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PROGRAM DELA ZA LETO 2019
DELOVANJE
Naloge vodstva LZS so: podpora in zagotavljanje pogojev za reprezentančne nastope mladinskih
in članskih reprezentanc, izvedba tekmovalnega sistema na vseh nivojih, koordinacija in
zagotavljanje pogojev za dobro strokovno vodeno delo z mladimi po klubih, sodelovanje z
mednarodnimi strokovnimi delavci, skrb za povečevanje članstva, izobraževanje članstva,
promocija in popularizacija lokostrelstva ter pridobivanje podpornikov.
Delo v Izvršnem odboru poteka skladno s statutom LZS in je porazdeljeno tudi na stalne komisije,
strokovni svet in vodje posameznih programov.
Prednostne naloge so izvedba reprezentančnih programov dela, realizacija tekmovalnega
sistema po koledarju tekmovanj LZS, delo z mladimi v klubih in lokostrelskih centrih ter
popularizacija in promocija lokostrelstva v slovenskem športnem prostoru. Prednostno delo vseh
članov v Izvršnem odboru je skrb za realizacijo vseh zastavljenih ciljev, zagotovitev finančnih
sredstev za izvedbo le‐teh ter spremljanje porabe sredstev po posameznih postavkah.
FINANCIRANJE
Še naprej bodo glavni vir financiranja LZS sredstva MIZŠ, FŠ, sredstva zbrana iz članarin društev in
organizacije tekmovanj. Javna sredstva so pridobljena z razpisi MIZŠ in FŠ. Zato je prioritetna
naloga smotrna in namenska uporaba le teh. Večina sredstev pridobljenih z razpisi so namenjena
za vrhunski šport ‐ za programe mladinskih in članskih reprezentanc. Ti so kvalitetno zastavljeni,
njihova realizacija pa bo odvisna od višine dodeljenih finančnih sredstev.
SODELOVANJE
LZS redno sodeluje z WA, WAE, FŠ, OKS, FŠ, MIZŠ, Zavodom za šport Planica, SUSA in Javnim
zavodom Šport Ljubljana. Ta sodelovanja bomo še naprej vzdrževali ter jih okrepili, saj nam
predstavljajo strokovno, finančno in tekmovalno podporo ter zagotavljajo našo prepoznavnost v
mednarodnem športnem prostoru. Kontinentalni in mednarodni sodniki bodo na povabilo World
Archery in World Archery Europe sodili na nekaterih mednarodnih tekmovanjih.
DELO V TEKMOVALNIH PROGRAMIH
Delo po programih vodijo in opravljajo vodje posameznih programov. Strokovno delo mladinske
reprezentance vodi in opravlja zaposleni trener Matej Zupanc. Tarčni članski, poljski in 3D
program vodi Matija Žlender. Šolski program in združene projekte »lokostrelce sem« vodi Darja
Rožmanec. Predvidena je zaposlitev strokovne sodelavke, ki bo opravljala dela v lokostrelskih
centrih in mladinskem tarčnem programu.

Vodje posameznih programov vsako leto pripravijo ločene, strokovno dodelane programe in
kriterije, jih uskladijo v Strokovnem svetu in jih predložijo IO LZS v obravnavo. Za vstop v članske
reprezentance se kandidati pripravljajo individualno s svojimi trenerji. Naloga vodstva LZS je delo
s selekcijami, transparentna izbira reprezentanc in organizacija mednarodnih nastopov ter
strokovna pomoč vsem članom reprezentanc pri doseganju skupnih ciljev.
V letu 2019 je pomembna udeležba na svetovnih in evropskih lokostrelskih tekmovanjih,
Evropskih igrah ter uvrstitev na Olimpijske igre Tokio 2020. Sicer pa se bomo z reprezentancami
udeležili vseh večjih mednarodnih tekmovanj, v kolikor bodo finančna sredstva to dopuščala.
Celo leto imamo na voljo zunanje trening strelišče na Hipodromu Stožice, kjer je s pomočjo
zabojnika članom selekcij in reprezentantom z ukrivljenim in sestavljenim lokom omogočeno
trenirati tudi v zimskem času. Za potrebe dvoranskih treningov selekcij in priprav reprezentanc
tarčnega programa zagotavljamo minimalne dvoranske pogoje za trening v objektu Hale Tivoli.
Prosti termini skupinskih treningov so na voljo vsem zainteresiram lokostrelcem ‐ članom
klubov/društev zveze, ki se bodo skupaj s strokovnim delavcem predhodno najavili.
Ob zagotavljanju možnosti in pogojev za uspešen razvoj vrhunskega športa pa je druga
prednostna naloga izpeljava tekmovalnega sistema, tako tistega iz koledarja LZS za vse
tekmovalce z licencami kot tistega za vrhunski šport.
Skupaj s Hrvaško, Italijo, Avstrijo in Madžarsko bomo soorganizirali Alpe Adria Field pokal.
Tradicionalno se bo v sodelovanju s Hrvaško zvezo nadaljeval Jadranski 3D pokal ter Centralno
Evropski pokal. Tekmovalno in organizacijsko bomo še naprej aktivno vključeni tudi v
sodelovanje pri mednarodnem tekmovanju LK Kamnik za Veronikin pokal.
TEKMOVALNI SISTEM IN STROKOVNI KADER
Vsem organizatorjem državnih prvenstev bomo, tako kot pretekla leta, pomagali s strokovno
pomočjo: sodniki, nudenje strokovnega delavca za vodenje prijav in rezultatov tekmovanja in z
opremo, ura in semafor za vodenje tekmovanja, vetrne vreče, reklamni pano za ozadje, številke
za eliminacije in finala državnih prvenstev.
Po potrditvi programov usposabljanja bo potekalo licenciranje strokovnega kadra ter vpis v
register športnih delavcev OKS. Za obstoječi strokovni kader bodo organizirani licenčni seminarji.
Komisija za izobraževanje bo skupaj s Sodniško komisijo nadaljevala z izvedbo izobraževanj za
DoS in sodnika.
Sodniki bodo opravili sojenja po določilih Tekmovalnega pravilnika in razporedu Sodniške
komisije.
V okviru šolskih tekmovanj bomo izpeljali načrtovana področna zunanja, regijska dvoranska in
zunanja tekmovanja ter državni prvenstvi.
Nadaljevali bomo z regijskimi lokostrelski centri, ki so postali uspešna oblika dela z mladimi in
kjer se izvaja delo s strokovnim lokostrelskim izobraževanjem, vzgojo in treniranjem mladih
lokostrelcev in tudi lokostrelskih kadrov. Projekt, bo najverjetneje sofinanciran s strani Fundacije
za šport. Po zaključku šole bo razpisan lokostrelski tabor v Bohinju za mladino s pestrimi
športnimi in spremljevalnimi programi.

PROMOCIJA, MEDIJI IN SPONZORJI
Že več let je naša prednostna naloga tudi vzpostavitev večje medijske pozornosti ter marketinške
dejavnosti, a nam delo ne uspeva najbolje saj za to področje še vedno nismo uspeli pridobiti
pravih sodelavcev.
Sodelovanje na Olimpijskem festivalu v organizaciji Olimpijskega komiteja Slovenije je
nepogrešljiva oblika predstavitve saj v dveh dneh dogodka demonstratorji na prireditvenem
prostoru v športnem izzivu promovirajo lokostrelstvo, ki navdušuje tako najmlajše kot tudi
starejše obiskovalce.
Promocija in popularizacija lokostrelstva na mednarodnih tekmovanjih: Evropsko mladinsko
prvenstvo v Čatežu, Evropski ekipni klubski pokal v Čatežu in Evropsko field prvenstvo na
Mokricah.
POVRAČILO STROŠKOV PRIPRAV IN PRIZNANJ TEKMOVALCEM
Za uspešne nastope in osvojene medalje na velikih mednarodnih tekmovanjih in osvojene
kategorizacije bomo na podlagi prejetega računa društvom, iz katerih tekmovalci prihajajo,
povrnili določen del stroškov priprav tekmovalcev in trenerjev.
Ob zaključku leta bomo vse uspešne tekmovalce in člane klubov povabili na zadnjo dvoransko
tekmovanje, kjer jim bomo podelili zaslužena priznanja.
ORGANIZACIJA MEDNARODNIH TEKMOVANJ
S strani WAE so nam zaupana kar tri mednarodna tekmovanja: Evropsko mladinsko prvenstvo
v Čatežu, Evropski ekipni klubski pokal v Čatežu in Evropsko field prvenstvo na Mokricah.
NALOGE IN CILJI
 Zagotoviti materialne pogoje za delovanje zveze in izvedbo zastavljenih ciljev ter smotrna
poraba sredstev.
 Omogočiti nastope reprezentanc na mednarodnih tekmovanjih in zagotoviti dobre pogoje
za njihovo treniranje in pripravo ter dolgoročno in kakovostno delo z mladimi v društvih.
 Izvedba programov dela po programih, ki so usklajeni s Strokovnem svetom in
objavljenimi na spletni strani LZS.
 Povrnitev dela stroškov za priprave društvom/klubom iz katerih prihajajo tekmovalci za
uspešne nastope in osvojene medalje na velikih mednarodnih tekmovanjih ter
kategorizacije OKS.
 Izvedba tekmovanj po koledarju tekmovanj 2018. Vsa potrjena pokalna tekmovanja in
državna prvenstva bodo skladno s sklepi IO LZS prijavljena pri WA.
 Promocija in popularizacija ter širjenje lokostrelskega športa v slovenskem prostoru.
 Izvedba treh mednarodnih tekmovanj:
Evropski mladinski pokal ‐ Čatež,
Evropski ekipni klubski pokal ‐ Čatež,
Evropsko field prvenstvo – Mokrice.
 Na Fundaciji za šport smo vložili vlogo za sofinanciranje sodobnega zabojnika, ki bo služil
za garderobo, fitnes in poslovni prostor. Po pridobitvi odločbe in pogodbe bodo stekla
investicijska dela za postavitev zabojnika in notranja zaključna dela na vadbišču LZS
v Stožicah. Na navedeni lokaciji se predvideva tudi tlakovanje že utrjene strelne linije.
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