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6. točka dnevnega reda 39. seje Skupščine Lokostrelske zveze Slovenije
Vsebina gradiva:
Poročila Izvršnega odbora, Nadzornega odbora in Disciplinske komisije za leto 2019
Predlagatelj:
Izvršni odbor
Nadzorni odbor
Disciplinska komisija

Pravna podlaga:
23. člen Statuta Lokostrelske zveze Slovenije, sprejetega na 24. redni seji Skupščine,
spremembe na 25. redni in 31. redni seji Skupščine

Gradivo pripravili:
Izvršni odbor ‐ Irena Rosa
Nadzorni odbor
Disciplinska komisija

Besedilo sklepa:
Potrdi se poročilo Izvršnega odbora za leto 2019.
Besedilo sklepa:
Potrdi se poročilo Nadzornega odbora za leto 2019.
Besedilo sklepa:
Potrdi se poročilo Disciplinske komisije za leto 2019.
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Obrazložitve:

POROČILO O DELU IZVRŠNEGA ODBORA ZA LETO 2019

Sestava izvršnega odbora LZS
Izvršni odbor LZS, ki je delal večino leta 2019, 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 2017 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.
Aprila 2018 je mandat prenehal Goranu Vitezu, novembra 2018 pa je odstopil Vojko Colnar. V taki
okrnjeni sestavi je IO LZS deloval do konca leta 2018. Na začetku letošnjega leta je Gregor Končan
prevzel vodenje tarčnega programa in bil zaradi tega razrešen dela v IO LZS.
Zaradi odstopa predsednika LZS Leona Uratnika je bila dne 14.11.2019 organizirana izredna volilna
skupščina LZS, na kateri so bili razrešeni člani: Vojko Colnar ‐ LK Gornji Grad, Janko Rop ‐ LK Gornji
Grad in Goran Vitez ‐ LK Feniks Kranj ter izvoljeni nadomestni člani: Jaka Komočar – LK Kamnik,
Sergej Podkrajšek – LK Maribor in Bogdan Sopčič – LD Legende Kolpe.
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 oz. Gregorja Končana, ki sta ga nadomeščala.
V letu 2019 sta bili pod vodstvom predsednika Leona Uratnika sklicani samo dve redni seji IO ter
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 vse seje IO in
tudi skupščine LZS. Eno sejo je sklical NO, eno pa najstarejša članica IO Irena Rosa. Po izvolitvi
novega predsednika Marjana Ilarja je bila sklicana ena seja IO LZS.
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 2019 potrdil Tekmovalni koledar LZS za leto 2019, potrdil
Kriterije za izbor reprezentanc v letu 2019, razrešil člana strokovnega sveta ter imenoval novo
vodstvo strokovnega sveta LZS, potrdil program dela poljskega in 3D programa za leto 2019,
sprejel poročilo o delu Komisije za izobraževanje LZS in njen program dela, potrdil gradivo za 37.
Redno sejo skupščine LZS, potrdil člane komisije športnikov, sprejel Pravila slovenskega tarčnega,
dvoranskega, AH in 3D pokala za leto 2019, potrdil predloge stroškovnikov Evropskega
mladinskega pokala in Evropskega Field prvenstva ter sestavo organizacijskih odborov za vsa
mednarodna tekmovanja v letu 2019, potrdil vse predlagane reprezentance, ki jih je za nastope na

mednarodnih tekmovanjih predlagal posamezni vodja programa ter potrdil nadomestni termin in
organizacijo zaradi odpadlega tekmovanja tarčnega pokala.
Na svojih rednih sejah je IO LZS v začetku leta obravnaval in potrdil poročila in plane dela
posameznih komisij in programov, sprejel odstop člana IO Vojka Colnarja in vodje programov za
članski tarčni, poljski in 3D program Matije Žlendra, razrešil kooptiranega člana IO LZS Gregorja
Končana, imenoval novega vodjo članskega tarčnega programa ter novega vodjo AH in 3D
programa, obravnaval pogodbo o zaposlitvi poslovne sekretarke ter možnost zaposlitve strokovne
sodelavke, obravnaval in potrdil poročilo o delu Šolskega programa 2018 ter program dela in
finančni načrt za leto 2019, obravnaval gradivo za 37. Redno sejo skupščine LZS, obravnaval in
potrdil poročilo o delu Sodniške komisije LZS za leto 2018 ter plan dela in finančni plan za leto
2019, obravnaval in potrdil Pravilnik o delu sodnikov ter Pravilnik o stalnih komisijah pri LZS,
obravnaval in potrdil poročilo OO Evropskega mladinskega pokala Čatež 2019, obravnaval in
sprejel plan razdelitve prihodkov in odhodkov po SM za leto 2019 in predlog finančnega načrta za
leto 2019, obravnaval kandidaturo za organizacijo mednarodnih tekmovanj v letu 20121 ter
obravnaval gradivo za kongresa WA 2019 ter zahtevek novega društva za včlanitev v LZS. Razpisani
in organizirani so bili licenčni seminarji za strokovne delavce ter izpeljano izobraževanje za naziv
vodja tekmovanja, direktor streljanja in sodnik, s katerim smo pridobili enajst novih nacionalnih
sodnikov.
Ob koncu leta sta bili organizirani še izredna volilna skupščina, na kateri so bile izpeljane
nadomestne volitve v organe LZS ter redna letna skupščina, na kateri so bila obravnavana poročila
in plani, ki jih zaradi nesklepčnosti na skupščini marca meseca ni bilo mogoče obravnavati. Izpeljan
je bil tudi posvet IO LZS s predsedniki oz. predstavniki društev, na katerem je bil oblikovan koledar
tekmovanj za leto 2020. Izpeljana je bila zaključna prireditev, ki je potekala med izmenama
dvoranskega tekmovanja v Kamniku in na kateri so bila podeljena najvišja priznanja in zahvale ter
razglašeni lokostrelec, lokostrelka in lokostrelski klub leta 2019. Opravljenega še veliko drugega
rutinskega dela, ki je na programu vsako leto ob zaključku tekmovalne sezone.
Sicer pa je bilo opravljenega tudi veliko individualnega dela, ki ga posamezni člani opravljajo že
rutinsko in takega, ki smo ga nekateri člani opravili skladno z zadolžitvami, ki smo jih trajno ali
občasno prejeli od predsednika.

Za IO LZS pripravila Irena Rosa

Koper, 10.01.2020

POROČILO O DELU NADZORNEGA ODBORA ZA LETO 2019

POROČILO O DELU DISCIPLINSKE KOMISIJE ZA LETO 2019

