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ZAPISNIK
64. dopisne seje IO LZS, ki je potekala od ponedeljka, dne 11.09.2017 do ponedeljka 11.09.2017.
Elektronsko glasovanje je potekalo od ponedeljka 11. septembra od 12.00 ure
do ponedeljka, 11. septembra do 20.00 ure.

Elektronsko so glasovali:
Vojko Colnar, Janko Rop, Irena Rosa, Jaroš Šteharnik, Goran Vitez in Leon Uratnik
Za 64. dopisno sejo je bil predlagan naslednji
DNEVNI RED:
1. Dodatna potrditev tekmovalke za nastop na Svetovnem 3D prvenstvu
Robion ‐ Francija
2. Potrditev mladinske tarčne reprezentance za nastop na Svetovnem prvenstvu
Rosario ‐ Argentina

k tč. 1
Na podlagi rezultatov na državnem 3D prvenstvu sta koordinator in vodja 3D programa pri Lokostrelski
zvezi Slovenije podala predlog Strokovnemu svetu o dodatnem imenovanju TINE GUTMAN
v 3D reprezentanco za nastop na Svetovnem prvenstvu, ki bo potekalo v Robionu v Franciji
od 17.‐24.09.2017. Nastop tekmovalcev na tekmovanju je IO potrdil s programom dela, ki ga je
predložil vodja 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.
Sklep št. 1: Izvršni odbor LZS potrdi dodatno tekmovalko za nastop na 3D Svetovnem prvenstvu Robion
‐ Francija, ki bo potekalo od 17.‐24.09.2017:
Goli lok ženske
Tina Gutman

Sklep je bil sprejet s 5 glasovi »ZA« in 1 glasom »PROTI«.
Za sklep so glasovali: Vojko Colnar, Janko Rop, Jaroš Šteharnik, Goran Vitez in Leon Uratnik

k tč. 2
Strokovni svet je 04.09.2017 poslal predlog mladinske tarčne reprezentance za nastop na Svetovnem
prvenstvu, ki bo potekalo od 02.‐08.10.2017 v Rosariu ‐ Argentina. Nastop tekmovalcev na tekmovanju
je IO potrdil s programom dela, ki ga je predložil vodja mladinskega tarčnega programa Matej Zupanc.
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 potrdi mladinsko tarčno reprezentanco za nastop na Svetovnem prvenstvu
v Rosariu ‐ Argentina, ki bo potekalo od 02.‐08.10.2017 v sestavi:
Ukrivljeni lok mladinci
Štrajhar Gašper
Ukrivljeni lok mladinke
Tevž Sanja
Sestavljeni lok mladinci
Modic Staš
Spremljevalec
Zupanc Matej ‐ vodja mladinskega tarčnega programa
Sklep je bil sprejet s 6 glasovi »ZA« in 0 glasovi »PROTI«.

Zapisala:
Darja Rožmanec

Predsednik LZS :
Leon Uratnik l.r.

