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ZAPISNIK
4. redne seje IO LZS, ki je bila v petek, 11.03.2022, ob 19.00 uri,

preko videokonferenčne aplikacije Zoom

Prisotni člani IO: Marko Arnež, Jure Bolta, Jaka Komočar, Irena Rosa, Bogdan Sopčič in Marjan Ilar
Prisotni člani NO: Renata Nolimal
Ostali prisotni:
Klemen Cezar
Sejo je vodil predsednik Marjan Ilar, skrajšani zapisnik po zvočnem zapisu je pripravila Darja Rožmanec.
Za 4. redno sejo IO je bil predlagan naslednji
DNEVNI RED:
1. Pregled in potrditev dnevnega reda
2. Pregled in potrditev zapisnika 3. redne in 2. dopisne seje
3. Seminar WA za mlade mednarodne sodnike
4. Potrditev reprezentance in spremljevalca na Univerzijadi
5. Razno
a) Odpoved poslovnega sodelovanja Tomaž Urlep s.p. in vodenje rezultatov na tekmovanjih
b) Datum sklica 5. redne seje in 41. redne seje Skupščine LZS

K točki 1)
Pregled in potrditev dnevnega reda
Predsednik predlaga, da se potrdi predlagan dnevni red.
SKLEP št. 1 : Izvršni odbor LZS skladno z 29. členom Statuta Lokostrelske zveze Slovenije sprejme predlagani
dnevni red.
Ob glasovanju je bilo navzočih 6 članov IO.
Sklep je bil sprejet s 6 glasovi »ZA« in 0 glasovi »PROTI«.
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K točki 2)
Pregled in potrditev zapisnika 3. redne seje in 2. dopisne seje
Izvršni odbor LZS bo pregled in potrditev zapisnika 3. redne in 2. dopisne seje opravil na naslednji redni seji.

K točki 3)
Seminar WA za mlade mednarodne sodnike
Na seminar mladih nacionalnih sodnikov World Archery, ki bo potekal od 30.05.‐01.06.2022 v Halifax‐u
v Kanadi sta se odzvali dve sodnici: Petra Bolta in Metka Vodušek. Ob zaključku seminarja bodo kandidati
opravljali tudi zaključni izpit in v kolikor bodo dovolj uspešni bodo prejeli naziv WA Youth Judge.
Sklep št. 3: Izvršni odbor LZS skladno z 29. členom Statuta Lokostrelske zveze Slovenije sprejme sklep:
1. Potrdi se udeležba mladih nacionalnih sodnic Petre Bolta in Matke Vodušek na seminarju WA v Kanadi.
2. Prijavo na seminar odda Sodniška komisija, ki čimprej poišče in rezervira najugodnejši letalski karti.
3. Sodniška komisija pripravi dogovor, ki opredeljuje medsebojne obveznosti med LZS in mladima
sodnicama.
Ob glasovanju je bilo navzočih 6 članov IO.
Sklep je bil sprejet s 6 glasovi »ZA« in 0 glasovi »PROTI«.

K točki 4)
Potrditev reprezentance in spremljevalca na Univerzijadi
Vodja šolskega programa posreduje predlog reprezentance za nastop na Univerzijadi 2022, ki bo potekala od
24.06. ‐ 05.07.2022 na Kitajskem v mestu Chengdu.
Sklep št. 4: Izvršni odbor LZS skladno z 29. členom Statuta Lokostrelske zveze Slovenije potrdi
reprezentanco za nastop na Univerzijadi Chengdu Kitajska od 24.06. ‐ 05.07.2022 v sestavi:
Ukrivljeni lok moški:
Miha Rožič ‐ samoplačnik
Sergej Podkrajšek ‐ samoplačnik
Ukrivljeni lok ženske:
Špela Ferš ‐ samoplačnica
Sestavljeni lok moški:
Staš Modic ‐ samoplačnik
Stroške spremljevalca Luka Gjurina v znesku 510,00€ financira Lokostrelska zveza Slovenije.
Ob glasovanju je bilo navzočih 6 članov IO.
Sklep je bil sprejet s 6 glasovi »ZA« in 0 glasovi »PROTI«.
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K točki 5)
Razno
a) Odpoved poslovnega sodelovanja Tomaž Urlep s.p. in vodenje rezultatov na tekmovanjih
Tomaž Urlep je 31.01.2022 na zvezo poslal obvestilo, da zaradi nameravane upokojitve z dnem 1.4.2022
odpoveduje poslovno sodelovanje z Lokostrelsko zvezo Slovenije in njenimi člani.
Irena Rosa je prevzela koordinacijo posvojitve in poosebitve že obstoječega sistema IANSEO, ki je razširjen po
vsem svetu in ga uporabljata tudi World Archery in World Archery Europe. V letošnjem letu bodo razpisana
tudi izobraževanja za klubski kader, ki bo v prihodnje prevzel izvedbo vodenja rezultatov na terenu ob
strokovni pomoči koordinatorja s strani zveze Luke Gjurina.

b) Datum sklica 5. redne seje in 41. redne seje Skupščine LZS
Naslednja seja Izvršnega odbora bo sklicana v aprilu, na navedeni seji bo določen tudi datum sklica 41. seje
Skupščine LZS.

Dnevni red je bil izčrpan. Seja je bila zaključena ob 20.45 uri.

Zapisala:
Darja Rožmanec

Predsednik LZS:
Marjan Ilar, l.r.
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