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ZAPISNIK
91. redne seje IO LZS, ki je bila v torek, 26.06.2018, ob 18.00 uri,
v pisarni LZS, na Dolenjski cesti 11 v Ljubljani.
Prisotni člani IO: Marko Arnež, Konrad Jurca, Janko Rop, Jaroš Šteharnik in Leon Uratnik
Opravičeno odsotni: Vojko Colnar, Irena Rosa in Gregor Končan
Prisotni člani NO: Frane Merela in Brane Štefančič
Ostali prisotni: Darja Rožmanec
Sejo je vodil predsednik Leon Uratnik, skrajšani zapisnik je pripravila Darja Rožmanec.
Za 91. redno sejo IO je bil predlagan naslednji
DNEVNI RED:
1. Pregled in potrditev dnevnega reda
2. Pregled in potrditev zapisnika 90. redne, 69., 70., 71. dopisne seje in 8. izredne seje
3. Plan razdelitve prihodkov in odhodkov po SM v letu 2018 ‐ poroča Leon Uratnik
4. Pomanjkanje sodnikov za sojenja v drugem delu leta 2018 ‐ poroča Leon Uratnik
5. Program in časovnica izobraževanja klubskega 3D sodnika ‐ poroča Leon Uratnik
6. Razprava o vodenju šolskega programa ‐ poroča Leon Uratnik
7. Imenovanje članov Komisije za izobraževanje ‐ poroča Leon Uratnik
8. Imenovanje članov Strokovnega sveta ‐ poroča Leon Uratnik
9. Prekoračitve in kršitve organov zveze ‐ poroča Leon Uratnik
10. Seznanitev z anonimno prijavo na Policijo glede sodniških odločitev
in kršitve pravil na 3D tekmovanjih ‐ poroča Leon Uratnik
11. Organizacija pokalnega tarčnega tekmovanja v Čatežu ‐ poroča Leon Uratnik
12. Razno
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Pregled in potrditev dnevnega reda
Predsednik predlaga, da se potrdi predlagan dnevni red:
1. Pregled in potrditev dnevnega reda
2. Pregled in potrditev zapisnika 90. redne, 69., 70., 71. dopisne seje in 8. izredne seje
3. Plan razdelitve prihodkov in odhodkov po SM v letu 2018 ‐ poroča Leon Uratnik
4. Pomanjkanje sodnikov za sojenja v drugem delu leta 2018 ‐ poroča Leon Uratnik
5. Program in časovnica izobraževanja klubskega 3D sodnika ‐ poroča Leon Uratnik
6. Razprava o vodenju šolskega programa ‐ poroča Leon Uratnik
7. Imenovanje članov Komisije za izobraževanje ‐ poroča Leon Uratnik
8. Imenovanje članov Strokovnega sveta ‐ poroča Leon Uratnik
9. Prekoračitve in kršitve organov zveze ‐ poroča Leon Uratnik
10. Seznanitev z anonimno prijavo na Policijo glede sodniških odločitev
in kršitve pravil na 3D tekmovanjih ‐ poroča Leon Uratnik
11. Organizacija pokalnega tarčnega tekmovanja v Čatežu ‐ poroča Leon Uratnik
12. Razno




Ureditev naslovnikov e ‐ pošte
Izvajanje poljskega in 3D programa
Potrditev tarčne članske reprezentance za nastop na 4. SP v Berlinu

SKLEP št. 1: Sprejme se predlagani dnevni red.
Ob glasovanju je bilo navzočih 5 članov IO.
Sklep je bil sprejet s 5 glasovi »ZA« in 0 glasovi »PROTI«.

K točki 2)
Pregled in potrditev zapisnika 90. redne, 69., 70., 71. dopisne seje in 8. izredne seje
Predsedujoči seje prebere bistvene sestavine zapisnika 90. redne seje, 69., 70., 71. dopisne seje in
8. izredne seje IO.
Člani ob pregledu zapisnika prejšnje seje ugotovijo, da niso realizirani sklepi:
89. seja nadaljevanje ‐ sklep št. 2 ni realiziran.
88. seja ‐ sklep št. 3 ni realiziran,
‐ sklep št. 10 ni realiziran.

IZVRŠNI ODBOR
e: executive@archery‐si.org

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 90. redne seje, 69., 70., 71. dopisne seje in 8. izredne seje IO.
Ob glasovanju je bilo navzočih 5 članov IO.
Sklep je bil sprejet s 5 glasovi »ZA« in 0 glasovi »PROTI«.

K točki 3)
Plan razdelitve prihodkov in odhodkov po SM v letu 2018
Po razpravi predsednik da na glasovanje predlog sklepa:
SKLEP št. 3: Izvršni odbor LZS skladno z 29. členom Statuta Lokostrelske zveze Slovenije potrdi dopolnjen
in usklajen Plan razdelitve prihodkov in odhodkov po SM za leto 2018.
Ob glasovanju je bilo navzočih 5 članov IO.
Sklep je bil sprejet s 5 glasovi »ZA« in 0 glasovi »PROTI«.

K točki 4)
Pomanjkanje sodnikov za sojenja v drugem delu leta 2018
Predsednik je predstavil problematiko nacionalnih sodnikov v Sloveniji, katerih je za sojenja vedno manj.
Pove da se v zvezi zavedamo, da naloga sodnikov ni biti všečen saj zagovarjajo pravila, kar pa ni vedno vsem
po godu, saj je pravila potrebno spoštovati in sodniki so tisti, ki so zadolženi za njihovo izvajanje.
Janko Rop v razpravi povzame, da je IO na 90. seji sprejel sklep o pripravi programa usposabljanja za
pridobitev naziva sodnik – pripravnik, ki bo zagotovil dodatne sodnike za delo na terenu.

K točki 5)
Program in časovnica izobraževanja klubskega 3D sodnika
Sklep št. 4: Izvršni odbor sprejme program izobraževanja za pomožne 3D sodnike in časovnico.
Komisija za izobraževanje program objavi na spletni strani LZS in pošlje v društva/klube.
Ob glasovanju je bilo navzočih 5 članov IO.
Sklep je bil sprejet s 5 glasovi »ZA« in 0 glasovi »PROTI«.
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SKLEP št. 5: Izvršni odbor prekliče sklep št. 9, 90. seje IO.
Ob glasovanju je bilo navzočih 5 članov IO.
Sklep je bil sprejet s 5 glasovi »ZA« in 0 glasovi »PROTI«.

K točki 6)
Razprava o vodenju šolskega programa
Predsednik pove, da je na 8. izredni seji bil sprejet sklep, da se za novega vodjo šolskega programa ponovno
objavi razpis, vendar obstaja pomislek, da bo sam postopek izbire dolgotrajen, novo šolsko leto se bo pa
pričelo čez dva meseca. Člane odbora seznani z zneski odločb Fundacije za šport, ki jih je zveza prejela za
izvedbo dejavnosti interesne športne vzgoje otrok in mladine ter dejavnosti športne rekreacije. Predlaga,
da se za vodenje šolskega programa in dolgoročno vzpostavitev projekta Lokostrelskih centrov imenuje
Darja Rožmanec.
Konrad Jurca navede, da je potrebna priprava večletnega programa na področju šolskega programa,
lokostrelskih centrov in promocije lokostrelstva ter izvedba v društvih/klubih.
Marko Arnež želi, da se opredelijo stroški vodenja šolskega programa in lokostrelskih centrov. Darja
Rožmanec pojasni, da je zaposlena na zvezi in da bo vodenje šolskega programa in vzpostavitev ter izvedbo
lokostrelskih centrov opravljala po določilih pogodbe o zaposlivi ‐ izvajanje ostalih nalog po nalogu
predsednika in Izvršnega odbora.
SKLEP št. 6: Izvršni odbor LZS potrdi Darjo Rožmanec za vodenje šolskega programa, pripravo večletnega
programa lokostrelskih centrov ter izvedba v društvih/klubih.
Ob glasovanju je bilo navzočih 5 članov IO.
Sklep je bil sprejet s 5 glasovi »ZA« in 0 glasovi »PROTI«.

K točki 7)
Imenovanje članov Komisije za izobraževanje
Izvršni odbor je na spletni strani objavil razpis za kandidate v Strokovnem svetu in Komisiji za izobraževanje.
Na razpis so se prijavili Klemen Cezar, Den Malavašič Habjan, Marjan Podržaj in Matej Zupanc, po razpravi
predsednik da na glasovanje:
SKLEP št. 7: Izvršni odbor LZS skladno z 29. členom Statuta Lokostrelske zveze Slovenije imenuje člane
Komisije za izobraževanje: Klemen Cezar, Den Malavašič Habjan in Matej Zupanc.
Ob glasovanju je bilo navzočih 5 članov IO.
Sklep je bil sprejet s 5 glasovi »ZA« in 0 glasovi »PROTI«.

IZVRŠNI ODBOR
e: executive@archery‐si.org

K točki 8)
Imenovanje članov Strokovnega sveta
Na podlagi razpisa se člani odbora seznanijo s prejetimi kandidaturami za delo v Strokovnem svetu.

K točki 9)
Prekoračitve in kršitve organov zveze
Leon Uratnik pove, da je Nadzorni odbor s svojim sklicem posvetov pri članih LZS, grobo kršil Zakon o
društvih in Statut LZS. Zadeva se po njegovem prepričanju tretera kot huda prekoračitev pooblastil, za kar
so predvidene tudi sankcije, saj je odgovorna oseba v LZS kršitve po zakonu dolžna prijaviti na pristojne
organe v RS. Na MIZŠ mu je bilo svetovano, da o tem takoj obvesti Republiško inšpektorico, vendar si je
izposloval odlog, to pa zaradi stroškov, ki bi jih nosila LZS.
Frane Merela iz Statuta LZS prebere 35. člen, ki opredeljuje naloge Nadzornega odbora in poudari, da ni
bilo izvedenih aktivnosti, ki bi bile v nasprotju z najvišjim aktom zveze.
Odbor seznani, da predsednik LZS, kljub predhodnemu dogovoru za posvete ni odobril uporabe službenega
vozila Kombi Transit. Prosi za povračilo kilometrin, ki so nastale na posvetih pri članih LZS.
Janko Rop posvete podpira in meni, da ni prišlo do neskladij s pravili LZS, vendar bi bilo bolje, če bi posvete
sklical Izvršni odbor, predsednik ali člani LZS oz. posamezniki, ki jim gre za dobro zveze. Predlaga, da se
nastali potni stroški poravnajo.
Jaroš Šteharnik je ob 22.15 uri zapustil sejo in s tem seja ni bila več sklepčna.

K točki 10)
Seznanitev z anonimno prijavo na Policijo glede sodniških odločitev in kršitve pravil na 3D tekmovanjih
Predsednik zveze člane IO seznani z anonimno prijavo na Policijo vezano na sodniške odločitve na 3D
tekmovanjih.
K točki 11)
Organizacija pokalnega tarčnega tekmovanja v Čatežu
Stroški organizacije pokalnega tekmovanja vpisanega v Koledar tekmovanj 14.07.2018 so za izpeljavo
v Čatežu previsoki, zato se bo izvedlo na lokostrelskem vadbišču Lokostrelske zveze Slovenije v organizaciji
LK DLL Potens. Tekmovanje bo zaradi kasaških dirk na Hipodromu Stožice prestavljeno na nedeljo
15.07.2018.
Koledar tekmovanj se dopolni z edinim kandidatom za organizacijo tekme za Slovenski dvoranski pokal
03.11.2018, ki jo bo organiziral LK Lendava.
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K točki 12)
Razno
 Ureditev naslovnikov e ‐ pošte
 Izvajanje poljskega in 3D programa
 Potrditev tarčne članske reprezentance za nastop na 4. SP v Berlinu

Ureditev naslovnikov e ‐ pošte
Naslov bivšega člana IO g. Goran Viteza se umakne s seznama naslovnikov e ‐ pošte executive@archery‐
si.org.

Ostale točke Razno se niso obravnavale. Seja je bila zaključena ob 23.00 uri.

Zapisala:
Darja Rožmanec

Predsednik LZS:
Leon Uratnik, l.r.

IZVRŠNI ODBOR
e: executive@archery‐si.org

