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ZAPISNIK
92. redne seje IO LZS, ki je bila v četrtek, 13.09.2018, ob 18.00 uri,
v sejni sobi Strelišča, na Dolenjski cesti 11 v Ljubljani.
Prisotni člani IO: Marko Arnež, Vojko Colnar, Konrad Jurca, Gregor Končan, Janko Rop, Irena Rosa
Jaroš Šteharnik in Leon Uratnik
Prisotni člani NO: Frane Merela in Brane Štefančič
Ostali prisotni: Svetlana Vran, Maruša Gajić, Maya Shalaby,
Matija Žlender, Matej Zupanc in Darja Rožmanec
Sejo je vodil predsednik Leon Uratnik, skrajšani zapisnik je pripravila Darja Rožmanec.
Za 92. redno sejo IO je bil predlagan naslednji
DNEVNI RED:
1. Pregled in potrditev dnevnega reda
2. Pregled in potrditev zapisnika 91. redne, 72., 73., 74. dopisne seje in 9. izredne seje
3. Seznanitev s porabo prihodkov in odhodkov po stroškovnih mestih 2018, dokument z dne 25.08.2018
‐ poroča Darja Rožmanec
4. Izvedba programa dela poljskega mladinskega in članskega programa ter imenovanje poljskih
reprezentanc ‐ poroča Matija Žlender
5. Izvedba programa dela članskega tarčnega programa, pismo Roka Bizjaka ‐ poroča Matija Žlender
6. Razpustitev Sodniške komisije, odvzem (preklic) vseh sodniških licenc, razpis izobraževanja za sodnike,
imenovanje nove Sodniške komisije ‐ poroča Marko Arnež
7. Program dela šolskega programa 2018/2019 in lokostrelskih centrov ter predlog Pravilnika šolskih
športnih tekmovanj ‐ poroča Darja Rožmanec
8. Dopolnitve Tekmovalnega pravilnika ‐ poroča Leon Uratnik
9. Imenovanje članov Strokovnega sveta ‐ poroča Leon Uratnik
10. Določitev datuma 36. redne seje Skupščine in priprava gradiv ‐ poroča Leon Uratnik
11. Razno
‐ Točkovanje v SLO AH pokalu ‐ vprašanje LK Šenčur
‐ Poročilo popisne komisije za popis osnovnih sredstev in ostalega materiala, selitev skladišča v Žalec
dne 01.03.2018 ‐ poroča Vojko Colnar
‐ WAE potrdil kandidaturi LZS za organizacijo Evropskega Field prvenstva in Evropskega
ekipnega klubskega pokala 2019 v Mokricah ‐ poroča Irena Rosa
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Pregled in potrditev dnevnega reda
Marko Arnež po prejeti besedi navede, da ne more biti poročevalec pod tč. 6, saj se točka s sklepom
prejšnje seje obravnava na 92. Seji, vendar on te točke dnevnega reda ni predlagal. Gregor Končan
predlaga, da se 4. in 5. točka obravnavata na samostojni seji. Točke dnevnega reda se preštevilčijo.
Predsednik predlaga, da se potrdi dopolnjen dnevni red:
1. Pregled in potrditev dnevnega reda
2. Pregled in potrditev zapisnika 91. redne, 72., 73., 74. dopisne seje in 9. izredne seje
3. Seznanitev s porabo prihodkov in odhodkov po stroškovnih mestih 2018, dokument z dne 25.08.2018
‐ poroča Darja Rožmanec
4. Razpustitev Sodniške komisije, odvzem (preklic) vseh sodniških licenc, razpis izobraževanja za sodnike,
imenovanje nove Sodniške komisije ‐ poroča Marko Arnež
5. Program dela lokostrelskih centrov 2018‐2020 in šolskega programa 2018/2019
‐ poroča Darja Rožmanec
6. Dopolnitve Tekmovalnega pravilnika ‐ poroča Leon Uratnik
7. Imenovanje članov Strokovnega sveta ‐ poroča Leon Uratnik
8. Razno





Točkovanje v SLO AH pokalu ‐ vprašanje LK Šenčur
Poročilo popisne komisije za popis osnovnih sredstev in ostalega materiala, selitev skladišča
v Žalec dne 01.03.2018 ‐ poroča Vojko Colnar
WAE potrdil kandidaturi LZS za organizacijo Evropskega Field prvenstva in Evropskega
ekipnega klubskega pokala 2019 v Mokricah ‐ poroča Irena Rosa
Potrditev pravilnika o podeljevanju licenc strokovnim kadrom v Lokostrelski zvezi Slovenije

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«.

K točki 2)
Pregled in potrditev zapisnika 91. redne, 72., 73., 74. dopisne seje in 9. izredne seje
Predsedujoči seje prebere bistvene sestavine zapisnika 91. redne seje, 72., 73., 74. dopisne seje in
9. izredne seje IO.
Vojko Colnar opozori na dopolnjevanje predloga sklepa 74. dopisne seje med samim glasovanjem, saj
je vodja programa pred zaključkom glasovanja, potrdil znižanje stroškov nastopa 3D reprezentance.
Marko Arnež predlaga dopolnitev zapisnika 9. izredne seje z manjkajočim sklepom, ki ga bo pripravil in
posredoval v tajništvo.
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Člani ob pregledu zapisnikov ugotovijo tudi, da niso realizirani sklepi:
91. seja ‐sklep št. 4 ni realiziran
9. izredna seja ‐ sklep št. 1 ni realiziran
88. seja ‐ sklep št. 3 ni realiziran,
85. seja nadaljevanje ‐ sklep št. 12 1. in 3. del sklepa nista realizirana.
83. seja ‐ sklep št. 12 je realiziran delno.
Predsedujoči je dal na glasovanje predlog sklepa
SKLEP št. 2:
Izvršni odbor LZS potrdi zapisnik 91. redne seje, 72., 73., 74. dopisne seje in 9. izredne seje IO
z dopolnitvijo.
Ob glasovanju je bilo navzočih 7 članov IO.
Sklep je bil sprejet s 6 glasovi »ZA« in 0 glasovi »PROTI«.

K točki 3)
Seznanitev s porabo prihodkov in odhodkov po stroškovnih mestih 2018, dokument z dne 25.08.2018
Po razpravi predsednik da na glasovanje predlog sklepa:
SKLEP št. 3: Izvršni odbor LZS se seznani s porabo prihodkov in odhodkov po stroškovnih mestih
od 01.01.‐25.08.2018.
Ob glasovanju je bilo navzočih 7 članov IO.
Sklep je bil sprejet s 7 glasovi »ZA« in 0 glasovi »PROTI«.
Na sejo pridejo: Irena Rosa, Maya Shalaby, Maruša Gajić in Svetlana Vran
K točki 4)
Razpustitev Sodniške komisije, odvzem (preklic) vseh sodniških licenc, razpis izobraževanja za sodnike,
imenovanje nove Sodniške komisije
Predsednik je ponovno predstavil problematiko nacionalnih sodnikov v Sloveniji, katerih je za sojenja vedno
manj. Vojko Colnar pojasni, da je on predlagal obravnavo problematike sojenj na prejšnji seji, saj sodnikov
na pokalno tekmovanje in državno prvenstvo za mlajše in veterane v organizaciji LK Gornji Grad ni bilo.
Pove, da je takšno ravnanje Sodniške komisije groba kršitev Pogodbe o sodelovanju za leto 2018.
Janko Rop potrdi, da organizator o odsotnosti sodnikov ni bil obveščen zato ni imel možnosti zagotovitve
sodnikov na tekmovanje, tako domačih kot tujih.
Janko Rop v razpravi tudi navede, da IO lahko uporabi inštitut, da se Sodniška komisija razpusti vendar to ni
namen, saj je prepričan, da brez sodnikov tekmovalni sistem ne more delovati.
Irena Rosa razloži, da je predsednica Sodniške komisije predsednika zveze sprotno obveščala o
pomanjkanju sodnikov za sojenja na pokalnih tekmovanjih in državnih prvenstvih ter da so člani IO imeli
problematiko pomanjkanja sodnikov na dnevnem že na 91. seji dne 26.06.2018, opozorilo o pomanjkanju
sodnikov pa je zadevalo vsa tekmovanja po 1. juliju, torej tudi tekmovanje v Gornjem Gradu.
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Janko Rop v razpravi navede, da je Izvršni odbor vseskozi predlagal rešitve in je zato je na 90. seji sprejel
sklep o delegiranju manjšega števila sodnikov na tekmovanja, ki niso prijavljena pri WA, vendar ga Sodniška
komisija ne upošteva. Prav tako je na 90. seji tozadevno sprejel sklep o pripravi programa usposabljanja za
pridobitev naziva sodnik – pripravnik, ki bo zagotovil dodatne sodnike za delo na terenu.
Gregor Končan razpravo zaključi z ugotovitvijo, da je odnos do sodnikov neprimeren in da morajo biti
sodniki zaščiteni vsaj s strani odbora in predsednika zveze.
Irena Rosa predlaga, da Izvršni odbor skliče posebno sejo z obravnavo sodniške problematike, na kateri se
pripravi spremembe aktov LZS in umesti tako klubske sodnike kot tudi druge oblike pomoči pri sojenju.
Predsednik da na glasovanje predlog sklepa:
SKLEP št. 4: Izvršni odbor skliče sejo delovne skupine na kateri se pregleda, dopolni, uskladi Pravilnik
Sodniške komisije, definira nivoje tekmovanj in sojenja na tekmovanjih, ki niso prijavljene pri WA.
Na seji 07.10.2018 bodo prisotni predstavniki Sodniške komisije, Izvršnega odbora in Komisije za
izobraževanje. Na sejo bodo vabljeni: Svetlana Vran, Irena Rosa, Janko Rop, Gregor Končan in
predstavnik Komisije za izobraževanje.
Ob glasovanju je bilo navzočih 8 članov IO.
Sklep je bil sprejet s 8 glasovi »ZA« in 0 glasovi »PROTI«.
Sejo zapustijo: Maya Shalaby, Maruša Gajić in Svetlana Vran
K točki 5)
Program dela lokostrelskih centrov 2018‐2020 in šolskega programa 2018/2019
Po predstavitvi programa dela lokostrelskih centrov in šolskega programa predsednik da na glasovanje:
Sklep št. 5: Izvršni odbor LZS skladno z 29. členom Statuta Lokostrelske zveze Slovenije potrdi predlog
Programa dela lokostrelskih centrov 2018/2020 in šolskega programa 2018/2019.
Pripravi se Pravilnik šolskih športnih tekmovanj, ki bo usklajen s Tekmovalnim pravilnikom.
Ob glasovanju je bilo navzočih 8 članov IO.
Sklep je bil sprejet s 7 glasovi »ZA« in 1 glasom »PROTI«.

K točki 6)
Dopolnitve Tekmovalnega pravilnika
Na predlog člana zveze LK DLL Potens se Tekmovalni pravilnik dopolni v tč. 3.1, 5.7, 5.9 in 15.6 ter Irene
Rosa v tč. 15.4. Dopolnitve so priloga zapisnika.

SKLEP št. 6: Izvršni odbor LZS na podlagi 29. člena Statuta Lokostrelske zveze Slovenije potrdi
dopolnitve Tekmovalnega pravilnika.
Ob glasovanju je bilo navzočih 8 članov IO.
Sklep je bil sprejet s 7 glasovi »ZA« in 1 glasom »PROTI«.
K točki 7)
Imenovanje članov Strokovnega sveta
Na podlagi razpisa se člani odbora ponovno seznanijo s prejetimi kandidaturami za delo v Strokovnem
svetu.
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K točki 8)
Razno





Točkovanje v SLO AH pokalu ‐ vprašanje LK Šenčur
Poročilo popisne komisije za popis osnovnih sredstev in ostalega materiala, selitev skladišča
v Žalec dne 01.03.2018 ‐ poroča Vojko Colnar
WAE potrdil kandidaturi LZS za organizacijo Evropskega Field prvenstva in Evropskega
ekipnega klubskega pokala 2019 v Mokricah ‐ poroča Irena Rosa
Potrditev pravilnika o podeljevanju licenc strokovnim kadrom v Lokostrelski zvezi Slovenije

Točkovanje v SLO AH pokalu ‐ vprašanje LK Šenčur
Člani odbora so se seznanili z vprašanjem LK Šenčur o točkovanju v SLO AH pokalu za tekmovalca Dejana
Sitarja. Odgovor pripravi Konrad Jurca.
Poročilo popisne komisije za popis osnovnih sredstev in ostalega materiala, selitev skladišča
v Žalec dne 01.03.2018
Popisna komisija v oktobru opravi popis osnovnih sredstev in materiala‐inventarja v skladišču v Žalcu,
določiti pa je potrebno še skrbnika.
WAE potrdil kandidaturi LZS za organizacijo Evropskega Field prvenstva in Evropskega
ekipnega klubskega pokala 2019 v Mokricah
Irena Rosa poda poročilo predstavitve kandidature na kongresu WAE. Člane odbora obvesti, da je zveza
pridobila še dve mednarodni tekmovanji v prihodnjem letu – Ekipni klubski pokal 13.‐15.09.2019 in
Evropsko Field prvenstvo 30.09.‐05.10.2019 v kompleksu Term Čatež in gradu Mokrice.
Marko Arnež pove, da s kandidaturo slednjih dveh tekmovanj ni bil seznanjen. Irena Rosa razloži, da je
oddajo kandidature še dveh tekmovanj dogovorila po ponudbi predsednika WAE s predsednikom zveze in
vodjo projektov prejšnjih uspešno izvedenih prvenstev. Rok za odločitev in potrditev je bil zelo kratek.
Gregor Končan predlaga, da vzpostavi kontakt z Nordijskim centrom Planica in pridobi ponudbo za
organizacijo Evropskega Field prvenstva v Planici in Kranjski Gori. Predlog sta podprla tudi Marko Arnež in
predsednik Nadzornega odbora Frane Merela.

SKLEP št. 7: Izvršni odbor na podlagi 29. člena Statuta Lokostrelske zveze Slovenije potrdi Organizacijski
odbor Ekipnega klubskega pokala v Čatežu in Evropskega Field prvenstva 2019 v Mokricah:
Leon Uratnik ‐ predsednik Organizacijskega odbora
Irena Rosa ‐ vodja tekmovanja
Darja Rožmanec ‐ vodja projekta
Ob glasovanju je bilo navzočih 8 članov IO.
Sklep je bil sprejet s 8 glasovi »ZA« in 0 glasovi »PROTI«.
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Potrditev pravilnika o podeljevanju licenc strokovnim kadrom v Lokostrelski zvezi Slovenije
Komisija za izobraževanje je v potrditev poslala Pravilnik o podeljevanju licenc strokovnim kadrom, ki bo
podlaga za pridobitev sredstev projekta Evropski socialni sklad.

SKLEP št. 8: Izvršni odbor LZS na podlagi 6. člena Statuta Lokostrelske zveze Slovenije potrdi Pravilnik
o podeljevanju licenc strokovnim kadrom.
Ob glasovanju je bilo navzočih 8 članov IO.
Sklep je bil sprejet s 8 glasovi »ZA« in 0 glasovi »PROTI«.
Dnevni red je bil izčrpan. Seja je bila zaključena ob 23.30 uri.

Zapisala:
Darja Rožmanec

Predsednik LZS:
Leon Uratnik, l.r.

Dopolnitve Tekmovalnega pravilnika LZS

1/ petnajsta in šestnajsta alinea tč. 3.1 se glasi:
‐ določilo, da uživanje alkoholnih pijač na tekmovanjih brez eliminacij ali final do oddaje zbirnikov ni
dovoljeno.
‐ določilo, da uživanje alkoholnih pijač na tekmovanjih z eliminacijami ali finali do konca podelitve medalj
in priznanj ni dovoljeno.
2/ tč. 5.7 se glasi:
Sodniki skrbijo za skladnost tekmovanja s Pravili WA ter Tekmovalnim pravilnikom LZS. Sodniško poročilo
o tekmovanju sestavijo sodniki in DoS v tarčnem lokostrelstvu.
K sodniškemu poročilu je potrebno priložiti:
 kopije pritožb ter odločitev komisije za pritožbe,
 zapisnik DoS‐a na zunanjih tarčnih in dvoranskih tekmovanjih

3/ tč. 5.9 se glasi:
Naloge tehničnega delegata na državnih prvenstvih so:
 preveri in nadzoruje skladnost tekmovanja z razpisom, s Tekmovalnim pravilnikom in s pravili WA,
 opozarja organizatorja na ta pravila in mu svetuje pri organizaciji tekmovanja,
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 svetuje organizatorju pri pripravi terena, tekmovališča in opreme pred in med tekmovanjem,
 svetuje in sodeluje pri izpeljavi tekmovanja.
Naloge glavnega sodnika so:
 skupaj z ostalimi sodniki na tekmi vestno opravlja vse zadolžitve skladno s Pravili WA in Tekmovalnim
pravilnikom LZS,
 organizira in koordinira delo sodnikov na tekmovanju,
 konstruktivno sodeluje z ostalimi sodniki na tekmi,
 sodeluje z vodjo tekmovanja in z direktorjem streljanja,
 na mladinskem in veteranskem DP prevzame naloge tehničnega delegata.
4/ sedmi odstavek tč. 15.4 se glasi:
Vse ostale razpisane ekipe se sestavijo avtomatsko in razglasijo po rezultatih doseženih na tekmovanju
posameznikov. Zamenjava članov ekipe v tem primeru ni možna.
5/ tč. 15.6 se glasi:
Predpisan pogoj za nastop na državnih prvenstvih je en nastop na Slovenskem pokalnem tekmovanju
v slogu in disciplini. Nastop mora biti dosežen v sezoni, v kateri se odvija prvenstvo.
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