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ZAPISNIK
62. dopisne seje IO LZS, ki je potekala od ponedeljka, dne 03.07.2017 do srede 05.07.2017.
Elektronsko glasovanje je potekalo od ponedeljka 03. julija od 18.30 ure
do srede, 05. julija do 17.00 ure.
Elektronsko so glasovali:
Marko Arnež, Vojko Colnar, Janko Rop, Irena Rosa, Jaroš Šteharnik in Goran Vitez
Za 62. dopisno sejo je bil predlagan naslednji
DNEVNI RED:
1. Potrditev članske reprezentance za nastop na Svetovnih igrah
v Wroclawu ‐ Poljska
2. Potrditev članske in mladinske reprezentance za nastop na Evropskem Field prvenstvu
v Mokricah ‐ Slovenija
3. Potrditev članske reprezentance za nastop na Svetovnem 3D prvenstvu
v Robion ‐ Francija
4. Zahtevek za včlanitev društva TVD Sovica v LZS ‐ dopolnitev vloge

k tč. 1
Strokovni svet je 03.07.2017 poslal predlog članske reprezentance za nastop na Svetovnih igrah, ki
bodo potekale od 20.‐30.07.2017 v Wroclawu na Poljskem. Nastop tekmovalcev na tekmovanju je IO
potrdil s programom dela, ki sta ga predložila vodja članskega tarčnega programa Matija Žlender in
vodja članskega poljskega programa Franci Rožmanec. Skladno z 29. Členom Statuta LZS je Izvršni odbor
pooblaščen za potrjevanje reprezentantov, ki jih v potrditev predlaga Strokovni svet, kot stalna komisija
IO.
Elektronskega glasovanja, ki je potekalo skladno s 25. členom poslovnika se je v roku udeležilo
6. članov Izvršnega odbora, kar pomeni, da je bila seja sklepčna.
Sklep št. 1: Izvršni odbor LZS Skladno z 29. členom Statuta Lokostrelske zveze Slovenije potrdi
člansko reprezentanco za nastop na Svetovnih igrah v Wroclawu, ki bodo potekale od
20.‐30.07.2017 v sestavi:

Ukrivljeni lok ženske
Umer Ana
Goli lok ženske
Gutman Tina

Sestavljeni lok ženske
Ellison Toja
Spremljevalec
Žlender Matija, vodja tarčnega programa
Sklep je bil sprejet s 6 glasovi »ZA« in 0 glasovi »PROTI«.

k tč. 2
Strokovni svet je 03.07.2017 poslal predlog mladinske in članske reprezentance za nastop na
Evropskem Field prvenstvu, ki bo potekalo od 21.‐26.08.2017 na Mokricah v Sloveniji. Nastop
tekmovalcev na tekmovanju je IO potrdil s programom dela, ki ga je predložil vodja mladinskega in
članskega poljskega programa Franci Rožmanec. Skladno z 29. Členom Statuta LZS je Izvršni odbor
pooblaščen za potrjevanje reprezentantov, ki jih v potrditev predlaga Strokovni svet, kot stalna komisija
IO.
Elektronskega glasovanja, ki je potekalo skladno s 25. členom poslovnika se je v roku udeležilo
6. članov Izvršnega odbora, kar pomeni, da je bila seja sklepčna. Štirje člani so glasovali proti predlogu
sklepa št. 1, trije od štirih članov pa so potrdili mladinsko field reprezentanco, kot je bila predlagana.
V obrazložitvah glasu je najpogosteje navedeno preveliko odstopanje od predpisanih članskih norm oz.
neizpolnjevanje pogojev za uvrstitev v reprezentanco.
Sklep št. 1: Izvršni odbor LZS potrdi mladinsko in člansko Field reprezentanco za nastop na Evropskem
Field prvenstvu Mokrice ‐ Slovenija, ki bo potekalo od 21.‐26.08.2017 v sestavi:
Sestavljeni lok moški
Sitar Dejan
Ukrivljeni lok moški
Šimec Miha
Gjurin Luka
Goli lok moški
Kosec Mihael
Štepic Brane
Sestavljeni lok ženske
Ellison Toja
Čekada Dolores
Dragica Tofaj Gutman
Ukrivljeni lok ženske
Umer Ana
Goli lok ženske
Gutman Tina
Sestavljeni lok mladinci
Modic Staš
Rop Jakob
Godeša Matej

Ukrivljeni lok mladinci
Purnat Jan
Arnež Luka
Goli lok mladinci
Bolčina Gašper
Ukrivljeni lok mladinke
Jurca Nala
Čavič Urška
Rusjan Iva
Spremljevalec – vodja programa
Rožmanec Franci
Sklep ni bil sprejet z 2 glasovoma »ZA« in 4 glasovi »PROTI«.
Za sklep sta glasovala: Marko Arnež in Irena Rosa.

Sklep št. 2: Izvršni odbor LZS potrdi nakup reprezentančne opreme za mladinsko in člansko Field
reprezentanco: zgornji del trenirke, 3x tehnična majica, 5x majica za prosti čas,
1x črne terenske hlače, 1x dežni komplet.
Sklep je bil sprejet s 5 glasovi »ZA« in 1 glasom »PROTI«.
Za sklep so glasovali: Marko Arnež, Vojko Colnar, Janko Rop, Irena Rosa in Goran Vitez.

k tč. 3
Strokovni svet je 03.07.2017 poslal predlog članske 3D reprezentance za nastop na Svetovnem 3D
prvenstvu, ki bo potekalo od 21.‐26.08.2017 v Robionu Francija. Nastop tekmovalcev na tekmovanju je
IO potrdil s programom dela, ki ga je predložil vodja članskega 3D programa Franci Rožmanec. Skladno
z 29. členom Statuta LZS je Izvršni odbor pooblaščen za potrjevanje reprezentantov, ki jih v potrditev
predlaga Strokovni svet, kot stalna komisija IO.
Elektronskega glasovanja, ki je potekalo skladno s 25. členom poslovnika se je v roku udeležilo
6. članov Izvršnega odbora, kar pomeni, da je bila seja sklepčna. Vodja programa je na podlagi pobude
LK Mins in LD Ishi Vodice v predlogu za potrditev reprezentance predlagal tudi tekmovalce
samoplačnike, ki so delno dosegli predpisane pogoje za vstop v reprezentanco in dva trenerja.
Člani Izvršnega odbora v svojih obrazložitvah glasu predlagajo uskladitev predloga reprezentance s
programom dela 3D programa saj nekateri tekmovalci niti delno niso dosegli s programom dela
predpisanih pogojev.
Predsednica Nadzornega odbora (v odstopu) je med glasovanjem dopisne seje opozorila, da so za
odhod na prvenstvo predlagani tudi kandidati samoplačniki, ki niso dosegli s programom dela določenih
norm. Program dela tudi ne predvideva spremljevalcev samoplačnikov zato je predlog za plačilo
stroškov akreditacije in stroškov reprezentančnih oblačil v neskladju z akti zveze.
Odgovornemu je predlagala tudi preklic seje za čas uskladitve predlaganega sklepa št. 3 s 3D
programom, vendar predlog o začasnem preklicu seje ni bil upoštevan.
Sklep št. 1: Izvršni odbor LZS potrdi člansko 3D reprezentanco za nastop na Svetovnem 3D prvenstvu
v Robionu ‐ Francija, ki bo potekalo od 17.‐24.09.2017 v sestavi:
Sestavljeni lok moški
Aleš Rubido

Goli lok moški
Kosec Mihael
Instinktivni lok moški
Kocman Marjan
Horvat Kristijan ‐ samoplačnik
Dolgi lok moški
Grad Matej
Sestavljeni lok ženske
Tofaj Gutman Dragica
Čekada Dolores
Goli lok ženske
Smrdu Nika
Instinktivni lok ženske
Pavačič Mojca
Gajić Maruša ‐ samoplačnica
Kocjančič Sonja ‐ samoplačnica
Dolgi lok ženske
Natlačen Vanda
Kontić Vita ‐ samoplačnica
Nolimal Renata ‐ samoplačnica
Spremljevalci
Rožmanec Franci ‐ vodja programa
Natlačen Stanko ‐ trener samoplačnik
Pavačič Sandi ‐ trener samoplačnik
Sklep ni bil sprejet z 2 glasovoma »ZA« in 4 glasovi »PROTI«.
Za sklep sta glasovala: Marko Arnež in Irena Rosa.
Sklep št. 2: Izvršni odbor LZS potrdi nakup reprezentančne opreme za člansko 3D reprezentanco:
zgornji del trenirke, 3x tehnična majica, 5x majica za prosti čas, 1x črne terenske hlače, 1x dežni
komplet. Samoplačniki prejmejo 3x tehnična majica, trenerji samoplačniki prejmejo 1x tehnična
majica z napisom coach.
Sklep ni bil sprejet s 2 glasovoma »ZA« in 4 glasovi »PROTI«.
Za sklep sta glasovala: Marko Arnež in Irena Rosa.

k tč. 4
Izvršni odbor je na 83. redni seji, dne 26.04.2017 obravnaval vlogo TKD Sovica in sprejel sklep št. 8
po katerem se društvo pozove, da svojo vlogo za včlanitev v LZS dopolni z manjkajočimi dokumenti
skladno z 9. členom Statuta LZS. Dokumenti so priloga temu zapisniku.
Elektronskega glasovanja, ki je potekalo skladno s 25. členom poslovnika se je v roku udeležilo
6. članov Izvršnega odbora, kar pomeni, da je bila seja sklepčna.

Sklep št. 1: Izvršni odbor LZS se strinja, da se začne postopek registracije Telesno kulturnega društva
Sovica, Grahovo 115, 1384 Grahovo pri Lokostrelski zvezi.
Sklep je bil sprejet s 6 glasovi »ZA« in 0 glasovi »PROTI«.

Zapisala:
Darja Rožmanec

Predsednik LZS – po pooblastilu:
Marko Arnež l.r.

