavrnitev računa s strani LK Šenčur ‐ poroča Leon Uratnik
4. Poročilo o dodeljenih sredstev s strani FŠ in MIZŠ ‐ poroča Leon Uratnik
5. Udeležbe na Svetovnih pokalih glede možnosti pridobitve kategorizacij ‐ poroča Leon Uratnik
6. Sestava komisije za izobraževanje in strokovnost ‐ poroča Leon Uratnik
7. Sojenje na 3D tekmovanjih in izobraževanje klubskih sodnikov ‐ poroča Leon Uratnik
8. Plačilo članarine in licenc HDH IAA ‐ poroča Leon Uratnik
9. Pokalna tekmovanja LK Feniks Kranj vpisana v Koledar tekmovanj 2018 ‐ poroča Leon Uratnik
10. Razno
‐ Pritožba LK Feniks Kranj
‐ Imenovanje Organizacijskega odbora EMPOK 2019
‐ Oprema za izvedbo mednarodnih tekmovanj
‐ Prodaja kombi vozila LZS
SKLEP št. 1: Sprejme se predlagani dopolnjeni dnevni red.
Ob glasovanju je bilo navzočih 5 članov IO.
Sklep je bil sprejet s 4 glasovi »ZA« in 1 glasom »PROTI«.

K točki 2)
Pregled in potrditev zapisnika 89. redne seje ‐ nadaljevanje in 68. dopisne seje IO
Predsedujoči seje prebere bistvene sestavine zapisnika 89. redne seje in 68. dopisne seje IO. Člani
ob pregledu zapisnika prejšnje seje ugotovijo, da ni realiziran sklep:
89. seja nadaljevanje ‐ sklep št. 2 ni realiziran
88. seja ‐ sklep št. 3 ni realiziran
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Prav tako ostajajo nerealizirani sklepi prejšnjih sej:
86. seja ‐ sklep št. 4 ni realiziran,
‐ sklep št. 14 ni realiziran.
85. seja ‐ sklep št. 12 1. in 3. del sklepa nista realizirana.
‐ sklep št. 15 ni realiziran.
83. seja ‐ sklep št. 7 ni realiziran,
‐ sklep št. 12 je realiziran delno.
Predsedujoči je dal na glasovanje predlog sklepa
SKLEP št. 2:
Izvršni odbor LZS potrdi zapisnik 89. seje ‐ nadaljevanje in zapisnik 68. dopisne seje.
Ob glasovanju je bilo navzočih 5 članov IO.
Sklep je bil sprejet s 4 glasovi »ZA« in 1 glasom »PROTI«.

K točki 3)
Zavrnitev računa s strani LK Šenčur
Lokostrelski klub Šenčur je zavrnil račun 2018‐00050, ki je bil izdan na podlagi sklepa št. 11, 89. redne seje
IO. Pisna zavrnitev je bila podana v petih točkah, ki sta jih dodatno na seji pojasnila Sašo Rode in Brane
Štepic.
SKLEP št. 3: Zavrnitev računa 2018‐00050 se odobri. Lokostrelskemu klubu Šenčur se izstavi dobropis
v višini 300,00 Eur.
Ob glasovanju je bilo navzočih 6 članov IO.
Sklep je bil sprejet s 4 glasovi »ZA« in 2 glasovoma »PROTI«.

K točki 4)
Poročilo o dodeljenih sredstev s strani FŠ in MIZŠ
Fundacija za šport RS je 30.03.2018 izdala odločbe Javnega razpisa fundacije za sofinanciranje športnih
programov, razvojne dejavnosti v športu, športnih prireditev in promocije športa ter družbene in
okoljske odgovornosti v športu v letu 2018. Lokostrelski zvezi je za prijavljene programe vrhunskega športa
dodelila sredstva v višini 48.244,49 Eur. Sredstev je za 18.502,51 Eur manj kot v preteklem letu.
Predsedujoči da na glasovanje
Sklep št. 4: Izvršni odbor LZS se na podlagi 29. člena Statuta Lokostrelske zveze Slovenije seznani z višino
dodeljenih sredstev za sofinanciranje vrhunskega športa s strani FŠ v letu 2018.
Ob glasovanju je bilo navzočih 6 članov IO.
Sklep je bil sprejet s 6 glasovi »ZA« in 0 glasovi »PROTI«.

K točki 5)
Udeležbe na Svetovnih pokalih glede možnosti pridobitve kategorizacij
Matija Žlender pove, da se programi vrhunskega športa izvajajo in v kolikor bodo sredstva tudi s strani MIZŠ
nižja od predvidenih se bodo programi prilagodili višini prejetih sredstev.
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K točki 6)
Sestava komisije za izobraževanje in strokovnost
Po razpravi se člani odbora strinjajo, da se dopolni 7. člen Pravilnika o stalnih komisijah.
SKLEP št. 6: Izvršni odbor na podlagi 29. člena Statuta Lokostrelske zveze Slovenije potrdi dopolnitve
Pravilnika o stalnih komisijah.
Ob glasovanju je bilo navzočih 6 članov IO.
Sklep je bil sprejet s 6 glasovi »ZA« in 0 glasovi »PROTI«.
SKLEP št. 7: Izvršni odbor LZS na spletni strani objavi razpis za kandidate v Strokovnem svetu in Komisiji
za izobraževanje.
Ob glasovanju je bilo navzočih 6 članov IO.
Sklep je bil sprejet s 6 glasovi »ZA« in 0 glasovi »PROTI«.

K točki 7)
Sojenje na 3D tekmovanjih in izobraževanje klubskih sodnikov
Zaradi opravičene odsotnosti koordinatorice s Sodniško komisijo Irene Rosa je problematiko delegiranja
sodnikov na 3D pokalna tekmovanja in tekmovanja Jadranskega 3D pokala, ki jih po potrjenem Koledarju
tekmovanj za leto 2018 organizirajo člani LZS, predstavil predsednik zveze Leon Uratnik. Po obširni razpravi
je dal na glasovanje sklepe:
SKLEP št. 8: Izvršni odbor potrdi izstavitev dobropisa LK Lendava v višini 80,00 Eur za enega delegiranega
sodnika na tekmovanju 18.03.2018, ki je štelo za Jadranski 3D pokal.
Ob glasovanju je bilo navzočih 6 članov IO.
Sklep je bil sprejet s 6 glasovi »ZA« in 0 glasovi »PROTI«.
SKLEP št. 9: Izvršni odbor potrdi delegiranje dveh sodnikov na vsa 3D tekmovanja, ki so vpisana v Koledar
tekmovanj 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 pozove Komisijo za izobraževanje in Sodniško komisijo, da do 15.05.2018
pripravita program usposabljanja za pridobitev naziva sodnik ‐ pripravnik.
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 8)
Plačilo članarine in licenc HDH‐IAA
SKLEP št. 10: Izvršni odbor LZS se na podlagi 29. člena Statuta Lokostrelske zveze Slovenije potrdi
plačilo članarine HDH‐IAA in 10 dodatnih licenc za leto 2018.
Ob glasovanju je bilo navzočih 6 članov IO.
Sklep je bil sprejet s 5 glasovi »ZA« in 1 glasom »PROTI«.

K točki 9)
Pokalna tekmovanja LK Feniks Kranj vpisana v Koledar tekmovanj 2018
Konrad Jurca pove, da LK Feniks Kranj ni v predpisanem roku podpisal pogodbe o sodelovanju za leto 2018
iz katere izhajajo medsebojne pravice in obveznosti zato je potrebno objaviti razpis za tekmovanja, za
katera je kot organizator v letošnjem Koledarju tekmovanj naveden LK Feniks Kranj. Goran Vitez se iz
glasovanja zaradi pristranskosti izloči.
SKLEP št. 12: Izvršni odbor na spletni strani LZS objavi razpis za kandidate lokostrelskih tekmovanj:
16.06.2018 70/50m krog + OK – SLO Tarčni pokal
21.07.2018 900 krogov – priznano Državno prvenstvo
03.11.2018 Indoor 18m – SLO Dvoranski pokal
Ob glasovanju je bilo navzočih 6 članov IO.
Sklep je bil sprejet s 5 glasovi »ZA« in 0 glasovi »PROTI«.

K točki 10)
Razno
Pritožba LK Feniks Kranj
Izvršni odbor je 19.04.2018 od LK Feniks Kranj prejel pritožbo vezano na prestop tekmovalcev Toje Ellison in
Dejana Sitarja iz LK Feniks Kranj v LK Šenčur zaradi domnevnih kršitev Pravilnika o registraciji lokostrelskih
društev/klubov in njihovih članov.
Predsednik pove, da je bil LK Feniks Kranj seznanjen s sklepom št. 3 89. nadaljevane seje, sklepom št. 8 35.
seje Skupščine LZS in sklepom predsednika LZS z dne, 04.04.2018 s katerim je bila s strani predsednika LZS
dodeljena tekmovalna licenca reprezentantoma, Toji Ellison in Dejanu Sitarju.
Goran Vitez je po razpravi podal svoj odstop z mesta člana Izvršnega odbora, katerega je
predsednik Leon Uratnik tudi sprejel in nato protestno zapustil sejo.
Predsedujoči je dal na glasovanje:
SKLEP št. 13: Izvršni odbor na podlagi 29. člena Statuta Lokostrelske zveze Slovenije pritožbi LK Feniks
Kranj ne ugodi. Reprezentantoma Toji Ellison in Dejanu Sitarju Lokostrelska zveza Slovenije izda izpisnico
s katero bosta uredila članstvo, ki je rokovno določeno v sklepu predsednika LZS z dne 04.04.2018.
Ob glasovanju je bilo navzočih 5 članov IO.
Sklep je bil sprejet s 5 glasovi »ZA« in 0 glasovi »PROTI«.
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Imenovanje Organizacijskega odbora EMPOK 2019
Leon Uratnik predlaga člane organizacijskega odbora EMPOK 2019:
Leon Uratnik ‐ predsednik Organizacijskega odbora, Irena Rosa ‐ vodja tekmovanja, Igor Štrajhar ‐ vodja
tekmovališča, Darja Rožmanec ‐ nastanitev, Tadej Rožmanec ‐ logistika.
SKLEP št. 14: Izvršni odbor na podlagi 29. člena Statuta Lokostrelske zveze Slovenije potrdi Organizacijski
odbor EMPOK‐a 2019 v Čatežu:
Leon Uratnik ‐ predsednik Organizacijskega odbora
Irena Rosa ‐ vodja tekmovanja
Igor Štrajhar ‐ vodja tekmovališča
Darja Rožmanec ‐ vodja projekta
Tadej Rožmanec ‐ logistika
Ob glasovanju je bilo navzočih 5 članov IO.
Sklep je bil sprejet s 5 glasovi »ZA« in 0 glasovi »PROTI«.

Oprema za izvedbo mednarodnih tekmovanj
Marko Arnež predlaga, da člani zveze, ki so organizatorji zunanjih tarčnih in poljskih mednarodnih
tekmovanj vpisanih v Koledar tekmovanj, opremo, katere lastnik je Lokostrelska zveza Slovenije koristijo
brez plačila izposoje.
SKLEP št. 15: Izvršni odbor prekliče sklep št. 4, 89. nadaljevane seje IO.
Ob glasovanju je bilo navzočih 5 članov IO.
Sklep je bil sprejet s 5 glasovi »ZA« in 0 glasovi »PROTI«.
SKLEP št. 16: Izvršni odbor na podlagi 29. člena Statuta Lokostrelske zveze Slovenije potrdi, da člani
zveze, ki so organizatorji zunanjih tarčnih in poljskih mednarodnih tekmovanj vpisanih v Koledar
tekmovanj LZS, lahko koristijo opremo Lokostrelske zveze Slovenije brez plačila izposoje.
Ob glasovanju je bilo navzočih 5 članov IO.
Sklep je bil sprejet s 5 glasovi »ZA« in 0 glasovi »PROTI«.

Prodaja kombi vozila LZS
Predsednik Leon Uratnik ponovno razloži argumente, ki narekujejo prodajo kombi vozila Ford Transit.
Gregor Končan pove, da kombi ni primeren za prevoze reprezentanc na priprave in tekmovanja. Marko
Arnež predlaga, da se pripravi natančen pregled uporabe kombi vozila, ki se ga dopolni s finančnim
izračunom.
S tem je bil dnevni red končan, seja je bila zaključena ob 22.30 uri.

Zapisala:
Darja Rožmanec

Predsednik LZS:
Leon Uratnik, l.r.
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