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Z A P I S N I K ‐ predlog
g
9.. izredne seje
e IO LZS, ki jee bila v pone
edeljek, 09.0
07.2018, ob 18.30 uri,
v pisarni LZS, na Dolenjski cesti 11, v Ljubljani.
L

ončar, Janko Rop in Irena
a Rosa
Prisotni člani IO: Marko Arnež, Vojko Colnar, Konrad Jurcca, Gregor Ko
Predsednik LZS: /
Prisotni člani NO: Fraane Merela
Opravičeeno odsotni: Leon Uratniik in Jaroš Šteeharnik
Ostali prrisotni: Mateej Zupanc, Matija Žlenderr in Darja Rožžmanec

Sejo je vvodil predsed
dnik po poob
blastilu Markko Arnež, skraajšani zapisn
nik pripravila Darja Rožmanec.

Za 9. izreedno sejo IO je bil predla
agan naslednnji
DNEVNI RED:
1. Sezn
nanitev z uskkladitvijo pre
edloga Plana prihodkov in
n odhodkov po SM 2018
2. Sezn
nanitev z zap
poslitvami v javni upravi
3. Razp
pustitev Sodn
niške komisije, odvzem (ppreklic) vseh
h sodniških liccenc, razpis izobraževanjja za sodnikee,
imen
novanje novee Sodniške komisije
Predsedujoči predlagga, da se dne
evni red pod tč. 3 glasi: Pokalno
P
AH tekmovanje i n DP v Gornjjem Gradu –
neudeležžba sodnikovv.
Potrdi see dopolnjen dnevni red, ki se po novvem glasi:
1. Sezn
nanitev z uskkladitvijo pre
edloga Plana prihodkov in
n odhodkov po SM 2018
2. Sezn
nanitev z zap
poslitvami v javni upravi
3. Pokaalno AH tekm
movanje in DP v Gornjem
m Gradu – neu
udeležba sod
dnikov

IZVRŠNI OD
DBOR
e: execu
utive@archery‐‐si.org

K točki 1)
Seznanitev z uskladitvijo predloga Plana prihodkov in odhodkov po SM 2018
Darja Rožmanec je članom odbora ponovno podrobno predstavila predlog razdelitve prihodkov in odhodkov
po stroškovnim mestih za leto 2018. Pove, bo zveza v letu 2018 na podlagi že podpisanih pogodb do
26.06.2018 od MIZŠ prejela 198.769,00 iz naslova sofinanciranja vrhunskega športa delovanje zveze in
mednarodne dejavnosti in od FŠ 48.244,49€.
Skupnih sofinanciranih sredstev za vrhunski šport bo 238.226,49€, kar je za 16.893,49€ več kot v letu
2017. Predvidenih prihodkov v predlogu plana prihodkov in odhodkov po SM je 294.304,47€, prav tako
odhodkov.
Marko Arnež terja dodatna pojasnila vezna na kontni plan 2018. Predlaga, da se pripravijo podatki, ki bi
vrednotili dve postavki; tekmovalne programe in delovanje zveze, tako na prihodkovni ter odhodkovni
strani.

K točki 2)
Seznanitev z zaposlitvami v javni upravi
Irena Rosa podrobno razloži potek priprave in oddaje prednostne liste kandidatov za zaposlitev v državni
upravi, ki ga je zveza v predpisanem roku posredovala na Olimpijski komite Slovenije. Pove, da je bila s strani
IO s sklepom pooblaščena za pripravo prednostnega seznama. Na prednostni seznam so bili po vrstnem redu
uvrščeni: Ana Umer, Rok Bizjak in Gašper Štrajhar.
Lokostrelska zveza Slovenije je bila dne, 30.03.2018 s strani OKS obveščena, da je Koordinacijska skupina za
zaposlovanje vrhunskih športnikov v državni upravi na Ministrstvu za obrambo – Slovenski vojski predlagala
Ano Umer. OKS je 04.07.2018 poslal obvestilo, da je Koordinacijska skupina sprejela sklep o predlogu za
zaposlitev še za kandidata Roka Bizjaka. Oba postopka pridobitve zaposlitve na Ministrstvu za obrambo –
Slovenski vojski sta v teku.
Gregor Končan je mnenja, da bi morala koordinacijska skupina nacionalno panožno zvezo ponovno
povprašati o kandidatu zaposlitve, ne pa zgolj upoštevati vrstni red na obrazcu.
Vojko Colnar pove, da sta Ana Umer in Rok Bizjak oddala vlogi in izkazala interes za vpis na obrazec
prednostne liste kandidatov za zaposlitev v državni upravi RS.
Sklep št. 1: Član Izvršnega odbora LZS Gregor Končan pripravi protokol za vpis na obrazec ‐ Prednostna lista
kandidatov za zaposlitev v državni upravi RS.
Ob glasovanju je bilo navzočih 6 članov IO.
Sklep je bil sprejet s 6 glasovi »ZA« in 0 glasovi »PROTI«.

K točki 3)
Pokalno AH tekmovanje in DP v Gornjem Gradu – neudeležba sodnikov
Irena Rosa razloži, da Sodniška komisija že dalj časa opozarja, da število sodnikov upada. S perečim stanjem
pomanjkanja so bili seznanjeni tako predsednik LZS kot tudi člani Izvršnega odbora, saj se je problematika
obravnavala na 91. redni seji. Sodnikov na tekmo SLO AH pokala + DP za mlajše in veterane ni bilo preprosto
zato, ker za navedeno sojenje niso našli prostega člana sodniškega zbora.
Janko Rop pove, da je Sodniška komisija grobo kršila tč. 3, alinea d pogodbe o sodelovanju, ki določa
medsebojne pravice in obveznosti v letu 2018. Za red na tekmovanju je poskrbel organizator, za sojenje ne,
ker o tem ni bil pravočasno obveščen s strani Sodniške komisije, ki sodnike na tekmovanja delegira. V kolikor
bi organizator pravočasno prejel obvestilo, da Sodniška komisija ne najde sodnika, bi vzpostavil kontakt s
sodniki sosednjih držav in ga poskušal zagotoviti.

IZVRŠNI ODBOR
e: executive@archery‐si.org

Vodja tekmovanja je pred pričetkom tekmovanja tekmovalce obvestil, da sodniki na tekmovanju ne bodo
prisotni in da tekma ne bo štela za značke in rekorde.
Vodja poljskega programa Matija Žlender, ki je na tekmovanju bil prisoten navede, da je tekmovanje bilo
organizirano na visokem nivoju, vendar se sprašuje o njegovi regularnosti saj je potekalo brez sodnikov.
Vojko Colnar in Janko Rop predlagata, da se razpusti Sodniška komisija, odvzame oz. prekliče vse sodniške
licence, razpiše izobraževanje za sodnike ter imenuje novo Sodniško komisijo.

Sklep št. 2: Izvršni odbor na naslednji redni seji obravnava predlog o razpustitvi Sodniške komisije, odvzemu
oz. preklicu vseh sodniških licenc, razpisu izobraževanja za sodnike ter imenovanju nove Sodniške komisije.

Ob glasovanju je bilo navzočih 6 članov IO.
Sklep je bil sprejet s 6 glasovi »ZA« in 0 glasovi »PROTI«.

Izredna seja je bila zaključena ob 22.00 uri.

Zapisala:
Darja Rožmanec

Predsednik LZS ‐ po pooblastilu:
Marko Arnež, l.r.
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