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POROČILO O DELU IZVRŠNEGA ODBORA V LETU 2017

Sestava izvršnega odbora LZS
Izvršni odbor LZS je bil izvoljen na 33. letni volilno‐programski skupščini LZS dne 27.3.2017 v
sestavi: Marko Arnež ‐ LK Kamnik, Vojko Colnar ‐ LK Gornji Grad, Janko Rop ‐ LK Gornji Grad, Irena
Rosa ‐ LK Ankaran, Jaroš Šteharnik ‐ LD Koroška in Goran Vitez ‐ LK Feniks Kranj. Sredi leta je
predsednik LZS skladno s 27. členom statuta LZS imenoval v izvršni odbor še dva člana: Gregorja
Končana – LK Kamnik in Konrada Jurco – LK Mins Postojna.
Seje IO LZS
Po statutu LZS seje IO sklicuje in vodi predsednik LZS, ki tudi skrbi za izvrševanje sklepov skupščine
in IO, vodi delo IO in je koordinator vsega dela v LZS. V času odsotnosti je predsednik za delo
pooblastil člana IO LZS Marka Arneža, ki ga je nadomeščal.
V letu 2017 se je IO LZS sestal na šestih rednih sejah IO, od katerih je ena potekala v dveh delih, in
na eni izredni seji IO ter opravil kar trinajst dopisnih sej IO LZS. Na skoraj vseh sejah je bila prisotna
tudi poslovna sekretarka LZS Darja Rožmanec, ki je po končani seji izdelala zapisnike, pripravljala
pa je tudi gradivo za seje.
Večkrat je člane IO LZS predsednik pozval tudi k debati oz. posredovanju mnenja za določene
aktivnosti v zvezi, na kar smo se odzvali večinoma po el. pošti.
Delovanje IO LZS
Delo v Izvršnem odboru poteka skladno s statutom LZS in je porazdeljeno tudi na stalne komisije,
strokovni svet in vodje posameznih programov.
IO LZS je na svojih dopisnih sejah v letu 2017 potrdil program dela članskega Tarčnega programa
za dvorano 2017, mladinskega Tarčnega programa 2017, članskega in mladinskega Poljskega
programa 2017 in članskega 3D programa 2017, gradivo za 33. Redno sejo skupščine LZS, zapisnike
sej sestave IO LZS pred izvolitvijo novih članov IO LZS, večino mladinskih in članskih reprezentanc,
ki jih je za nastope na mednarodnih tekmovanjih predlagal posamezni vodja programa ter
predloge za podelitev priznanj za leto 2017, ki jih podeljuje IO LZS.
Na izredni seji je IO LZS obravnaval in dopolnil sestavo reprezentance na EP Field v Mokricah in na
SP 3D v Franciji.

Na svojih rednih sejah je IO LZS v začetku leta obravnaval in potrdil poročila in plane dela
posameznih komisij, obravnaval in sprejel plan razdelitve prihodkov in odhodkov po SM za leto
2017 in predlog finančnega načrta za leto 2017 ter med letom spremljal porabo sredstev,
imenoval OO Evropskega Field prvenstva v Mokricah ter obravnaval in sprejel njegove plane in
poročila o izvedbi, obravnaval in potrdil kandidaturo za organizacijo mednarodnega tekmovanja v
2018 in 2019, razpisal in organiziral licenčne seminarje za strokovne delavce in izobraževanje za
naziv organizator tekmovanj ter dokončanje izobraževanja za naziv učitelj lokostrelstva 2,
obravnaval in potrdil Poročilo o delu in Finančno poročilo LZS za leto 2016 ter Plan dela in Finančni
plan LZS za leto 2018, ki sta namenjena za kandidacijske postopke razpisov za pridobitev javnih
sredstev, potrdil nekaj reprezentanc za nastope na mednarodnih tekmovanjih, obravnaval kriterije
OKS‐a in vloge za zaposlitev vrhunskih športnikov v javni upravi, obravnaval in potrdil ponudbo o
računalniških storitvah za potrebe vodenja podatkov, dosežkov in rezultatov tekmovalcev LZS,
obravnaval in sprejel odstop vodje 3D in poljskega programa, razpisal in potrdil novega vodjo
šolskega ter 3D in poljskega programa, obravnaval dopolnitve in potrdil spremembe
Tekmovalnega pravilnika ter potrdil pravilnika Jadranskega 3D pokala in Alpe Adria Field Cup‐a
2017, obravnaval izvedbo lokostrelskih centrov, organiziral sodelovanje na Olimpijskem festivalu
septembra v Ljubljani, obravnaval in sprejel kriterije za sestavo koledarja tekmovanj in pripravil
osnutek koledarja tekmovanj za leto 2018, vodil usklajevanja in potrdil Koledar tekmovanj LZS za
leto 2018, odločal o vpisu tekmovanj v koledar WA, pripravil in obravnaval predlog Pogodbe z
reprezentanti, obravnaval in potrdil Pogodbo o sodelovanju za leto 2018, pripravil in obravnaval
gradivo za 33. in 34. sejo skupščine LZS, obravnaval in potrdil dobitnike priznanj za leto 2017,
organiziral zaključno prireditev in slavnostno podelitev vseh priznanj po koncu zadnjega
dvoranskega tekmovanja v letu 2017 v Kamniku, že drugič pa je IO LZS nastopil tudi kot OO in
izvajalec organizacije dvoranskega DP, ki je tokrat potekalo na Vrhniki. Sproti se je tudi seznanjal z
vsemi aktivnostmi v LZS, ki jih je vodil predsednik LZS ali drugi organi in komisije LZS.
Sicer pa je bilo opravljenega tudi veliko individualnega dela. Člani IO smo namreč takoj po izvolitvi
od predsednika dobili posamične zadolžitve, ki smo jih tudi izvajali: Janko Rop ‐ mesečno
spremljanje stroškov LZS po programih in za pisarno, koordinator za tarčni in mladinski program,
Goran Vitez ‐ pomoč pri vodenju izobraževanja, sestava pogodb ter pregled prejete pošte
Izvršnega odbora in korespondenca s članstvom LZS, Jaroš Šteharnik – koordinacija z Disciplinsko
komisijo ter koordinator za 3D in Field program, Marko Arnež ‐ skrbnik inventarja LZS in zdravniški
pregledi, Irena Rosa ‐ koordinacija s Sodniško komisijo LZS, Koledar WA, vodenje značk, kontakti z
mednarodnimi zvezami in korespondenca, Vojko Colnar ‐ koordinator za šolski program in pomoč
pri šolskem programu. Za skrbništvo nad uporabo službenega vozila LZS je ostal zadolžen bivši član
IO LZS Franci Cevzar.

Za IO LZS pripravila Irena Rosa
Koper, 02.03.2018

