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ZAPISNIK
nadaljevanja 85. redne seje IO LZS, ki je bilo v soboto, 07.10.2017, ob 9.00 uri,
v pisarni LZS, na Dolenjski cesti 11 v Ljubljani.

Prisotni člani IO: Goran Vitez, Vojko Colnar, Konrad Jurca in Irena Rosa
Predsednik LZS: Leon Uratnik
Opravičeno odsotni: Marko Arnež, Janko Rop in Gregor Končan
Ostali prisotni: Svetlana Vran
Sejo je vodil predsednik Leon Uratnik, skrajšani zapisnik je pripravila Irena Rosa.
Za nadaljevanje 85. redne sejo IO je bil predlagan naslednji
DNEVNI RED:
7. Povračila stroškov priprav kategoriziranim tekmovalcem – obvestilo OKS februar 2017
‐ poroča Leon Uratnik
8. Povračila stroškov priprav tekmovalkam Svetovnih iger – nakazilo OKS ‐ poroča Leon Uratnik
9. Poročila članov IO o izvajanju zadolžitev – poročajo Marko Arnež, Vojko Colnar, Irena Rosa, Janko Rop,
Goran Vitez in Jaroš Šteharnik
10. Določitev datuma sklica redne seje Skupščine LZS – razpis volitev za člane Disciplinske komisije in članov
Nadzornega odbora – poroča Leon Uratnik
11. Razno
 Obravnava pisanja na uradne naslove članov in grožnje Tomažu Urlepu za DP Ljutomer
– poroča Leon Uratnik
 Kandidatura za mednarodno tekmovanje v letu 2019 – poroča Leon Uratnik
Dodatne točke:
 Tehnična dopolnitev Tekmovalnega pravilnika v tč. 15.4 – poroča Leon Uratnik
 Zaplet na DP v Kranju – poroča Leon Uratnik
 Dogovor o izvedbi aktivnosti za naslednjo sejo IO in Skupščino LZS – poroča Leon Uratnik
 Prednostni seznam kandidatov za zaposlovanje v državni upravi – poroča Leon Uratnik
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K točki 7)
Povračila stroškov priprav kategoriziranim tekmovalcem
Člani IO so pregledali seznam kategoriziranih športnikov iz Obvestil OKS št. 81 z dne 01.02.2017.
Predsednik je dal na glasovanje predlog sklepa
SKLEP št. 10: 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. 81, na dan 01.02.2017, 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«.

K točki 8)
Povračila stroškov priprav tekmovalkam Svetovnih iger – nakazilo OKS
Predsednik je dal na glasovanje predlog sklepa
SKLEP št. 11: Izvršni odbor na podlagi 29. člena Statuta LZS sprejme sklep o dodelitvi povračila stroškov
priprav v višini 1.500,00€ za nastop na Svetovnih igrah v Wroclawu. Povračilo stroškov priprav se dodeli
Toji Ellison 500,00€, Tini Gutman 500,00€ in Ani Umer 500,00€.
Ob glasovanju je bilo navzočih 5 članov IO.
Sklep je bil sprejet s 5 glasovi »ZA« in 0 glasovi »PROTI«.

K točki 9)
Poročila članov IO o izvajanju zadolžitev
Poročili sta oddala le Irena Rosa in Goran Vitez. Goran Vitez je svoje poročilo še dodatno komentiral.
Pripravil je tudi delovno verzijo Pogodbe s člani reprezentanc. Ustno je poročilo predstavil tudi Vojko Colnar.
Predsednik je dal na glasovanje predlog sklepa
SKLEP št. 12:
1. Predsednik Marka Arneža, Janka Ropa, Vojka Colnarja in Jaroša Šteharnika pozove, da oddajo svoja
poročila o izvajanju zadolžitev v pisni obliki.
2. Goran Vitez posreduje članom IO odprto delovno verzijo Pogodbe s člani reprezentanc. Člani IO
posredujejo svoje pripombe in predloge do konca oktobra.
3. Področje medijev še vedno ni pokrito in poiskati je potrebno rešitev. Predsednik se pogovori s
predlaganim kandidatom, sicer pa vsi iščemo rešitev.
Ob glasovanju je bilo navzočih 5 članov IO.
Sklep je bil sprejet s 5 glasovi »ZA« in 0 glasovi »PROTI«.

K točki 10)
Določitev datuma sklica redne seje Skupščine LZS – razpis volitev za člane Disciplinske komisije in članov
Nadzornega odbora
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Datum Skupščine LZS je na spletni strani LZS objavljen. V razpravi so člani IO uskladili predlog vsebin za
obravnavo na Skupščini in opredelili zadolžitve.
Predsednik je dal na glasovanje predlog sklepa
SKLEP št. 13:
1. Člani IO pripravijo predlog sprememb in dopolnitev obstoječe Pogodbe o sodelovanju med LZS in klubi
za leto 2018. Koordinator je Goran Vitez, rok 31.10.2017. Predlog nove Pogodbe se obravnava na naslednji
seji IO, ki bo predvidoma 11.11.2017.
2. Predlog za višino članarine za leto 2018 oblikuje in predlaga IO na naslednji seji IO. Predlog za potrditev
višine članarine se uvrsti na dnevni red Skupščine LZS.
3. Vabilo za skupščino in gradivo za volitve nadomestnih članov NO in DK pripravi poslovna sekretarka.
Ob glasovanju je bilo navzočih 5 članov IO.
Sklep je bil sprejet s 5 glasovi »ZA« in 0 glasovi »PROTI«.

K točki 11)
Prednostni seznam kandidatov za zaposlovanje v državni upravi
Prejeli smo poziv za oddajo prednostnega seznama kandidatov za zaposlovanje v državni upravi. Gradivu so
priloženi pogoji za uvrstitev športnikov in trenerjev na prednostno listo, kriteriji za razvrščanje in obrazec,
katerega je potrebno izpolnjenega oddati najkasneje do 16.10.2017.
Po ponovnem pregledu gradiva in razpravi se je pojavilo nekaj vprašanj; nejasni so predvsem pogoji in
možnosti zamenjave zaposlenega športnika v primeru nepodaljšane kategorizacije.
Predsednik je dal na glasovanje predlog sklepa
Sklep št. 14:
1. Na prednostni seznam kandidatov za zaposlovanje v državni upravi se vpiše Ano Umer in Roka Bizjaka,
ki sta že oddala svoji vlogi za uvrstitev na seznam.
2. Irena Rosa preveri pogoje za uvrstitev na seznam še za Gašperja Štrajharja in za trenerja Matijo Žlendra.
3. S pooblastilom predsednika Irena Rosa pri odgovorni osebi na OKS pridobi podrobnejše podatke o roku,
pogojih in možnostih zamenjave že zaposlenega športnika.
Ob glasovanju je bilo navzočih 5 članov IO.
Sklep je bil sprejet s 5 glasovi »ZA« in 0 glasovi »PROTI«.
Odprodaja tarčnih podlog
Na razpis za odprodajo tarčnih podlog je prišlo nekaj več vlog kot je bilo ponujenih tarčnih podlog za
odprodajo. Glede na razgovor o možnosti izposoje tarčnih podlog klubom, ki bi bili pripravljeni organizirati
tarčna tekmovanja, je potrebno preveriti preostalo zalogo tarčnih podlog.
Predsednik je dal na glasovanje predlog sklepa
Sklep št. 15:
Irena Rosa pri sekretarki ali Marku Arnežu preveri število tarčnih podlog v skladišču. V kolikor bi po
dodatni odprodaji preostalo v skladišču še dovolj tarčnih podlog za izposojo klubom za namen organizacije
tarčnih tekmovanj, se dodatno število podlog glede na povpraševanje iz razpisa odproda, sicer pa se točko
ponovno obravnava na naslednji seji IO.
Ob glasovanju je bilo navzočih 5 članov IO.
Sklep je bil sprejet s 5 glasovi »ZA« in 0 glasovi »PROTI«.
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Obravnava pisanja na uradne naslove članov in grožnje Tomažu Urlepu za DP Ljutomer
Irena Rosa je opozorila na pošiljanje pošte na uradne naslove članov organov in komisij, ki bi morali imeti že
v svojem naslovu nedvomno zapisano ime prejemnika.
Poleg tega je opozorila na potrebno previdnost pri odgovarjanju na pošto in izbiri prejemnikov pri
posredovanju pošte in odgovorov. V zadnjem času smo namreč dobivali večje število pošte, ki se je k prejšnji
nalagala četudi so se tematika, njen namen in celo prejemniki spreminjali.
Pojasnjena je bila tudi vsebina in namen dopisovanja, ki so jo nekateri sprejeli in razumeli kot grožnje.

Kandidatura za mednarodno tekmovanje v letu 2019
Irena Rosa je podala informacijo o odprtih kandidaturah za organizacijo mednarodnih WAE tekmovanj v letu
2019.
Predsednik je dal na glasovanje predlog sklepa
Sklep št. 16:
Na WAE se pošlje kandidaturo za organizacijo tako Evropskega mladinskega pokala kot tudi Evropskega
mladinskega prvenstva s pripisom, da je naša prioriteta organizacija Evropskega mladinskega prvenstva.
Lokacija za obe tekmovanji je Čatež.
Ob glasovanju je bilo navzočih 5 članov IO.
Sklep je bil sprejet s 5 glasovi »ZA« in 0 glasovi »PROTI«.

Dopolnitev Tekmovalnega pravilnika
Od Strokovnega sveta smo dobili še dodaten predlog za dopolnitev zapisa v Tekmovalnem pravilniku, da bi
se v bodoče izognili nejasnostim. Prav tako so člani zaznali še nekaj tiskarskih napak ter predlagali, da se v
Tekmovalni pravilnik vnese tudi predlagani člen glede tehničnega delegata na državnih prvenstvih, vendar je
le‐to potrebno uskladiti s sklepom, sprejetim na skupščini leta 2012.
Predsednik je dal na glasovanje predlog sklepa
Sklep št. 17:
1. Tekmovalni pravilnik se dopolni s predlaganimi spremembami.
Ob glasovanju je bilo navzočih 5 članov IO.
Sklep je bil sprejet s 5 glasovi »ZA« in 0 glasovi »PROTI«.

Zaplet na DP v Kranju
Zaradi precej nejasnega zapisa v Pogodbi o medsebojnem sodelovanju in neusklajenosti pogodbe s
Tekmovalnim pravilnikom je prišlo do zapletov pri delegiranju sodnikov in obširnega pisanja na naslove
članov IO in tudi klubov.
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Dogovor o izvedbi aktivnosti za naslednjo sejo IO in Skupščino LZS
Predsednik je dal na glasovanje predlog sklepa

Sklep št. 18:
1. Predsednik pozove predsednike organov in komisij, da do konca oktobra oddajo osnutke planov dela za
leto 2018.
2. Do konca oktobra je potrebno pripraviti tudi predloge popravkov Pravilnikov pokalnih tekmovanj za
leto 2018.
Ob glasovanju je bilo navzočih 5 članov IO.
Sklep je bil sprejet s 5 glasovi »ZA« in 0 glasovi »PROTI«.

Objava novic na spletni strani LZS
Člani IO so ugotovili, da so nekatere novice v zvezi s spremembo Koledarja tekmovanj LZS objavljene
nekatere pa ne. Tako npr. ni bila objavljena novica o odpovedi organizacije DP Flight v Jevnici. Irena Rosa je
poročala, da od lastnika terena v Jevnici zaradi poplavljenega terena klub ni mogel pridobiti soglasja za
organizacijo tekmovanja, soglasje pa je pogoj za priglasitev tekmovanja pri Upravni enoti.
Predsednik je dal na glasovanje predlog sklepa
Sklep št. 19:
1. Vse spremembe Koledarja LZS se objavi z novo številko in datumom verzije v Koledarju LZS ter objavi
tudi kot novico na spletni strani LZS.
2. Vse objavljene novice naj na koncu vsebujejo tudi ime in priimek tistega, ki je novico sestavil.
Ob glasovanju je bilo navzočih 5 članov IO.
Sklep je bil sprejet s 5 glasovi »ZA« in 0 glasovi »PROTI«.

S tem je bil dnevni red izčrpan, seja je bila zaključena ob 15.30 uri.

Zapisala:
Irena Rosa

Predsednik LZS:
Leon Uratnik, l.r.

IZVRŠNI ODBOR
e: executive@archery‐si.org

