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ZAPISNIK
sestanka Komisije tekmovalc
cev, ki je bil v sredo
o, 24.4.20119, od 13:00 uri
na stre
elišču LZS
S v Stožicah.
Sode
elujoči član
ni komisije: Rok Bizja
ak, Jaka Ko
omočar in Ana Umerr
Priso
otni člani NO:
N Frane Merela
Sejo
o je vodil Ja
aka Komoč
čar, skrajša
ani zapisnik je pripra
avila Ana U
Umer.
Za 1. sestanekk Komisije športnikovv je bil pred
dlagan nas
slednji
DNE
EVNI RED::
1. P
Pregled in potrditev dnevnega
d
rreda
2. P
Predlogi ka
andidatov za
z predsed
dnika Kom
misije športn
nikov
3. G
Glasovanje
e in imenov
vanje pred
dsednika Komisije
K
športnikov
4. P
Predlog za
a elektronski naslov K
Komisije Šp
portnikov
5. P
Predlog za
a Facebook
k skupino T
Tekmovalc
ci LZS
6. P
Predlog do
ostopa do objavljanja
o
a novic na internetni
i
strani
s
LZS
7. P
Predlog, da
a je predsttavnik Kom
misije športtnikov tudi član IO
8. P
Predlog, da
a je en član komisije športnikov
v tudi član Strokovneega sveta
9. R
Razno
K to
očki 1)
Preg
gled in potrditev dnevnega re
eda
ni komisije pregledajo
o točke dn
nevnega reda in potrd
dijo dnevni red.
Član
SKLE
EP št. 1: Sprejme
S
se
e predlaga
ani dnevnii red.
Ob gllasovanju je
j bilo navz
zočih 3 čla
anov KŠ.
Sklep
p je bil spre
ejet s 3 gla
asovi »ZA« in 0 glaso
ovi »PROTI«.
K to
očki 2)
Pred
dlogi kand
didatov za
a predsedn
nika Komisije športnikov
Vložžena je bila
a kandidatu
ura Jake K
Komočarja za predsednika Kom
misije športtnikov.

SKLEP št. 2: Sprejme se predlagana kandidatura Jake Komočarja za
predsednika Komisije športnikov.
Ob glasovanju je bilo navzočih 3 članov KŠ.
Sklep je bil sprejet s 3 glasovi »ZA« in 0 glasovi »PROTI«.

K točki 3)
Glasovanje in imenovanje predsednika Komisije športnikov
Glasovali smo Jako Komočarja za predsednika komisije tekmovalcev.
SKLEP št. 3: Za predsednika komisije športnikov se imenuje Jako Komočarja.
Ob glasovanju je bilo navzočih 3 članov KŠ.
Sklep je bil sprejet s 3 glasovi »ZA« in 0 glasovi »PROTI«.

K točki 4)
Predlog za elektronski naslov Komisije športnikov
Podan je bil predlog, da bi Komisija športnikov imela svoj elektronski naslov. Tako bo
omogočena lažja komunikacija med komisijo in tekmovalci LZS ter komisijo in LZS
organi. Elektronski naslov bi lahko bil: komisijasportnikov@archery-si.org
SKLEP št. 4: Glasuje se predlog za elektronski naslov Komisije športnikov LZS.
Ob glasovanju je bilo navzočih 3 članov KŠ.
Sklep je bil sprejet s 3 glasovi »ZA« in 0 glasovi »PROTI«.

K točki 5)
Predlog za Facebook skupino Tekmovalci LZS
Podan je bil predlog, da bi Komisija športnikov naredila skupino tekmovalcev LZS na
socialnem omrežju Facebook. V skupini, bi lahko slovenski lokostrelci med seboj
komunicirali, izražali svoje mnenje, želje in ideje. Komisija športnikov bo preko
Facebooka usmerjala lokostrelce in sodelovala pri njihovih debatah. V primeru
zlorabe skupine, se posameznika o tem najprej obvesti, v primeru nadaljnje zlorabe,
se ga odstrani iz skupine. Za primere oziroma predloge pri katerih bo komisija
presodila, da so potrebni razprave znotraj komisije, se bo uporabljal elektronski
naslov iz točke št. 4.
SKLEP št. 5: Glasuje se predlog za Facebook skupino Tekmovalci LZS.
Ob glasovanju je bilo navzočih 3 članov KŠ.

Sklep je bil sprejet s 3 glasovi »ZA« in 0 glasovi »PROTI«.

K točki 6)
Predlog dostopa do objavljanja novic na internetni strani LZS
Podan je bil predlog, da bi Komisija Športnikov imela dostop do objavljanja novic na
internetni strani LZS (http://www.archery-si.org/). Z dostopom bi lahko informirali
lokostrelce z novicami, spremembami, ipd.
SKLEP št. 6: Glasuje se predlog dostopa do objavljanja novic na internetni strani
LZS
Ob glasovanju je bilo navzočih 3 članov KŠ.
Sklep je bil sprejet s 3 glasovi »ZA« in 0 glasovi »PROTI«.

K točki 7)
Predlog, da je predstavnik Komisije športnikov tudi član IO
Podan je bil predlog, da je predstavnik Komisije športnikov, to je izvoljeni predsednik
iz točke št. 3 Jaka Komočar, član IO in tako imel glas športnikov. Temu primerno bi
bilo potrebno spremeniti tudi statut LZS. Ideja za predlog je sistem delovanja
Komisije športnikov na Olimpijskem komiteju Slovenije in je potrjeno dobra praksa že
na dveh drugih panožnih zvezah. To bi omogočalo tekočo komunikacijo med
Lokostrelsko zvezo Slovenije in tekmovalci. Tako bi se tudi izognili razmišljanju
organov LZS, kaj bi bilo za športnike najboljše in bi imeli takojšni konkreten odgovor
predstavnika športnikov.
SKLEP št. 7: Glasuje se predlog, da je predstavnik KŠ član IO.
Ob glasovanju je bilo navzočih 3 članov KŠ.
Sklep je bil sprejet s 3 glasovi »ZA« in 0 glasovi »PROTI«.

K točki 8)
Predlog, da je član komisije športnikov tudi član Strokovnega sveta
Podan je bil predlog, da je član Komisije športnikov v Strokovnem svetu. Tako lahko
izraža mnenje, želje in predloge športnikov. Tako lahko Strokovni svet s pomočjo
Komisijo športnikov tvori predloge in sklepe. Ideja za predlog je sistem delovanja
Komisije športnikov na Olimpijskem komiteju Slovenije.
SKLEP št. 8: Glasuje se predlog, da je član KŠ tudi član Strokovnega sveta.

Ob glasovanju je bilo navzočih 3 članov KŠ.
Sklep je bil sprejet s 3 glasovi »ZA« in 0 glasovi »PROTI«.

K točki 9)
Razno
Opazili smo, da je v Pravilniku o stalnih komisijah LZS, Komisija športnikov narobe
imenovana (Komisija tekmovalcev). Potrebna je nujna sprememba naziva komisije.
SKLEP št. 9: Glasuje se potrebna sprememba naziva Komisije športnikov v
Pravilniku o stalnih komisijah LZS
Ob glasovanju je bilo navzočih 3 članov KŠ.
Sklep je bil sprejet s 3 glasovi »ZA« in 0 glasovi »PROTI«.

Zapisala:
Ana Umer

Predsednik KŠ:
Jaka Komočar

