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ZAPISNIK
83. dopisne seje IO LZS, ki je potekala od četrtka, dne 11.04.2019 do ponedeljka 15.04.2019.
Elektronsko glasovanje je potekalo od četrtka 11. aprila od 15.00 ure
do ponedeljka, 15. aprila do 15.00 ure.

Elektronsko so glasovali:
Marko Arnež, Konrad Jurca, Janko Rop, Jaroš Šteharnik in Leon Uratnik
Za 83. dopisno sejo je bil predlagan naslednji
DNEVNI RED:
1. Potrditev mladinske in kadetske tarčne reprezentance za nastop na Evropskem mladinskem pokalu
Čatež ‐ Slovenija
2. Potrditev predloga stroškovnika Evropskega mladinskega pokala, Evropskega Field prvenstva
in članov Organizacijskih odborov 2019
k tč. 1
Strokovni svet je 10.04.2019 poslal predlog kadetske in mladinske tarčne reprezentance za nastop na
Evropskem mladinskem pokalu ‐ Slovenija, ki bo potekalo od 13‐18.05.2019. Nastop tekmovalcev na
tekmovanju je IO potrdil s programom dela, ki sta ga je predložil vodja mladinskega tarčnega programa
Matej Zupanc. Vodja tarčnega mladinskega programa je v reprezentanco predlagal sedem tekmovalcev
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
mladinske in kadetske tarčne reprezentance za nastop na Evropskem mladinskem pokalu Čatež ‐
Slovenija, ki bo potekal od 13. ‐ 18.05.2019 v sestavi:
ukrivljeni lok kadetinje
Velkova Mia ‐ B norma
ukrivljeni lok kadeti
Jager Matic ‐ B norma

sestavljni lok kadetinje
Pajk Aneja ‐ B norma
sestavljni lok kadeti
Godeša Matej
Jevšnik Tim
Godeša Miha
Brenk Aljaž ‐ B norma
ukrivljeni lok mladinke
Ferš Špela ‐ B norma
ukrivljeni lok mladinci
Ravnikar Žiga
Podkrajšek Sergej ‐ B norma
Bizjak Nik ‐ B norma
spremljevalci
Zupanc Matej
Božič Brina
Sitar Dejan
Vsi reprezentanti z doseženo B normo sofinancirajo svoj nastop v višini 250,00€.
Sklep je bil sprejet s 5 glasovi »ZA« in 0 glasovi »PROTI«.

k tč. 2
Članom odbora so bili predstavljeni stroškovniki, ki so bili pripravljeni 08.03.2019, torej za potrebe
Finančnega načrta LZS za leto 2019, ki je bil s strani Izvršnega odbora potrjen v gradivu za 37. sejo
skupščine. Prihodki in odhodki v stroškovnikih EMPOK in EFP so navedeni v zneskih, ki vključujejo ddv.
Navedeni zneski se bodo spreminjali vezano na končne prijave, ki bodo za Evropski mladinski pokal
zaključene 23.04.2019 in odločitve Organizacijskih odborov vseh treh mednarodnih tekmovanj.
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. 2: Izvršni odbor Lokostrelske zveze Slovenije potrdi predlog okvirnega stroškovnika za
Evropsko mladinsko prvenstvo in Evropski klubski pokal ter Evropsko field prvenstvo,
ki bodo v letu 2019 organizirani v Čatežu in Mokricah.
Izvršni potrdi člane Organizacijskih odborov: Igor Štrajhar ‐ vodja tekmovališča EMPOK in EKP,
Lovre Jesenovec ‐ vodja tekmovališča EFC, Tadej Rožmanec ‐ vodja prevozov.
Sklep je bil sprejet s 5 glasovi »ZA« in 0 glasovi »PROTI«.

Zapisala:
Darja Rožmanec

Predsednik LZS:
Leon Uratnik l.r.

