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ZAPISNIK
67. dopisne seje IO LZS, ki je potekala od četrtka, dne 25.01.2018 do petka 26.01.2018.
Elektronsko glasovanje je potekalo od četrtka 25. januarja od 12.00 ure
do petka, 26. januarja do 12.00 ure.

Elektronsko so glasovali:
Marko Arnež, Vojko Colnar, Konrad Jurca, Gregor Končan, Janko Rop, Irena Rosa, Jaroš Šteharnik
in Goran Vitez
Za 67. dopisno sejo je bil predlagan naslednji
DNEVNI RED:
1. Potrditev članske in mladinske tarčne reprezentance za nastop na Svetovnem dvoranskem
prvenstvu v Yanktonu – ZDA
2. Potrditev novega organizatorja dvoranskega članskega državnega prvenstva 2018

k tč. 1
Strokovni svet je 24.01.2018 poslal predlog članov in mladincev tarčne reprezentance za nastop na
Svetovnem dvoranskem prvenstvu v Yanktonu – ZDA, ki bo potekalo od 12.‐ 20.02.2018. Nastop
tekmovalcev na tekmovanju je IO potrdil s programom dela, ki sta ga predložila vodja tarčnega
programa Matija Žlender in 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
8 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 predlog
članske in mladinske tarčne reprezentance za nastop na Svetovnem prvenstvu v Yanktonu ‐ ZDA,
ki bo potekalo od 12.‐20.02.2018 v sestavi:
sestavljeni lok ženske
Ellison Toja
ukrivljeni lok moški
Gašper Štrajhar
Bizjak Rok
Komočar Jaka

sestavljeni lok mladinci
Modic Staš
ukrivljeni lok mladinci
Ravnikar Žiga
spremljevalec
Žlender Matija ali Zupanc Matej
Sklep je bil sprejet s 8 glasovi »ZA« in 0 glasovi »PROTI«.

k tč. 2
Izvršni odbor je 17.01.2018 po mailu od LK Šenčur prejel nepreklicni odstop od organizacije
dvoranskega članskega državnega prvenstva dne 10.02.2018, ki je bilo vpisano v Koledarju tekmovanj
za leto 2018. Zanimanja za organizacijo dvoranskega članskega državnega prvenstva med društvi in
klubi ni bilo zaznati že na sestanku predsednikov dne 27.11.2017. Prisotni člani Izvršnega odbora so se
na 88. seji dogovorili, da v kolikor se Irena Rosa z LK Šenčur ne dogovori za izvedbo, se k sodelovanju
povabi LK DLL Potens.
Sklep št.2: Izvršni odbor LZS Skladno z 29. členom Statuta Lokostrelske zveze Slovenije potrdi LK DLL
Potens za organizatorja dvoranskega članskega državnega prvenstva, dne 10.02.2018.
Sklep je bil sprejet s 8 glasovi »ZA« in 0 glasovi »PROTI«.

Zapisala:
Darja Rožmanec

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

