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
95. redne seje IO LZS, ki je bila v četrtek, 27.11.2018, ob 18.00 uri,
v pisarni LZS, na Dolenjski cesti 11 v Ljubljani.

Prisotni člani IO: Marko Arnež, Vojko Colnar, Konrad Jurca, Janko Rop, Irena Rosa 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 Darja Rožmanec.

Za 95. redno sejo IO je bil predlagan naslednji
DNEVNI RED:
1. Pregled in potrditev dnevnega reda
2. Pregled in potrditev zapisnika 94. redne seje
3. Poročilo vodje mladinskega tarčnega programa za leto 2018 in program
dela za leto 2019 ‐ poroča Matej Zupanc
4. Poročilo vodje članskega tarčnega, 3D in AH programa za leto 2018 in
program dela dvorana za leto 2019 ‐ poroča Matija Žlender
5. Potrditev predlogov za podelitev priznanj za leto 2018, ki jih podeljuje IO ‐ poroča Irena Rosa
6. Pregled in potrditev gradiva za skupščino in posvet s predsedniki društev
(Pogodba o sodelovanju 2019, Koledar tekmovanj 2019) ‐ poroča Irena Rosa
7. Spremembe tekmovalnega pravilnika ‐ poroča Irena Rosa
8. Razpis izobraževanj za organizatorje tekmovanj, DoS in sodnike ‐ poroča Irena Rosa
9. Imenovanje delovne in inventurne komisije ‐ poroča Vojko Colnar
10. Razno ‐ seznanitev s poročilom NO za leto 2017
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Pregled in potrditev dnevnega reda
Predsednik predlaga, da se potrdi dnevni red:
DNEVNI RED:
1. Pregled in potrditev dnevnega reda
2. Pregled in potrditev zapisnika 94. redne seje
3. Poročilo vodje mladinskega tarčnega programa za leto 2018 in program
dela za leto 2019 ‐ poroča Matej Zupanc
4. Poročilo vodje članskega tarčnega, 3D in AH programa za leto 2018 in
program dela za leto 2019 ‐ poroča Matija Žlender
Program dela tarčni članski program 2019 dvorana ‐ poroča Matija Žlender
5. Potrditev predlogov za podelitev priznanj za leto 2018, ki jih podeljuje IO ‐ poroča Irena Rosa
6. Pregled in potrditev gradiva za skupščino in posvet s predsedniki društev
(Pogodba o sodelovanju 2019, Koledar tekmovanj 2019) ‐ poroča Irena Rosa
7. Spremembe tekmovalnega pravilnika ‐ poroča Irena Rosa
8. Razpis izobraževanj za organizatorje tekmovanj, DoS in sodnike ‐ poroča Irena Rosa
9. Imenovanje delovne in inventurne komisije ‐ poroča Vojko Colnar
10. Razno ‐ seznanitev s poročilom NO za leto 2017

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 94. redne seje
Predsedujoči seje prebere bistvene sestavine zapisnika 94. redne seje.
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.
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,
94. seja ‐ sklep št. 8 ni realiziran.
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Predsedujoči je dal na glasovanje predlog sklepa
SKLEP št. 2:
Izvršni odbor LZS potrdi zapisnik 94. redne seje.
Ob glasovanju je bilo navzočih 6 članov IO.
Sklep je bil sprejet s 6 glasovi »ZA« in 0 glasovi »PROTI«.

K točki 3)
Poročilo vodje mladinskega tarčnega programa za leto 2018 in program dela za leto 2019
Odbor se je seznanil s poročilom Tarčnega mladinskega programa za leto 2018, ki ga je predstavil Matej
Zupanc.
SKLEP št. 3: Izvršni odbor LZS na podlagi 29. člena Statuta Lokostrelske zveze Slovenije sprejme
Program dela Tarčnega mladinskega programa 2019.
Ob glasovanju je bilo navzočih 6 članov IO.
Sklep je bil sprejet s 6 glasovi »ZA« in 0 glasovi »PROTI«.

K točki 4)
Poročilo vodje članskega tarčnega, 3D in AH programa za leto 2018 in program dela za leto 2019
Program dela tarčni članski program 2019 ‐ dvorana
Po seznanitvi in razpravi o prejetih poročilih člani odbora izpostavijo, da je prejeto poročilo za 3D in poljski
program združeno. Opozorijo, da program AH ni bil izpeljan skladno s programom dela 2018, selekcije niso
bile objavljene, aktivnosti se niso izvajale, organiziranih priprav slovenskih tekmovalcev na tekmovanjih
AAFC ni bilo. Matija Žlender pojasni, da je vodenje poljskih programov prevzel tik pred novo zunanjo
tekmovalno sezono, organiziral priprave in sodelovanje reprezentanc na mednarodnih tekmovanjih. Pove,
da je njegova vizija za prihodnost v prepletu vseh treh programov, saj bomo le tako lahko zagotavljali
dobre uvrstitve, ki so pogoj za pridobivanje sofinanciranih sredstev letnega programa športa.
SKLEP št. 4: Izvršni odbor LZS na podlagi 29. člena Statuta Lokostrelske zveze Slovenije sprejme
Program dela AH in 3D.
Ob glasovanju je bilo navzočih 6 članov IO.
Sklep je bil sprejet s 6 glasovi »ZA« in 0 glasovi »PROTI«.
SKLEP št. 5: Izvršni odbor LZS na podlagi 29. člena Statuta Lokostrelske zveze Slovenije sprejme
Program dela tarčnega članskega programa 2018 ‐ dvorana.
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)
Potrditev predlogov za podelitev priznanj za leto 2018, ki jih podeljuje IO
Izvršni odbor na zaključni prireditvi zveze ob koncu tekmovalne sezone podeli pohvale najboljšim
tekmovalcem, ki so osvojili medalje, razglasi najboljšo lokostrelko in lokostrelca ter klub leta.
Društva prejmejo plakete za obletnice delovanja. Podeljeni bodo pokali za osvojena prva mesta v pokalnih
tekmovanjih in diplome za dosežene rekorde ter značke WA.
SKLEP št. 6: Izvršni odbor LZS v zvezi z zaključno prireditvijo 2018 potrdi:
1. Dobitnike pohval za osvojene medalje na SP, SVI, SPok, EI, SI, EP in EMPok
Rok Bizjak ‐ za osvojeno ekipno 2. mesto UL, Sredozemske igre Tarragona, Španija
Gašper Bolčina ‐ za osvojeno ekipno 3. mesto mladinci, SP Field Cortina D'ampezzo, Italija
Toja Ellison ‐ za osvojeno 2. mesto SL, Svetovno Field prvenstvo Cortina D'ampezzo, Italija
Toja Ellison ‐ za osvojeno ekipno 3. mesto, Svetovno Field prvenstvo Cortina D'ampezzo, Italija
Tina Gutman ‐ za osvojeno ekipno 3. mesto, Svetovno Field prvenstvo Cortina D'ampezzo, Italija
Den Habjan ‐ za osvojeno ekipno 2. mesto UL, Sredozemske igre Tarragona, Španija
Staš Modic ‐ za osvojeno 1. mesto mladinci SL, Svetovni dvoranski pokal Nimes, Francija
Staš Modic ‐ za osvojeno ekipno 3. mesto mladinci, SP Field Cortina D'ampezzo, Italija
Marjan Podržaj ‐ za osvojeno 1. mesto veterani 50‐59 GL, Veteransko SP Field Lausanne, Švica
Žiga Ravnikar ‐ za osvojeno 3. mesto mladinci UL, Svetovno Field prvenstvo Cortina D'ampezzo, Italija
Žiga Ravnikar ‐ za osvojeno ekipno 3. mesto mladinci, SP Field Cortina D'ampezzo, Italija
Gašper Štrajhar ‐ za osvojeno 2. mesto UL, Sredozemske igre Tarragona, Španija
Gašper Štrajhar ‐ za osvojeno ekipno 2. mesto UL, Sredozemske igre Tarragona, Španija
Ana Umer ‐ za osvojeno ekipno 3. mesto, Svetovno Field prvenstvo Cortina D'ampezzo, Italija
2. Dobitnike plaket:
Lokostrelski klub DLL Potens – 10 let delovanja
Lokostrelsko društvo Legende Kolpe – 10 let delovanja
Športno društvo VLR Vilijem – 20 let delovanja
ŠD Partizan ‐ Lokostrelska sekcija Škofja Loka – 30 let delovanja
3. Dobitnike zahval:
Tatjana Rusjan ‐ za delo sodnika 2009‐2017
Brane Štefančič ‐ za delo sodnika 1996‐2017
Lokostrelski klub DLL Potens ‐ za organizacijo štirih tekmovanj
v različnih disciplinah v tekmovalni sezoni 2018
4. Lokostrelko, lokostrelca in klub leta 2018:
Lokostrelka leta 2018 je Toja Ellison
Lokostrelec leta 2018 je Gašper Štrajhar
Klub leta 2018 je LK Kamnik
5. Dobitnike pokalov prvouvrščenih v pokalnih tekmovanjih in najboljših treh klubov v dvoranskem
pokalu – objava na spletni strani LZS
6. Dobitnike priznanj za dosežen rekord in dosežene značke WA – objava na spletni strani LZS
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 6)
Pregled in potrditev gradiva za skupščino in posvet s predsedniki društev
(Pogodba o sodelovanju 2019, Koledar tekmovanj 2019)
Predsednik ponovno predstavi predloge dopolnitev v Pogodbi o sodelovanju za leto 2019 in po uskladitvi
besedila da na glasovanje predlog sklepa:
SKLEP št. 7: Izvršni odbor potrdi predlog Pogodbe o sodelovanju za leto 2019.
Ob glasovanju je bilo navzočih 6 članov IO.
Sklep je bil sprejet s 5 glasovi »ZA« in 1 glasom »PROTI«.

SKLEP št. 8: Izvršni odbor LZS na podlagi 29. člena Statuta Lokostrelske zveze Slovenije potrdi čistopis
Koledarja tekmovanj 2019 z vnesenimi predlaganimi termini za organizacijo posameznih tekmovanj, ki so
usklajeni s Strokovnim svetom in mednarodnim koledarjem tekmovanj.
Koledar tekmovanj 2019 se objavi na spletni strani, člani LZS oddajo kandidature na razpis za namen
organizacije tekmovanj za določene termine, ki so zavedeni v tekmovalnem koledarju.
Ob glasovanju je bilo navzočih 6 članov IO.
Sklep je bil sprejet s 6 glasovi »ZA« in 0 glasovi »PROTI«.

K točki 7)
Spremembe tekmovalnega pravilnika
Predsedujoči je dal na glasovanje predlog sklepa:
Sklep št. 9: Izvršni odbor LZS na podlagi 29. člena Statuta Lokostrelske zveze Slovenije potrdi dopolnitve
Tekmovalnega pravilnika.
Ob glasovanju je bilo navzočih 6 članov IO.
Sklep je bil sprejet s 6 glasovi »ZA« in 0 glasovi »PROTI«.

K točki 8)
Razpis izobraževanj za organizatorje tekmovanj, DoS in sodnike
Zaradi pomankanja kadra je temeljni cilj usposobiti strokovne delavce na področju lokostrelstva za
nacionalne lokostrelske sodnike. Vsak klub/društvo naj bi imel vsaj enega usposobljenega nacionalnega
lokostrelskega sodnika. Z lastnim sodnikom/sodniki si lahko klub/društvo zmanjša stroške pri organizaciji
tekmovanja, hkrati pa zagotovi strokovnost in kvaliteto organizacije tekmovanja. Sodnik lokostrelstva lahko
organizira tekmovanje, vodi streljanje in opravlja sodniška dela na lokostrelskem tekmovanju, ki je v
koledarju Lokostrelske zveze Slovenije.

SKLEP št. 10: Izvršni odbor LZS potrdi izobraževanje organizator, direktor streljanja in sodnik
lokostrelstva z dopolnitvami.
Predviden termin izobraževanja: 19.01.‐09.03.2019.
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 9)
Imenovanje delovne in inventurne komisije
Vojko Colnar je ponovno poročal o stanju skladišča in opreme v Žalcu.

K točki 10)
Razno
 Seznanitev s poročilom NO za leto 2017
Predsednik LZS razloži, da je Nadzorni odbor 21. 05. 2018 poslal poročilo Nadzornega odbora o
opravljenem nadzoru nad zaključnim poročilom o poslovanju LZS za leto 2017 in da so bile Nadzornemu
odboru poslane dopolnitve s strani poslovne sekretarke, dne 22.05.2018 in s strani predsednika LZS, dne
23.05.2018.
Poročilo Nadzornega odbora ni bilo poslano članom LZS saj ne zajema vsebin pravnih podlag za nadzor,
predpisov in gradiv, ki jih določa zakonodaja.
Dnevni red je bil izčrpan. Seja je bila zaključena ob 22.45 uri.

Zapisala:
Darja Rožmanec

Predsednik LZS:
Leon Uratnik, l.r.
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