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ZAPISNIK
93. redne seje IO LZS, ki je bila v četrtek, 08.11.2018, ob 18.00 uri,
v pisarni LZS, na Dolenjski cesti 11 v Ljubljani.
Prisotni člani IO: Marko Arnež, Konrad Jurca, Gregor Končan, Janko Rop, Irena Rosa in Leon Uratnik
Prisotni člani NO: Frane Merela
Ostali prisotni: Rok Bizjak, Matija Žlender, Nik Bizjak, Marjeta Bizjak, Drago Bizjak, Matej Zupanc,
Darja Rožmanec
Sejo je vodil predsednik Leon Uratnik, skrajšani zapisnik je pripravila Darja Rožmanec.
Za 93. redno sejo IO je bil predlagan naslednji
DNEVNI RED:
1. Pregled in potrditev dnevnega reda
2. Pregled in potrditev zapisnika 92. redne, 75. in 76. dopisne seje
3. Pismo tekmovalca Roka Bizjaka in dopis Varuha športnikovih pravic ‐ poroča Leon Uratnik
4. Poročilo delovne skupine o pregledu, dopolnitvah, uskladitvah Pravilnika Sodniške komisije
5. Potrditev Programa dela 2019 in Finančnega načrta za leto 2019 za potrebe javnih razpisov
‐ poroča Leon Uratnik
6. Dopolnitve internega dokumenta Kriteriji povračil stroškov za dosežene uvrstitve,
medalje, nagrade in kategorizacije ‐ poroča Leon Uratnik
7. Povračila stroškov priprav kategoriziranim tekmovalcem ‐ obvestilo OKS februar 2018
‐ poroča Leon Uratnik
8. Povračilo stroškov tekmovalcem in trenerjem za uvrstitve in osvojene medalje v letu 2018
‐ poroča Leon Uratnik
9. Koledar tekmovanj 2019 ‐ poroča Leon Uratnik
10. Razno
 Odstopna izjava članice Disciplinske komisije
 Odstopna izjava člana Nadzornega odbora
 Zaključna prireditev 08.12.2018, Cankarjev dom na Vrhniki
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 Poziv za predlaganje kandidatov v skupščino, organe in komisije OKS
 Zahtevek društva za članstvo v LZS
Pregled in potrditev dnevnega reda
Predsednik predlaga, da se potrdi dopolnjen dnevni red:
1. Pregled in potrditev dnevnega red
2. Pregled in potrditev zapisnika 92. redne, 75. in 76. dopisne seje
3. Pismo tekmovalca Roka Bizjaka in dopis Varuha športnikovih pravic ‐ poroča Leon Uratnik
4. Poročilo delovne skupine o pregledu, dopolnitvah, uskladitvah Pravilnika Sodniške komisije
5. Potrditev Programa dela 2019 in Finančnega načrta za leto 2019 za potrebe javnih razpisov
‐ poroča Leon Uratnik
6. Dopolnitve internega dokumenta Kriteriji povračil stroškov za dosežene uvrstitve,
medalje, nagrade in kategorizacije ‐ poroča Leon Uratnik
7. Povračila stroškov priprav kategoriziranim tekmovalcem ‐ obvestilo OKS februar 2018
‐ poroča Leon Uratnik
8. Povračilo stroškov tekmovalcem in trenerjem za uvrstitve in osvojene medalje v letu 2018
‐ poroča Leon Uratnik
9. Koledar tekmovanj 2019 ‐ poroča Leon Uratnik
10. Razno


Odstopna izjava članice Disciplinske komisije



Odstopna izjava člana Nadzornega odbora



Zaključna prireditev 08.12.2018, Cankarjev dom na Vrhniki



Poziv za predlaganje kandidatov v skupščino, organe in komisije OKS



Zahtevek društva za članstvo v LZS



Kandidatura na razpis WAE za organizacijo mednarodnega tekmovanja 2020



Potrditev komisije DIIP za razpis Fundacije za šport

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 92. redne, 75. in 76. dopisne seje
Predsedujoči seje prebere bistvene sestavine zapisnika 92. redne seje, 75. in 76. dopisne seje IO LZS.
Člani ob pregledu zapisnikov ugotovijo tudi, da niso realizirani sklepi:
92. seja ‐ sklep št. 2 je realiziran delno
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 92. redne seje z dopolnitvijo in zapisnika 75. in 76. dopisne seje.
Ob glasovanju je bilo navzočih 6 članov IO.
Sklep je bil sprejet s 6 glasovi »ZA« in 0 glasovi »PROTI«.
Na sejo pridejo vabljeni: Rok Bizjak, Nik Bizjak, Marjeta Bizjak in Drago Bizjak
K točki 3)
Pismo tekmovalca Roka Bizjaka in dopis Varuha športnikovih pravic
Rok Bizjak je v obrazložitvi svojega pisma navedel po njegovem mnenju hujše kršitve vodje tarčnega
članskega programa pri izvajanju programa dela, vodenju priprav in izbiri tekmovalcev za nastop na
Evropskem tarčnem prvenstvu v Legnici na Poljskem. Pove, da se počuti oškodovanega, ker ni nastopil na
Evropskem prvenstvu in poziva panožno zvezo, da se zapleti, ki so po njegovem prepričanju stalnica uredijo
v korist športnikov.
Vodja tarčnega programa Matija Žlender prisotne seznani s potekom postopka izbora reprezentance in
kronološko razloži aktivnosti in predlog imenovanja reprezentance za nastop na Evropskem prvenstvu.
Predsednik povzame, da je v torek, dne 13.11.2018 dogovorjen sestanek s varuhom športnikovih pravic
g. Rožletom Prezljem.
Predsednik da na glasovanje predlog sklepa:
SKLEP št. 3: Izvršni odbor LZS se seznani z informacijami o postopku izbora reprezentance za nastop na
Evropskem prvenstvu v Legnici na Poljskem. Po obravnavi primera pri Varuhu športnikovih pravic se
Izvršni odbor seznani z njegovo odločitvijo.
Ob glasovanju je bilo navzočih 6 članov IO.
Sklep je bil sprejet s 6 glasovi »ZA« in 0 glasovi »PROTI«.
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Sejo zapustijo: Rok Bizjak, Nik Bizjak, Marjeta Bizjak in Drago Bizjak
K točki 4)
Poročilo delovne skupine o pregledu, dopolnitvah, uskladitvah Pravilnika Sodniške komisije
Janko Rop predstavi predloge sklepov, ki jih je pripravila delovna skupina na sestanku 11.10.2018 v sestavi:
Janko Rop, Gregor Končan, Svetlana Vran in Irena Rosa.
SKLEP št. 4: Izvršni odbor LZS se seznani s predlogi sestanka delovne skupine z dne 11.10.2018.
Ob glasovanju je bilo navzočih 6 članov IO.
Sklep je bil sprejet s 8 glasovi »ZA« in 0 glasovi »PROTI«.
Sejo zapusti: Marko Arnež
K točki 5)
Potrditev Programa dela 2019 in Finančnega načrta za leto 2019 za potrebe javnih razpisov
Sklep št. 5: Izvršni odbor LZS Skladno z 29. členom Statuta Lokostrelske zveze Slovenije potrdi Program
dela 2019 in Finančni načrt za leto 2019, ki je namenjen izključno za kandidacijske postopke na javne
razpise za pridobitev javnih sredstev.
Ob glasovanju je bilo navzočih 5 članov IO.
Sklep je bil sprejet s 5 glasovi »ZA« in 0 glasovi »PROTI«.

K točki 6)
Dopolnitve internega dokumenta Kriteriji povračil stroškov za dosežene uvrstitve, medalje, nagrade
in kategorizacije
SKLEP št. 6: Izvršni odbor LZS skladno z 29. členom Statuta Lokostrelske zveze Slovenije potrdi predlog
dopolnitve internega dokumenta Kriteriji povračil stroškov za dosežene uvrstitve, medalje, nagrade in
kategorizacije.
Ob glasovanju je bilo navzočih 5 članov IO.
Sklep je bil sprejet s 5 glasovi »ZA« in 0 glasovi »PROTI«.

K točki 7)
Povračila stroškov priprav kategoriziranim tekmovalcem ‐ obvestilo OKS februar 2018
SKLEP št. 7: Izvršni odbor na podlagi 29. člena Statuta LZS sprejme sklep o dodelitvi stroškov priprav
v višini 400,00 € kategoriziranim športnikom. Povračilo stroškov se dodeli športnikom, ki imajo po
Seznamu kategoriziranih športnikov iz obvestil OKS št. 84, na dan 01.02.2018, veljavno kategorizacijo
svetovnega, mednarodnega ali perspektivnega razreda.
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 8)
Povračilo stroškov tekmovalcem in trenerjem za uvrstitve in osvojene medalje v letu 2018
SKLEP št. 8: Izvršni odbor na podlagi 29. člena Statuta LZS sprejme sklep o dodelitvi povračila stroškov
priprav tekmovalcem in trenerjem za uvrstitve in osvojene medalje v letu 2018 v skupnem znesku
5.955,66€. Povračilo stroškov se dodeli športnikom na osnovi internih pravil sprejetih na 93. redni seji.
Ob glasovanju je bilo navzočih 5 članov IO.
Sklep je bil sprejet s 5 glasovi »ZA« in 0 glasovi »PROTI«.

K točki 9)
Koledar tekmovanj 2019
Člani izvršnega odbora se seznanijo z aktivnostmi povezanimi z pripravo osnutka Koledarja tekmovanj
za leto 2019.
K točki 10)
Razno
 Odstopna izjava članice Disciplinske komisije
 Odstopna izjava člana Nadzornega odbora
 Zaključna prireditev 08.12.2018, Cankarjev dom na Vrhniki
 Poziv za predlaganje kandidatov v skupščino, organe in komisije OKS
 Zahtevek društva za članstvo v LZS
 Kandidatura na razpis WAE za organizacijo mednarodnega tekmovanja 2020
 Potrditev komisije DIIP za razpis Fundacije za šport

Odstopna izjava članice Disciplinske komisije
Člani odbora se seznanijo z odstopno izjavo Maye Shalaby članice Disciplinske komisije.
Odstopna izjava člana Nadzornega odbora
Člani odbora se seznanijo z odstopno izjavo Mirka Praprotnika člana Nadzornega odbora.
Zaključna prireditev 08.12.2018, Cankarjev dom na Vrhniki
Zaključna prireditev bo 08.12.2018 v Cankarjevemu na Vrhniki. Vabilo na prireditev se objavi na spletni
strani LZS in se ga pošlje v društva po e‐pošti.
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Poziv za predlaganje kandidatov v skupščino, organe in komisije OKS
SKLEP št. 9: Izvršni odbor sprejme sklep o potrditvi kandidature predsednika LZS Leona Uratnika za člana
Izvršnega odbora OKS‐ZŠZ za mandatno obdobje 2018‐2020.
Ob glasovanju je bilo navzočih 5 članov IO.
Sklep je bil sprejet s 5 glasovi »ZA« in 0 glasovi »PROTI«.
Zahtevek društva za članstvo v LZS
Člani IO pregledajo prejeto zahtevo za pristop k članstvu LZS, ki jo je vložil na novo ustanovljeno Društvo
lokostrelcev Eisnern.
SKLEP št. 10: Izvršni odbor LZS se strinja, da se prične postopek registracije Društva lokostrelcev Eisnern,
Log 98, 4228 Železniki pri Lokostrelski zvezi Slovenije.
Ob glasovanju je bilo navzočih 5 članov IO.
Sklep je bil sprejet s 5 glasovi »ZA« in 0 glasovi »PROTI«.
Kandidatura na razpis WAE za organizacijo mednarodnega tekmovanja 2020
Na WAE se odda kandidatura za organizacijo Evropskega 3D prvenstva v letu 2020. Vsi prisotni so pozvani
za poizvedbo o lokaciji in k pripravi dokumentacije.
SKLEP št. 11: Izvršni odbor potrdi oddajo kandidature za organizacijo Evropskega 3D prvenstva
v letu 2020.
Ob glasovanju je bilo navzočih 5 članov IO.
Sklep je bil sprejet s 5 glasovi »ZA« in 0 glasovi »PROTI«.
Potrditev komisije DIIP za razpis Fundacije za šport
Za potrebe razpisa Fundacije za šport se imenuje komisija za potrditev dokumenta DIIP.
SKLEP št. 12: Izvršni odbor imenuje komisijo za potrditev dokumenta DIIP za razpis Fundacije za šport
2019.
Ob glasovanju je bilo navzočih 5 članov IO.
Sklep je bil sprejet s 5 glasovi »ZA« in 0 glasovi »PROTI«.
Dnevni red je bil izčrpan. Seja je bila zaključena ob 22.30 uri.

Zapisala:
Darja Rožmanec

Predsednik LZS:
Leon Uratnik, l.r.
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