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ZAPISNIK
78. dopisne seje IO LZS, ki je potekala od torka, dne 05.02.2019 do srede 06.02.2019.
Elektronsko glasovanje je potekalo od torka 05. februarja od 15.30 ure
do srede, 06. februarja do 15.30 ure.

Elektronsko so glasovali:
Konrad Jurca, Janko Rop, Irena Rosa, Jaroš Šteharnik in Leon Uratnik
Za 78. dopisno sejo je bil predlagan naslednji
DNEVNI RED:
1. Potrditev članske in mladinske tarčne reprezentance za nastop na Evropskem dvoranskem
prvenstvu v Samsunu ‐ Turčija

k tč. 1
Strokovni svet je 01. in 05.02.2019 poslal predlog članov in mladincev tarčne reprezentance za nastop
na Evropskem dvoranskem prvenstvu v Samsunu Turčija, ki bo potekalo od 26.02. do 03.03.2019.
Nastop tekmovalcev na tekmovanju je IO potrdil s programom dela, ki sta ga predložila bivši vodja
tarčnega programa Matija Žlender in vodja mladinskega tarčnega programa Matej Zupanc.
V.d. vodja tarčnega programa Gregor Končan je predlagal udeležbo Staša Modica brez sofinanciranja,
vendar pa ni upravičen do povračil po kriterijih za nastop, ki so navedena v programu dela za dvoransko
sezono tekmovanj. Vodja tarčnega mladinskega programa je Špelo Ferš in Tima Jevšnika v
reprezentanco predlagal na podlagi ustreljene B norme s sofinanciranjem.
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
5 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 Evropskem prvenstvu v Samsunu ‐ Turčija,
ki bo potekalo od 26.02. ‐ 03.03.2019 v sestavi:
ukrivljeni lok moški
Gašper Štrajhar
sestavljeni lok ženske
Ellison Toja

sestavljeni lok moški
Modic Staš
ukrivljeni lok mladinke
Ferš Špela ‐ sofinanciranje
ukrivljeni lok mladinci
Ravnikar Žiga
sestavljeni lok mladinci
Jevšnik Tim ‐ sofinanciranje
spremljevalec
Zupanc Matej

Sklep je bil sprejet s 5 glasovi »ZA« in 0 glasovi »PROTI«.

Zapisala:
Darja Rožmanec

Predsednik LZS:
Leon Uratnik l.r.

