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Cilji šolskega programa ter lokostrelskih centrov 2022 
 

Cilj šolskega programa je nadaljevanje dela preteklih let na področju šolskih tekmovanj, 

lokostrelskih centrov, lokostrelskega tabore ter rekreacije ter delo na teh področjih čim bolj 

približati delu v normalnih okoliščinah, kolikor dovoljujejo omejitve. Hkrati je cilj še povečati 

zanimanje v lokostrelstvu v sklopu šolske dejavnosti in še bolj približati šolska tekmovanja 

lokostrelcem začetnikom, z namenom, da jim omogočimo lažji in prijaznejši prehod v svet 

tekmovalnega lokostrelstva. 

 

Kratkoročni cilji: 

• povečanje števila registriranih tekmovalcev, predvsem v nižjih kategorijah, 

• dodatno strokovno izobraževanje strokovnega kadra in trening nadarjenih mladih 

lokostrelcev, ki so že pridobili osnovno lokostrelsko znanje in tekmovalne izkušnje v 

matičnih klubih in želijo napredovati in razvijati svoje sposobnosti 

 

Dolgoročni cilji: 

• priprava, trening in strokovni razvoj kvalitetne skupine mladih lokostrelcev, bodočih 

državnih reprezentantov in udeležencev lokostrelskih tekmovanj najvišjega ranga, še 

posebej olimpijskih iger, 

• razvoj in vzgoja kvalitetnega strokovnega lokostrelskega kadra, 

• neposredne promocije lokostrelskega športa na regionalnem in državnem nivoju (po 

šolah, društvih) 
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Lokostrelski centri 2022 
 
Lokostrelski centri so namenjeni mladim lokostrelcem, ki osnovno znanje že pridobivajo v 
društvih in z voljo, željo, rezultati, tekmovalnostjo, izkušnjami ter pripravljenostjo izkazujejo 
resen namen za treniranje lokostrelstva tudi v prihodnje. Trenerji so v njih prepoznali potrebne 
kvalitete, na osnovi katerih lahko v prihodnosti, z dobrim in strokovnim delom, postanejo 
lokostrelci mednarodnega nivoja. 
 
Cilj Lokostrelskih centrov je: doseči uniformiranost lokostrelskih korakov, pridobivanje 
sistematičnih znanj v lokostrelstvu, skupni vodeni treningi, iskanje talentov, izvedba predavanj 
in predvsem izpopolnjevanje društvenega strokovnega kadra. 
 

Nosilci in organizacija 
 
Lokostrelski centri bodo organizirani regijsko, razporejeno po vsem območju Slovenije. 
Poudarek je na regijah, ki so že v preteklosti pokazali zanimanje in voljo po vključevanju mladih 
in njihovih trenerjev v lokostrelske centre. 
 
V Lokostrelske centre se vključujejo vsi lokostrelski slogi. Lokostrelski centri deluje izključno v 
dogovoru z lokostrelskimi društvi s posameznega organizacijskega območja. Obseg območij in 
število vključenih klubov se lahko s časom spreminja. 
 
Centri bodo izvedeni enkrat mesečno od septembra do junija, s pomočjo lokalnih klubov in 
strokovnega kadra Lokostrelske zveze Slovenije. 
 

Regijski nosilci Lokostrelskih centrov 2022 

• LK Budanje 

• LK DLL Potens 

• GLK Tržič 

• LK Lendava 

• LK Maribor 
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Šolska športna tekmovanja 2022 

 

Šolska športna tekmovanja potekajo na treh področjih; regijskem, področnem in državnem. 

Na področnem in državnem tekmovanju bo vzpostavljena rang lestvica za vse udeležence vseh 

področnih, državnih šolskih tekmovanj in Finalnega lokostrelskega mladinskega tekmovanja 

 

Regijska tekmovanja 
 

Regijska tekmovanja bodo potekala v sklopu Lokostrelskih centrov in se razdelijo na 

prilagojene regije, glede na nosilce Lokostrelskih centrov. Organizacija regijskega tekmovanja 

je v sklopu posameznega kluba oz. nosilca centra. 

Regijska tekmovanja niso pogoj za nastop na področnem šolskem tekmovanju. 

Datum izvedbe 

Dvorana:  januar 2022 

Zunanje: april 2022 

Kraj izvedbe: Lokostrelski centri 
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Področna tekmovanja 
 

Organizira se dve področni tekmovanji za dvoransko in dve področni tekmovanji za zunanjo 

sezono. Področji se delita na VZHOD in ZAHOD. 

Razdelitev šol po posameznih področjih je objavljeno na spletni strani LZS. 

Organizator tekmovanja je Zavod za Šport RS Planica, Lokostrelska zveza Slovenija, in lokalni 

klub s pomočjo lokalne šole ter športne zveze. 

 

Datum izvedbe 

Dvorana: 5.2.2022 

Zunanje: 14.5.2022 

 

Kraj izvedbe: bo objavljen v koledarju tekmovanj Lokostrelske zveze Slovenije za sezono 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Državna tekmovanja 
 

Organizira se državno tekmovanje v dvorani ter zunanje državno tekmovanje. 

Za nastop na državnem tekmovanju je obvezen nastop na področnem tekmovanju in 

ustreljena norma 

Organizator tekmovanja je Zavod za Šport RS Planica, Lokostrelska zveza Slovenija, in lokalni 

klub s pomočjo lokalne šole ter športne zveze. 
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Datum izvedbe 

Dvorana: 12.3.2022  

Zunanje: 21.5.2022 

 

Kraj izvedbe: bo objavljen v koledarju tekmovanj Lokostrelske zveze Slovenije za sezono 2022 

 

Finalno lokostrelsko mladinsko tekmovanje in Uvodno lokostrelsko tekmovanje 
 

Na Finalno in Uvodno lokostrelsko mladinsko tekmovanje so vabljeni vsi udeleženci projekta 

Lokostrelskih centrov, šolskih športnih tekmovanj, njihov klubski strokovni kader, in vsi mladi 

lokostrelci željni druženja in zabave. 

Pravila veljajo enaka, kot za šolska športna tekmovanja. 

Organizator tekmovanja je Lokostrelska zveza Slovenije. Organizirano bo vsajen eno od 

tekmovanj, odvisno od razpoložljivosti prostih tekmovalnih dni v koledarju. 

Datum: junij – julij – avgust 2022 

Kraj izvedbe: Lokostrelsko vadbišče LZS 

 

Rang lestvica 
 

Rang lestvica bo vzpostavljena za vsa Področna in Državna šolska tekmovanja in Finalno 

lokostrelsko mladinsko tekmovanje. Vzpostavljeno bo sprotno beleženje rezultatov področnih 

in državnih šolskih tekmovanj ter finalnega tekmovanja. Zagotovljen bo vpogled v trenutni 

dosežek posameznega tekmovalca preko spletne strani LZS. 

 

Pravila šolskih športnih tekmovanj 
 

Kategorije 

Učenci in učenke od 1. do 3. razreda 

Učenci in učenke od 4. do 6. razreda 

Učenci in učenke od 7. do 9. razreda 

Dijaki in dijakinje  od 1. do 4. letnika 
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Vsaka starostna kategorija je razdeljena na sloge 

• Ukrivljeni lok 

• Sestavljeni lok 

• Goli lok 

Ekipno tekmovanje poteka absolutno za OŠ in SŠ. 

 

Prijave 

Prijave se zaključijo 2 dni pred tekmovanjem. 

Prijave na tekmovanje potekajo na e-mail organizatorja 

 

Tekmovalna pravila 

Tekmovanje na vseh stopnjah poteka z ukrivljenim lokom, sestavljenim lokom in golim lokom. 

Velja pravilnik šolskih športnih tekmovanj. 
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Lokostrelski tabori 
 

Tabor za mlade, tako za začetnike kot za tiste, ki želijo svoja znanja nadgraditi in dopolniti. 

Osnovni cilj lokostrelskih taborov je množično sodelovanje mladih v športnih programih, ne 

glede na njihova različna znanja in sposobnosti. Pomembno je, da mladi prosti čas preživljajo 

aktivno v družbi vrstnikov in spletejo prijateljske vezi. 

Datum: junij – julij – avgust 2022. Trajanje 5 dni. 

 

Promocija 
 

Naloga društev je, da na lokalnem nivoju v lokostrelski šport privabijo čim več mladih in jih v 

tem športu tudi obdržijo. Ne gre pa zanemariti segmenta starejših, katerim lokostrelstvo lahko 

postane telesna aktivnost za preživljanje prostega časa. Glavni cilj je vsakovrstna promocija 

lokostrelstva tako na lokalni ravni kot tudi širše v slovenskem športnem prostoru. 

Šolski program in Lokostrelski centri: 

• objava dokumentacije na spletni strani LZS v zavihku vrhunski šport in v novicah, 

• objava rang lestvice za vsa šolska tekmovanja (regijska, področna in DP), 

• sodelovanje društev z lokalno skupnostjo ob športnih dogodkih, javnih prireditvah 

(Mini olimpijada, Dnevi odprtih vrat v šolah, Čarobni dan, …) 

• sodelovanje društev z osnovnimi in srednjimi šolami, 

• vključevanje lokostrelstva v izbirne šolske predmete, 

• predstavitve lokostrelstva na šolah ‐ osvojitev značke »lokostrelec«, 

• nastopi najboljših Slovenskih lokostrelcev v vseh medijih,… 

 

Rekreacija 
 

Lokostrelska zveza Slovenije bo izvaja projekt Rekreacija – mreža izvajalcev, s pomočjo svojega 

strokovnega kadra, neposredno v klubih, na izrecno željo kluba 
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Univerzitetne igre 2022 
 

Svetovne univerzitetne igre bodo potekale v Chengdu-ju na Kitajskem, od 29.6. do 3.7. 2022. 

Na igrah lahko nastopijo tekmovalci in tekmovalke z ukrivljenim in sestavljenim lokom, po 3 

na kategorijo. Udeležba tekmovanja bo samoplačniška, ceno bo objavila Slovenska 

univerzitetna športna zveza (SUSA). 

V kolikor bo zainteresiranih tekmovalk in tekmovalcev več kot 3 na kategorijo, bo izbor 

reprezentance potekal na podlagi končne razvrstitve na izbirnih tekmovanjih članske selekcije, 

ki bodo potekale v marcu in aprilu.  
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Strokovni kader, financiranje in nadzor 
 

Projekt Lokostrelskih centrov in projekt Rekreacija – mreža izvajalcev je projekt, prijavljen na 

razpis za sofinanciranje s strani Fundacije za šport. Projekt izvajajo strokovno izobraženi 

lokostrelski delavci z veljavno licenco za opravljanje strokovnega dela v športni panogi 

lokostrelstvo in pomočniki. Strokovni kader sestavljajo Brina Božič, Matej Zupan in Luka Gjurin. 

Pri izvedbi programa dela v Lokostrelskih centrih obvezno sodeluje strokovni kader društev iz 

katerih prihajajo mladi lokostrelci. 

Šolska športna tekmovanja, projekt Lokostrelskih centrov in projekt rekreacije so financirani s 

strani Lokostrelske zveze Slovenije, Zavoda za Šport RS Planica, Fundacije za šport RS in 

Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.  

Strokovno pomoč pri organizaciji in administraciji izvaja Darja Rožmanec. 
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Finančni načrt za leto 2022 
 

Plan prihodkov Plan odhodkov 

Sofinanciranje Planica 994,79 Plače za zaposlene 37.399 

Lokostrelski centri 4.900 Kilometrina LC in Rekreacija 2.000 

Rekreacija 23.900 Poletni tabor 9.000 

Poletni tabor 9.000 Material za LC (majice, 
plakati, papir itd.) 

500 

SKUPAJ PRIHODKI/ODHODKI 38.749,79  48.899 

 

 

 

 

 

 


