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ZAPISNIK
98. redne seje IO LZS, ki bo v četrtek, 08.11.2019, ob 18.00 uri,
na lokostrelskem vadbišču LZS Stožice v Ljubljani

Prisotni člani IO: Marko Arnež, Irena Rosa, Konrad Jurca in Jaroš Šteharnik
Prisotni člani NO: Frane Merela
Ostali prisotni: Darja Rožmanec
Sejo je vodila najstarejša članica Izvršnega odbora Irena Rosa, skrajšani zapisnik je pripravila Darja Rožmanec.
Za 98. redno sejo IO je bil predlagan naslednji
DNEVNI RED:
1. Seznanitev s nadomeščanjem predsednika LZS in sklepom o imenovanju člana IO LZS
2. Pregled in potrditev dnevnega reda
3. Pregled in potrditev zapisnika 97. redne seje, 86., 87., 88., 89. in 90. dopisne seje
4. Podpisovanje dokumentov
5. Pošiljanje podpisanih potnih nalogov
6. Razpis Fundacije za šport RS
7. Podpora pri podaljšanju kategorizacije zaposleni Ani Umer
8. Seznanitev z zapisnikom in sklepi 3. seje Strokovnega sveta
9. Povračila stroškov priprav kategoriziranim tekmovalcem ‐ obvestilo OKS februar 2019
10. Povračilo stroškov tekmovalcem in trenerjem za uvrstitve in osvojene medalje v letu 2019
11. Kandidatura za organizacijo mednarodnih tekmovanj v letu 2021 ‐ WAE
12. Koledar tekmovanj 2020 in kandidature klubov brez ustreznega vodje tekmovanja
13. Pogodba o sodelovanju za leto 2020 in predlog članarine za leto 2020
14. Gradiva za 4. Izredno sejo Skupščine LZS – gradiva
15. Razno:
 Ureditev izplačil za pokrivanje stroškov mednarodnim sodnikom po pogodbi WAE
 Povračilo potnih stroškov mednarodnih sojenj ‐ Klemen Cezar, Maruša Rusjan, Maya Shalaby
 Prekrški/Opomini reprezentantom Evropskega prvenstva Field
 Obvestilo o potrjeni kandidaturi 3D Evropskega prvenstva HDH IAA s strani HDH
v organizaciji društev, članov LZS
 Seznanitev z odstopnimi izjavami članov Disciplinske komisije: Matej Grad, Bogdan Sopčič
in Bojan Brulc
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K točki 1)
Seznanitev s nadomeščanjem predsednika LZS in sklepom o imenovanju člana IO LZS
Po odstopu predsednika LZS in večkratnih različnih poskusih sklica seje IO LZS se je najstarejša članica
IO poslužila določil 26. in 27. člena Statuta LZS in sklicala sejo Izvršnega odbora.
Sklic seje je bil nujen saj je bilo nekaj zadev zelo nujnih, veliko pa je tudi takih, ki čakajo na sklepe že nekaj
časa in jih je bilo potrebno obravnavati.
Zaradi zagotavljanja sklepčnosti je bil skladno s 27. členom Statuta v IO LZS imenovan še Konrad Jurca,
ki je kot kooptirani član deloval v IO LZS celo leto in je z delovanjem LZS seznanjen.

K točki 2)
Pregled in potrditev dnevnega reda
Potrdi se dopolnjeni dnevni red.
1. Seznanitev s nadomeščanjem predsednika LZS in sklepom o imenovanju člana IO LZS
2. Pregled in potrditev dnevnega reda
3. Pregled in potrditev zapisnika 97. redne seje, 86., 87., 88., 89. in 90. dopisne seje
4. Podpisovanje dokumentov
5. Razpis Fundacije za šport RS
6. Prednostna lista kandidatov za zaposlitev v državni upravi RS
7. Povračila stroškov priprav kategoriziranim tekmovalcem ‐ obvestilo OKS februar 2019
8. Povračilo stroškov tekmovalcem in trenerjem za uvrstitve in osvojene medalje v letu 2019
9. Kandidatura za organizacijo mednarodnih tekmovanj v letu 2021 ‐ WAE
10. Gradiva za 4. Izredno sejo Skupščine LZS – gradiva
11. Razno:
 Povračilo potnih stroškov mednarodnih sojenj ‐ Klemen Cezar, Maruša Rusjan, Maya Shalaby
 Obvestilo o potrjeni kandidaturi 3D Evropskega prvenstva HDH IAA s strani HDH
v organizaciji društev, članov LZS
 Seznanitev z odstopnimi izjavami članov Disciplinske komisije: Matej Grad, Bogdan Sopčič
in Bojan Brulc

SKLEP št. 1: Sprejme se predlagani dnevni red.
Ob glasovanju so bili navzoči 4 člani IO.
Sklep je bil sprejet s 4 glasovi »ZA« in 0 glasovi »PROTI«.
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K točki 3)
Pregled in potrditev zapisnika 97. redne seje, 86., 87., 88., 89. in 90. dopisne seje
Predsedujoča je dala na glasovanje predlog sklepa
SKLEP št. 2:
Izvršni odbor LZS potrdi zapisnik 97. redne seje, 86., 87., 88., 89. in 90. dopisne seje.
Ob glasovanju so bili navzoči 4 člani IO.
Sklep je bil sprejet s 4 glasovi »ZA« in 0 glasovi »PROTI«.

K točki 4)
Podpisovanje dokumentov
Predsednik Nadzornega odbora je podal kratko obrazložitev problematike podpisovanja dokumentov ob
odstopu predsednika LZS. Dokumente, ki jih odgovorna oseba ni želela podpisati, podpiše najstarejša članica
Izvršnega odbora.
K točki 5)
Razpis Fundacije za šport RS
Po prejeti besedi je Darja Rožmanec prisotnim podala informacijo o pripravljenih programih, ki bodo oddani
na Javni razpis Fundacije za šport za sofinanciranje športnih programov, razvojne dejavnosti v športu,
športnih prireditev in promocije športa ter družbene in okoljske odgovornosti v športu v letu 2020.
Oddani programi na področjih: D1 ‐ dejavnosti vrhunskega športa ‐ programi reprezentanc,
D2 ‐ dejavnosti športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport ‐ programi
reprezentanc, D3 ‐ mreža izvajalcev ‐ dejavnost interesne športne vzgoje otrok in mladine, športne dejavnosti
študentov in športne rekreacije, D5 ‐ tehnologija, RR ‐ informacijska in komunikacijska tehnologija in
Z ‐ založništvo.
Končna poročila razpisa FŠ za leto 2019, bodo v podpis odgovorni osebi dostavljena od 14.11.2019 dalje.
K točki 6)
Prednostna lista kandidatov za zaposlitev v državni upravi RS
Vlogi za zaposlitev v državni upravi sta Izvršnemu odboru oddala Gašper Štrajhar in Toja Ellison, Ana Umer
pa je zaprosila za izdajo vloge za podaljšanje zaposlitve. Na seznam prednostne liste kandidatov za
zaposlitev v državni upravi RS smo uvrstili tri športnike (Ana Umer, Gašper Štrajhar in Toja Ellison), ki je bil
strani zveze v roku posredovan na Strokovni svet za vrhunski šport Olimpijskega komiteja Slovenije.
S strani OKS smo bili obveščeni, da je Gašper Štrajhar s sklepom koordinacijske skupine za zaposlovanje
vrhunskih športnikov še pred tem predlagan za zaposlitev v Slovenski vojski.
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K točki 7)
Povračila stroškov priprav kategoriziranim tekmovalcem ‐ obvestilo OKS februar 2019
SKLEP št. 3: 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. 87, na dan 01.02.2019, veljavno kategorizacijo svetovnega,
mednarodnega ali perspektivnega razreda.
Ob glasovanju so bili navzoči 4 člani IO.
Sklep je bil sprejet s 4 glasovi »ZA« in 0 glasovi »PROTI«.

K točki 8)
Povračilo stroškov tekmovalcem in trenerjem za uvrstitve in osvojene medalje v letu 2019
SKLEP št. 4: 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 2019 v skupnem znesku
5.845,97€. Povračilo stroškov se dodeli športnikom na osnovi internih pravil sprejetih na 93. redni seji.
Ob glasovanju so bili navzoči 4 člani IO.
Sklep je bil sprejet s 4 glasovi »ZA« in 0 glasovi »PROTI«.

K točki 9)
Kandidatura za organizacijo mednarodnih tekmovanj v letu 2021 ‐ WAE
SKLEP št. 5: Izvršni odbor LZS potrdi oddajo kandidaturi na WAE za organizacijo Evropskega dvoranskega
prvenstva v Kopru 2021 in Evropskega mladinskega pokala 2021 v Čatežu.
Ob glasovanju so bili navzoči 4 člani IO.
Sklep je bil sprejet s 4 glasovi »ZA« in 0 glasovi »PROTI«.

K točki 10)
Gradiva za 4. Izredno sejo Skupščine LZS – gradiva
Izvršni odbor se seznani z gradivom na pobudo Nadzornega odbora in s strani predsednika sklicane
4. izredne seje Skupščine Lokostrelske zveze Slovenije

K točki 11)
Razno
 Povračilo potnih stroškov mednarodnih sojenj ‐ Klemen Cezar, Maruša Rusjan, Maya Shalaby
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SKLEP št. 6: Izvršni odbor potrdi izplačilo potnih stroškov mednarodnega sojenja Svetovno mladinsko
prvenstvo v Madridu ‐ Španija sodniku Klemenu Cezarju.
Ob glasovanju so bili navzoči 4 člani IO.
Sklep je bil sprejet s 3 glasovi »ZA« in 1 glasom »PROTI«.

SKLEP št. 7: Izvršni odbor potrdi izplačilo potnih stroškov mednarodnega sojenja Poletna univerzijada
v Napoliju ‐ Italija sodnici Maruši Gajić.
Ob glasovanju so bili navzoči 4 člani IO.
Sklep je bil sprejet s 3 glasovi »ZA« in 1 glasom »PROTI«.

SKLEP št. 8: Izvršni odbor potrdi izplačilo potnih stroškov mednarodnega sojenja Evropske igre v Minsku
‐ Belorusija sodnici Mayi Shalaby.
Ob glasovanju so bili navzoči 4 člani IO.
Sklep je bil sprejet s 3 glasovi »ZA« in 1 glasom »PROTI«.



Obvestilo o potrjeni kandidaturi 3D Evropskega prvenstva HDH IAA s strani HDH
v organizaciji društev, članov LZS

Izvršni odbor se je seznanil o potrjeni kandidaturi 3D Evropskega prvenstva HDH IAA s strani HDH
v organizaciji društev, članov LZS.


Seznanitev z odstopnimi izjavami članov Disciplinske komisije: Matej Grad, Bogdan Sopčič
in Bojan Brulc

Izvršni odbor se je seznanil z odstopnimi izjavami Mateja Grada, Bogdana Sopčiča in Bojana Brulca
iz Disciplinske komisije.
Dnevni red je bil izčrpan. Seja je bila zaključena ob 21.30 uri.

Zapisala:
Darja Rožmanec

Članica Izvršnega odbora:
v funkciji nadomeščanja predsednika LZS:
Irena Rosa, l.r.
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