POROČILO O DELU IZVRŠNEGA ODBORA ZA LETO 2020
Sestava izvršnega odbora LZS
Izvršni odbor LZS je bil izvoljen na 33. letni volilno-programski skupščini LZS dne 27.3.2017, v njem pa
so v prvotni sestavi delovali: Marko Arnež - LK Kamnik, Irena Rosa - LK Ankaran in Jaroš Šteharnik - LD
Koroška. Zaradi odstopa predsednika LZS Leona Uratnika je bila dne 14.11.2019 organizirana izredna
volilna skupščina LZS, na kateri so bili izvoljeni nadomestni člani: Jaka Komočar – LK Kamnik, Sergej
Podkrajšek – LK Maribor in Bogdan Sopčič – LD Legende Kolpe, delo predsednika LZS pa je po izvolitvi
prevzel Marjan Ilar. V taki sestavi je IO LZS deloval celo leto 2020.
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. Sicer pa je bilo leto 2020 prav posebno leto, ki se bo
zaradi epidemije zaradi virusa Covid-19 zapisalo v zgodovino vsega človeštva in ne samo slovenskega
lokostrelstva, saj je ta virus ohromil življenje in delo celotne svetovne populacije in so bile zaradi njega
tudi preložene OI Tokio 2020. Življenje in delo je v Sloveniji potekalo normalno do prve razglasitve
epidemije dne 12.03.2020. Do tedaj je bila izpeljana ena redna seja IO LZS ter celotni program
dvoranskega pokala vključno z dvoranskim DP. Epidemija je bila razglašena tik pred organizacijo
šolskega dvoranskega državnega prvenstva, ki je zaradi epidemije tako kot tudi zunanje šolsko
prvenstvo, odpadlo. Odpadli sta tako tudi že sklicana seje IO LZS za 17.03.2020 kot tudi skupščina
načrtovana na dan 25.03.2020.
Na 1. redni seji meseca januarja je IO LZS potrdil Aneks k Pogodbi o sodelovanju v letu 2020, potrdil
poročili in finančni poročili s tekmovanj Evropskega ekipnega klubskega pokala ter Evropskega Field
prvenstva Mokrice 2019, razrešil oba organizacijska odbora ter imenoval organizacijske odbore za
Evropsko 3D prvenstvo Maribor 2020, Evropsko dvoransko prvenstvo Koper 2021 in Evropski mladinski
pokal Čatež 2021, potrdil program dela in finančni načrt LZS za leto 2020 za potrebe javnih razpisov,
potrdil Poročilo o delu IO LZS za leto 2020, obravnaval in potrdil Poročilo o delu strokovnega sveta za
leto 2019 in Program dela in finančni načrt Strokovnega sveta za leto 2020, obravnaval in potrdil
Poročilo o delu Sodniške komisije za leto 2019 in Program dela in finančni načrt Sodniške komisije za
leto 2020, obravnaval in zavrnil pa je Poročilo o delu Komisije za izobraževanje za leto 2019 in Program
dela in finančni načrt Komisije za izobraževanje za leto 2020, obravnaval in potrdil je Poročilo o delu
Komisije športnikov za leto 2019 in Program dela in finančni načrt Komisije športnikov za leto 2020,
obravnaval in potrdil Poročilo o delu Tarčnega programa za leto 2019 in Program dela in finančni načrt
Tarčnega programa za leto 2020, obravnaval in potrdil Poročilo o delu Tarčnega mladinskega
programa za leto 2019 in Program dela in finančni načrt Tarčnega mladinskega programa za leto 2020,
obravnaval in potrdil Poročilo o delu Poljskega programa za leto 2019 in Program dela in finančni načrt
Poljskega programa za leto 2020, obravnaval in potrdil Poročilo o delu 3D programa za leto 2019 in
Program dela in finančni načrt 3D programa za leto 2020, obravnaval in potrdil Poročilo o delu
Šolskega programa za leto 2019 in Program dela in finančni načrt Šolskega programa in projektov
Lokostrelec sem za leto 2020, obravnaval in potrdil sklepe 2. seje Sodniške komisije, obravnaval in
potrdil dopolnitve Tekmovalnega pravilnika s prilogami, obravnaval in potrdil dopolnjena Pravila
šolskih športnih tekmovanj, potrdil organizatorja AAFC pokalnega tekmovanja v Sloveniji v 2020,
potrdil Pravilnik 3D Jadranskega pokala 2020 in potrdil tri organizatorje tekmovanj v Sloveniji, do
naslednje seje pa bi moral vodja poljskega programa pripraviti čistopis Pravilnika AAFC 2020,
predsednik LZS pa Program dela in finančni načrt LZS za leto 2020. IO je tudi imenoval delovno skupino
za pripravo dolgoročnega programa organiziranosti in delovanja LZS v obdobju 2021‐2024, a se je delo
kot že rečeno meseca marca povsem ohromilo.

V letu 2020 sta bili tako sklicani le še dve redni seji IO LZS in pet dopisnih sej IO LZS. Na preostalih dveh
rednih sejah je IO LZS razrešil enega člana Sodniške komisije in potrdil nadomestnega člana te
komisije, potrdil sklepe 3. redne ter 1. in 2. dopisne seje Sodniške komisije, obravnaval in potrdil
Poročilo Komisije za izobraževanje za leto 2019 in Program dela in finančni načrt Komisije za
izobraževanje za leto 2020, razrešil vodjo Šolskega programa in lokostrelskih centrov in imenoval
novega vodjo za oba programa, obravnaval in potrdil dopolnjen Program dela in finančni načrt
Šolskega programa 2020/2021 in lokostrelskih centrov, potrdil koordinatorja s Sloado, obravnaval in
potrdil pa je tudi dopolnjen predlog Plana razdelitve prihodkov in odhodkov po stroškovnih mestih za
leto 2020 in potrdil dopolnjeno finančno poročilo Evropskega field prvenstva Mokrice 2019, seznanil
pa se je tudi z gradivi Sloada, z upoštevanjem zakona o orožju na lokostrelskih tekmovanjih in nošenju
in uporabi orožja s tetivo, z dokumentom Prihodki in odhodki po stroškovnih mestih na dan
31.12.2019, z odločbami in pogodbami letnega programa športa 2020, z dokumentom Prihodki in
odhodki po stroškovnih mestih na dan 31.08.2020, s poročilom o nabavljeni lokostrelski opremi za
pomoč vrhunskim športnikom, s kategorizacijami, z novo zaposlitvijo v Slovenski vojski, s selitvijo
skladišča ter načrtoval in izpeljal 39. sejo skupščine LZS, na kateri je bila obravnavana tudi višina
članarine za leto 2021 in oblikovana Pogodba o sodelovanju za leto 2021. Skupščina LZS je bila
izpeljana virtualno po zoomu v dveh delih, 22.10. in 02.11.2020. Na zadnji redni seji je IO obravnaval in
potrdil dopolnitve Tekmovalnega pravilnika, revidiral Pravilnik o registraciji društev/klubov in njihovih
članov ter Pravilnik o varovanju osebnih podatkov, potrdil zapisnik 2. dopisne seje Sodniške komisije in
Poslovnik o delu sodnikov, sprejel odstop enega člana in predsednice Sodniške komisije ter se seznanil
s poročilom glavne sodnice s tekmovanj DP v poljskem in 3D lokostrelstvu in s potrjeno panogo para
lokostrelstva pri Zvezi za šport invalidov, oblikoval pa je tudi kriterije za sestavo tekmovalnega
koledarja in dodelitvijo statusa pokalnih tekmovanj za leto 2021.
Prav zaradi omejitev združevanja oseb in gibanja je bilo sklicanih več dopisnih sej, na katerih je bila
potrjena predlagana vsebina, ki bi sicer običajno bila pred potrjevanjem obravnavana na rednih sejah.
Ta oblika dela je bila sicer edina možna v času omejitev, čeprav se ni izkazala za najbolj uspešno, saj je
bila obravnava onemogočena, odločanje pa enoznačno. Virtualnih sestankov IO LZS preko zooma se
nismo posluževali, čeprav bi bili verjetno primernejši za obravnavo marsikatere tematike. Preko zooma
je bila kot že rečeno sklicana le skupščina LZS v dveh delih. Na dopisnih sejah je IO LZS potrdil
organizatorje po Koledarju tekmovanj za leto 2020 sprejetem za čas epidemije Covid-19 in ga med
letom še dopolnil, potrdil dodatna priporočila za izvajanje lokostrelskih tekmovanj v času epidemije
Covid-19, sprejel sklep o črtanju norm za državna prvenstva v letu 2020, potrdil predlog vrednotenja
rezultatov za SLO Tarčni pokal in potrdil spremenjeno nagrajevanje pokalnih zmagovalcev ter na
zahtevo NIJZ imenoval odgovorno osebo za nadzor nad izvedbo lokostrelskih tekmovanj ter potrdil
dodatna priporočila za izvajanje lokostrelskih tekmovanj po preklicu epidemije Covid-19, potrdil
spremenjeni naslov LZS, potrdil komisijo za pripravo dokumentacije identifikacije investicijskega
projekta "Športni montažni vadbeni objekt" ter sam Dokument identifikacije investicijskega projekta
"Športni montažni vadbeni objekt" na podlagi Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo
investicijske dokumentacije na področju javnih financ. Na zadnji obsežni dopisni seji je IO LZS potrdil
Dogovor o sodelovanju za leto 2021, potrdil organizatorje tekmovanj po Koledarju tekmovanj za leto
2021, potrdil dopolnitve Tekmovalnega pravilnika ter potrdil dopolnitve Pravil SLO pokalov - tarčnega,
dvoranskega, AH in 3D in dopolnitve Pravil šolskih športnih tekmovanj, preklical pa je tudi disciplinski
ukrep Sodniške komisije zoper dva sodnika in potrdil dva njena nadomestna člana.
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.
Veliko dela je bilo letos zaradi epidemije opravljenega tudi nekoliko drugače in le-to je v večji meri
padlo tudi na poslovno sekretarko, ki je zaradi omejitev imela toliko več dela s koordinacijo in

usklajevanjem dela s posameznimi člani organov in komisij, prav tako pa je bilo opravljenega še veliko
drugega rutinskega dela, precej sklepov pa je moral sprejeti tudi kar predsednik sam.
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.
Po izvolitvi je nadomestni predsednik LZS po uskladitvi dodelil naloge po področjih članom Izvršnega
odbora:
Irena Rosa: koordinacija s Sodniško komisijo LZS, Koledar WA, vodenje značk, kontakti z mednarodnimi
zvezami in korespondenca, pregled prejete pošte Izvršnega odbora in korespondenca ‐ posvet s člani
IO in odgovor prejemnikom,
Marko Arnež: skrbnik inventarja LZS, podpisnik nalogov predsednika LZS,
Jaroš Šteharnik: koordinacija 3D programa,
Bogdan Sopčič: koordinacija Field programa,
Sergej Podkrajšek: koordinacija Šolskega programa,
Jaka Komočar: koordinacija Tarčnega programa, sponzorji, mediji
Zaradi epidemije je bila marca odpovedana skupščina LZS sklicana ob koncu leta in izpeljana virtualno
preko videokonferenčne aplikacije zoom v dveh delih, 22.10. in 02.11.2020. Čeprav je tako šola za
učence osnovnih in srednjih šol kot tudi marsikatero drugo delo, izobraževanja in sestankovanje v
Sloveniji zaradi epidemije v letu 2020 potekalo prav preko zooma, pa kljub temu naši člani niso
zagotovili na zoomu 2/3 udeležbe, da bi lahko dopolnili in sprejeli načrtovane spremembe Statuta LZS.
Na skupščini je bilo potrjeno Letno poročilo in zaključni račun za leto 2019, poročilo Izvršnega odbora
za leto 2019 in poročilo Disciplinske komisije za leto 2019, Program dela za leto 2020 in Finančni načrt
za leto 2020, prav zaradi določitve in sprejema višine članarine in posledično Pogodbe o sodelovanju
za leto 2021 pa je bila skupščina sklicana v dveh delih in je bil na 2. sklicu sprejeta višina članarine za
leto 2021.
Posvet IO LZS s predsedniki oz. predstavniki društev, na katerem je bil oblikovan koledar tekmovanj za
leto 2021, je bil izpeljan vzporedno s sklicem skupščine. Zaključna prireditev v letu 2020 zaradi
omejitev gibanja in združevanja ni bila organizirana. Nagrajence je na predlog Strokovnega sveta
potrdil IO LZS, podelitev najvišjih nagrad in razglasitev lokostrelke in lokostrelca leta 2020 pa je bila
odložena na prve priprave tarčnega programa v januarju 2021, vsa ostala priznanja in nagrade pa so
bile nagrajencem poslane po pošti. Lokostrelski klub leta 2020 na predlog Strokovnega sveta ni bil
razglašen.

Za IO LZS pripravila Irena Rosa
Koper, 02.02.2021

