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4. točka dnevnega reda 28. redne seje Skupščine Lokostrelske zveze Slovenije
Vsebina gradiva:
Pregled realizacije sklepov, sprejetih na 26., 27. in 2. izredni seji Skupščine LZS, ki so potekale v
letu 2013
Predlagatelj:
Izvršni odbor LZS
Pravna podlaga:
Peta alinea 23. člena Statuta LZS
Gradivo pripravil:
Predsednik LZS
Poroča:
Predsednik LZS in člani Izvršnega odbora
Predlog sklepa:
Ni predvidenega sklepa. Skupščina obravnava delo LZS v letu 2013.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------V letu 2013 je imela LZS dve redni seji Skupščine in eno izredno. Redni seji sta potekali v
mesecu marcu in septembru, izredno sejo pa je IO sklical meseca novembra. Poleg sklepov, ki
se izvršujejo že na sami seji (imenovanje delovnega predsedstva, verifikacijske in volilne
komisije, itd.), so bili izvršeni vsi sklepi, ki so bili s strani delegatov sprejeti na sejah Skupščine v
letu 2013.
Obrazložitev:
1. Sklepi 26. redne seje skupščine:
Sklep št. 8: »Sprejme se predloženi finančni načrt LZS za leto 2013.«
Sklep se je izvrševal do izredne seje Skupščine. Po sprejetem finančnem načrtu, ki ga je
Skupščina sprejela v mesecu marcu, smo po prejetih odločbah organov in organizacij prejeli
manj sredstev, kot je bilo predvideno v finančnem načrtu, zaradi prilagajanja dejavnosti
finančnim sredstvom, ki so bila na razpolago pa je bilo potrebno prerazporediti tudi odhodke
na določenih postavkah, zato je IO začel s pripravo sprememb finančnega načrta, ki ga je v
obravnavo predložil na izredno sejo, ki je potekala v mesecu novembru.

Sklep št. 9: »Sprejme se predloženi letni plan dela za leto 2013.«
Iz letnega poročila za leto 2013 izhaja, da je LZS deloval v smeri začrtanega plana dela za leto
2013. Natančnejša opredelitev izvedbe plana izhaja iz predloženega poročila. Kot je bilo
zapisano v planu so se udeležbe tekmovanj reprezentantov izvedle v skladu s finančnimi
sredstvi in finančnim načrtom ter spremembo le-tega.
Sklep št. 11: »Sprejme se predloženi predlog disciplinskega pravilnika, pri čemer se v 30. členu
izraz »občni zbor« zamenja z izrazom »skupščina.«
Sprejeti pravilnik uporablja in se po njem ravna Disciplinska komisija. Iz poročila komisije je
razvidno koliko postopkov in kateri so bili vodeni po sprejetem pravilniku. Pri uporabi določb
pravilnika v praksi se je pokazalo nekaj problemov pri izvajanju nekaterih sprejetih določb. Na
pobudo predsednika komisije smo začeli s preverjanjem ustreznosti nekaterih zapisanih določil
pravilnika, zato predvidevamo, da bo le-ta v letu 2014 deležen manjših sprememb in
dopolnitev, s katerimi želimo komisiji olajšati delo in ji omogočiti delovanje skladno s
temeljnim aktom LZS.
Sklep št. 13: »Skupščina predlaga, da se na podlagi pisne pobude LK Feniks Kranj, do konca
maja 2013 zberejo predlogi in mnenja klubov in strokovnega sveta. Dokončen sklep bo po tem
roku oblikoval in sprejel IO LZS.«
Za izvršitev sklepa je IO na svoji 56. seji imenoval člana IO za pripravo gradiva in predloga
sklepa št. 13, sprejetega na 26. seji skupščine LZS. Člani IO smo razpravljali o realizaciji sklepa
in se dogovorili, da se na spletni strani objavi novica o zbiranju predlogov in mnenj. Na 57. seji
IO je predsednik predstavil glavne teme sestanka, ki ga je opravil s predstavniki LK Feniksa v
začetku meseca junija. Tedanji predsednik Tomaž Urlep se je postavil na stališče, da se opravi
poziv lokostrelski javnosti za predstavnika, ki bo zastopal interes sestavljenega loka v
Strokovnem svetu LZS. IO je na seji sprejel tudi dva sklepa, ki sta se glasila: »Strokovni svet LZS
pripravi kriterije za izbor predstavnika sestavljenega loka do 10.07.2013.« »Izvršni odbor
kriterije za izbor predstavnika sestavljenega loka v Strokovnem svetu potrdi na dopisni seji do
25.07.2013. Dopisna seja je potekala 14.7.2013, za katero je Izvršni odbor LZS od Strokovnega
sveta LZS v potrditev prejel Kriterije za predstavnika sestavljenega loka v Strokovnem svetu.
Kriteriji za izbor strokovnega sodelavca v tarčnem programu za področje sestavljenega loka so
bili objavljeni na spletnem mestu LZS. Po objavi razpisa na spletni strani LZS, je v predpisanem
roku na sedež LZS prispela ena prijava skupaj s pismom podpore člana LK Feniks. Po pregledu
prejete dokumentacije na razpis so člani IO ugotovili, da kandidat s strani LZS nima potrjene
veljavne trenerske licence. Kandidat k vlogi na razpis ni predložil dokazila o nostrifikaciji
ameriškega »certifikata« za trenerja, ki ga je priložil k vlogi. Zato je IO LZS sklenil, da kandidat
ne izpolnjuje zahtevanih pogojev iz razpisa in ga ne more potrditi za strokovnega sodelavca za
sestavljeni lok v Strokovnem svetu LZS.
2. Sklepi 27. redna seje skupščine:
Sklep št. 5: »Točke dnevnega reda pod zaporedno št. 7., 8. in 9. se umaknejo z dnevnega reda
in obravnavajo posebej, na izredni seji, ki bo sklicana v najkrajšem možnem času. Z dnevnega
reda se poleg točk 7., 8., 9., umakne še točka št. 10, ki se jo skupaj s prej naštetimi obravnava
na izredni seji. Ostale točke dnevnega reda se preštevilčijo, tako, da točka št. 11 postane nova
tč. 7, tč. 12 postane točka 8, tč. 13. postane tč. 9, tč. 14. postane tč. 10, tč. 15 pa postane tč.
11.«
Sklep je bil izvršen v novembru, ko je bila za obravnavo v sklepu navedenih točk dnevnega
reda, sklicana izredna skupščina.

Sklep št. 9: »LZS delegira sodnike na tekme šolskih državnih prvenstev, vendar ne poravnava
stroškov sojenja. LZS ne delegira osebe za vodenje prijav in rezultatov na šolskih državnih
prvenstvih, poravna pa stroške za vodenje prijav in rezultatov na šolskih DP. Vse ostale
predlagane spremembe se črtajo.«
Sklep se je izvajal na vseh šolskih notranjih in zunanjih tekmovanjih, ki potekajo pod okriljem
pristojnega ministrstva.
Sklep št. 10: »V predlogu Medsebojnega dogovora klubov za leto 2014 se v alineji k.) črta
predlagana besedna zveza "po potrebi".«
IO je besedilo sklepa vnesel v Dogovor o sodelovanju z društvi za leto 2014.
Sklep št. 11: »LZS pristopi k organizaciji Evropskega mladinskega prvenstva 2014.
Pridobili smo organizacijo mednarodnega lokostrelskega tekmovanja »Evropsko mladinsko
prvenstvo 2014«, ki bo potekalo od 19.-24. maja 2014 na Hipodromu Stožice v Ljubljani.
Tekmovanje bo štelo tudi za doseganje kvot za 2. mladinske Olimpijske igre.
Sklep št. 13: »Kandidata za predsednika, g. Damjana Majerja in g. Leona Uratnika IO pozove k
pisni izjavi, da sta na 27. redni skupščini LZS odstopila od kandidature za predsednika LZS.«
IO je telefonsko poizvedoval glede resničnosti navedb obeh kandidatov glede njunega odstopa
od kandidature. Tako eden kot drug kandidat sta zagotovila, da od kandidature ne bosta
odstopila, kar se je izkazalo z vložitvijo ponovnih kandidatur za namen nadomestnih volitev za
predsednika zveze, ki so bile izvedene v mesecu novembru 2013, za mandatno obdobje 20132017.
3. Sklepi Izredne seje Skupščine:
Ugotovitveni sklep: »Večino glasov prisotnih delegatov (19) je prejel Leon Uratnik, ki je s tem
izvoljen za nadomestnega predsednika LZS.«
IO je zagotovil delovanje izvoljenega nadomestnega predsednika in ga vpisal v vse potrebne
evidence.
Sklep št. 5: »Potrdi se rebalans Finančnega načrta za leto 2013.«
Izvajal se je spremenjeni Finančni načrt, kar je razvidno iz Letnega poročila za leto 2013 in
Zaključnega računa zveze.

Predsednik LZS:
Leon Uratnik, l.r.

