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ZAPISNIK
94. redne seje IO LZS, ki je bila v četrtek, 22.11.2018, ob 18.00 uri,
v pisarni LZS, na Dolenjski cesti 11 v Ljubljani.
Prisotni člani IO: Marko Arnež, Vojko Colnar, Konrad Jurca, Irena Rosa, Jaroš Šteharnik in Leon Uratnik
Prisotni člani NO: Frane Merela
Ostali prisotni: Matija Žlender in Matej Zupanc
Sejo je vodil predsednik Leon Uratnik, skrajšani zapisnik je pripravila Irena Rosa.
Za 94. redno sejo IO je bil predlagan naslednji
DNEVNI RED:
1. Pregled in potrditev dnevnega reda
2. Pregled in potrditev zapisnika 93. redne seje
3. Dopolnitve Tekmovalnega pravilnika – poroča Leon Uratnik
4. Koledar tekmovanj 2019, kriteriji za dodeljevanje organizacij tekmovanj in razpis – poroča Leon Uratnik
5. Dopolnitve in uskladitev Pogodbe o sodelovanju za leto 2019 – poroča Leon Uratnik
6. Programi dela tekmovalnih programov – poročata Matija Žlender in Matej Zupanc
7. Razpustitev komisije tekmovalcev – poroča Leon Uratnik
8. Kandidatura za organizacijo Evropskega 3D prvenstva 2020 – poroča Irena Rosa
9. Inventura osnovnih sredstev in inventarja zveze – poročata Leon Uratnik in Vojko Colnar
10. Potrditev predlogov za podelitev priznanj za leto 2018, ki jih podeljuje Izvršni odbor
11. Program in vodenje zaključne prireditve LZS
12. Potrditev datuma sklica 36. seje Skupščine in obravnava gradiv – poroča Leon Uratnik
13. Razno

Pregled in potrditev dnevnega reda
V uvodni razpravi je bilo ugotovljeno, da se obravnava dopolnitev Tekmovalnega pravilnika veže na določila
in spremembe iz Pogodbe o sodelovanju, zato je potrebno to točko obravnavati kasneje. Za 6. točko
dnevnega reda smo člani IO LZS dobili gradivo prepozno, da bi ga lahko pregledali, prav tako pa bi želeli
pred obravnavo programov obravnavati še poročila in analizo letošnjega dela.
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Predsednik predlaga, da se potrdi dopolnjen dnevni red:
DNEVNI RED:
1. Pregled in potrditev dnevnega reda
2. Pregled in potrditev zapisnika 93. redne seje
3. Koledar tekmovanj 2019, kriteriji za dodeljevanje organizacij tekmovanj in razpis – poroča Leon Uratnik
4. Dopolnitve in uskladitev Pogodbe o sodelovanju za leto 2019 – poroča Leon Uratnik
5. Razpustitev komisije tekmovalcev – poroča Leon Uratnik
6. Kandidatura za organizacijo Evropskega 3D prvenstva 2020 – poroča Irena Rosa
7. Inventura osnovnih sredstev in inventarja zveze – poročata Leon Uratnik in Vojko Colnar
8. Potrditev predlogov za podelitev priznanj za leto 2018, ki jih podeljuje Izvršni odbor
9. Program in vodenje zaključne prireditve LZS
10. Potrditev datuma sklica 36. seje Skupščine in obravnava gradiv – poroča Leon Uratnik
11. Razno

SKLEP št. 1: Sprejme se predlagani dnevni red. točki 3 in 6 iz osnovnega predloga dnevnega reda
se uvrstita na naslednjo sejo.
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 93. redne seje
Irena Rosa opozori na pomanjkljivost zapisa glede iskanja morebitne lokacije za organizacijo Evropskega
3D prvenstva 2020 ter s tem povezano aktivnost.
Predsedujoči je dal na glasovanje predlog sklepa
SKLEP št. 2:
Izvršni odbor LZS potrdi zapisnik 93. redne seje z dopolnitvijo.
Ob glasovanju je bilo navzočih 6 članov IO.
Sklep je bil sprejet s 6 glasovi »ZA« in 0 glasovi »PROTI«.

K točki 3)
Koledar tekmovanj 2019, kriteriji za dodeljevanje organizacij tekmovanj in razpis
V razpravi so člani IO LZS oblikovali predlog Koledarja tekmovanj za leto 2019, način in čas dopolnitve
Koledarja z organizatorji ter kriterije za dodelitev organizacije tekmovanj klubom/društvom.
Po razpravi predsednik da na glasovanje predlog sklepa:
SKLEP št. 3: Izvršni odbor potrdi osnutek Koledarja tekmovanj 2019 z vnesenimi predlaganimi termini za
organizacijo posameznih tekmovanj, ki so usklajeni s Strokovnim svetom in mednarodnim koledarjem
tekmovanj.
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3.1. Vsa državna prvenstva se organizira ločeno za mlajše in veterane ter posebej za člane, vendar v
istem vikendu v dveh zaporednih dneh in na isti lokaciji – isti organizator. Za pokalno tekmovanje za
posamezno kategorijo šteje tisto tekmovanje, ki šteje tudi za DP.
3.2. Na spletni strani LZS se objavi razpis za kandidaturo za organizacijo tekmovanj iz Koledarja 2019;
delo vodi Vojko Colnar. Rok za oddajo kandidatur je 6.12.2018.
3.3. Klubi/društva lahko kandidirajo za organizacijo tekmovanj na predlagane ali na druge termine; Vojko
Colnar v osnutek Koledarja vnese sproti vse predloge in jih sproti tudi objavlja.
3.4. Koledar se uskladi z organizatorji tekmovanj na Posvetu predsednikov klubov/društev, ki bo
organiziran 08.12.2018 na Vrhniki takoj po zaključeni seji Skupščine LZS na podlagi dogovora med
društvi/klubi.
3.5. Kriteriji za dodelitev organizacije tekmovanja posameznemu društvu/klubu in vpis v Koledar 2019 so
poleg zahtevanih pogojev iz Tekmovalnega pravilnika in Pogodbe o sodelovanju za leto 2019 sledeči:
‐ Dogovor med kandidati za organizacijo posameznega tekmovanja na isti termin.
‐ Če se kandidata za organizacijo tekmovanja na isti termin ne moreta dogovoriti, se organizacijo
tekmovanja dodeli tistemu društvu/klubu, ki še ni pridobil nobene druge kandidature za
organizacijo tekmovanja.
‐ Če tudi tega ni mogoče realizirati, o kandidatu za organizacijo tekmovanja odloči žreb.
3.6. Za pokalna tekmovanja štejejo vsa tekmovanja iz Koledarja tekmovanj 2019, tekmovalcem pa se
upošteva največ eno tekmovanje manj od števila razpisanih; v primeru udeležbe na vseh razpisanih
pokalnih tekmovanjih v disciplini se najslabši doseženi rezultat ne upošteva.
3.7. Vzporedno s Koledarjem tekmovanj za leto 2019 se vodi še Informativni Koledar (I‐Koledar), v
katerega se vpiše vsa druga prijateljska tekmovanja ter druge dogodke kot prireditve,
izobraževanja,…
Ob glasovanju je bilo navzočih 6 članov IO.
Sklep je bil sprejet s 6 glasovi »ZA« in 0 glasovi »PROTI«.
SKLEP št. 4: Zaključno prireditev se z letom 2019 ukine. Osvojene pokale za pokalna tekmovanja se
podeli na zadnji tekmi iz Koledarja tekmovanj, ki šteje za pokalno tekmovanje v tej disciplini. Vse ostale
dosežke tekočega leta in priznanja tekmovalcem se podeli na zadnjem tekmovanju v koledarskem letu v
času med dvema izmenama.
Ob glasovanju je bilo navzočih 6 članov IO.
Sklep je bil sprejet s 6 glasovi »ZA« in 0 glasovi »PROTI«.
K točki 4)
Dopolnitve in uskladitev Pogodbe o sodelovanju za leto 2019 – poroča Leon Uratnik
Predsednik ponovno predstavi predloge sprememb v Pogodbi o sodelovanju za leto 2019 in po razpravi in
uskladitvi besedila da na glasovanje predlog sklepa:
SKLEP št. 5: Izvršni odbor potrdi usklajeno besedilo predloga Pogodbe o sodelovanju za leto 2019 ter
predlagano višino članarine za leto 2019 v višini 400 eur.
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 5)
Razpustitev komisije tekmovalcev
Po kratkem poročilu o delovanju Komisije tekmovalcev in o sestanku z Varuhom Športnikov pravic ter
njegovem priporočilu o preimenovanju Komisije tekmovalcev v Komisijo športnikov da predsednik na
glasovanje predlog sklepa:
Sklep št. 6: Izvršni odbor LZS razpusti Komisijo tekmovalcev ter razpiše kandidaturo za sestavo in
delovanje Komisije športnikov v LZS.
Ob glasovanju je bilo navzočih 6 članov IO.
Sklep je bil sprejet s 6 glasovi »ZA« in 0 glasovi »PROTI«.
K točki 6)
Kandidatura za organizacijo Evropskega 3D prvenstva 2020
V poročilu, ki sta ga je podala predsednik Leon Uratnik in Irena Rosa, je bilo podanih več možnih lokacij za
organizacijo Evropskega 3D prvenstva, toda v kratkem razpoložljivem času za oddajo kandidature na WAE
je bil podrobneje izdelan le predlog Darje Rožmanec, ki je zajemal tudi ogled terenov in hotelov ter osnutek
dogovora o cenah nastanitev. Na WAE je bila oddana kandidatura za organizacijo Evropskega 3D prvenstva
2020 v Mariboru.

SKLEP št. 7: Izvršni odbor LZS potrdi kandidaturo za organizacijo Evropskega 3D prvenstva 2020 v
Mariboru.
Ob glasovanju je bilo navzočih 6 članov IO.
Sklep je bil sprejet s 6 glasovi »ZA« in 0 glasovi »PROTI«.
K točki 7)
Inventura osnovnih sredstev in inventarja zveze
Vojko Colnar je poročal o stanju skladišča opreme v Žalcu. Prostor je velik in neurejen, oprema je
razmetana in neurejena na tleh. Inventure se v takem stanju ne da opraviti. Prostor je potrebno urediti.
Po razpravi predsednik da na glasovanje predlog sklepa:
SKLEP št. 8: Izvršni odbor LZS potrdi ureditev skladišča opreme v Žalcu. Delo vodi Vojko Colnar, ki po
potrebi pridobi delavce ter nabavo potrebnih polic/palet za ureditev opreme. Delo se opravi v
najkrajšem možnem času.
Ob glasovanju je bilo navzočih 6 članov IO.
Sklep je bil sprejet s 6 glasovi »ZA« in 0 glasovi »PROTI«.
K točki 8)
Potrditev predlogov za podelitev priznanj za leto 2018
Po vpogledu v predlagani seznam kandidatov za podelitev priznanj in dosežkov za leto 2018 je bil seznam
dobitnikov priznanj dopolnjen z vsemi tekmovalci, ki so v letu 2018 dosegli medalje ne glede na osvojene
kategorizacije. Čistopis se potrdi na naslednji seji.
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K točki 9)
Program in vodenje zaključne prireditve LZS

SKLEP št. 9: Izvršni odbor LZS potrdi organizacijo zaključne prireditve LZS s podelitvijo priznanj v soboto,
8.12.2018 ob 16.00 uri v dvorani Cankarjevega doma na Vrhniki. Prireditev vodita Marko Arnež in Irena Rosa.
Ob glasovanju je bilo navzočih 6 članov IO.
Sklep je bil sprejet s 6 glasovi »ZA« in 0 glasovi »PROTI«.
K točki 10)
Potrditev datuma sklica 36. seje Skupščine in obravnava gradiv
V razpravi se je oblikoval predlog, da se v soboto, 8.12.2018 na Vrhniki organizira:
ob 16:00
zaključno prireditev in podelitev priznanj
ob 18:00
36. sejo Skupščine LZS
po končani Skupščini Posvet predsednikov društev/klubov
Po obravnavi predlaganih vsebin predsednik da na glasovanje predlog sklepa:
SKLEP št. 9: Izvršni odbor LZS potrdi sklic 36. seje Skupščine, ki bo v soboto, 8.12.2018 ob 18.00 uri v
dvorani Cankarjevega doma na Vrhniki s predlaganim dnevnim redom:
1. Imenovanje dveh overiteljev, izvolitev delovnega predsedstva in verifikacijske komisije
2. Poročilo verifikacijske komisije
3. Pregled in potrditev dnevnega reda
4. Obravnava besedila predloga Pogodbe o sodelovanju za leto 2019 in višina članarine za leto 2019
5. Razno
Ob glasovanju je bilo navzočih 6 članov IO.
Sklep je bil sprejet s 6 glasovi »ZA« in 0 glasovi »PROTI«.

K točki 11)
Razno
Predsednik je poročal o odločitvi Term Čatež d.d., ki nam kot pogodbena stranka pri nastanitvah za
mednarodna tekmovanja v preteklih letih in v prihodnjem letu v Čatežu podeljuje donacijo za podporo
enega športnika za priprave na OI Tokio 2020. V obravnavi predloga za dobitnika te donacije je bil
predlagan sklep:
SKLEP št. 10: Izvršni odbor LZS prepusti odločanje o izbiri kandidata, ki bo od Term Čatež d.d. prejel
donacijo za priprave športnika za OI Tokio 2020, Organizacijskem odboru za organizacijo mednarodnih
tekmovanj v letu 2019 v Čatežu. Nagrado bo podelil predstavnik Term Čatež d.d. na zaključni prireditvi
8.12.2018 na Vrhniki.
Ob glasovanju je bilo navzočih 6 članov IO.
Sklep je bil sprejet s 6 glasovi »ZA« in 0 glasovi »PROTI«.
Dnevni red je bil izčrpan. Seja je bila zaključena ob 23.00 uri.
Zapisala:
Irena Rosa

Predsednik LZS:
Leon Uratnik, l.r.
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