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ZAPISNIK
sestanka Komisije tekmovalcev, ki je bil v torek, 3. 8. 2021, od 20:00 uri
na aplikaciji Whatsapp preko videoklica.
Sodelujoči člani komisije: Rok Bizjak, Ana Umer in Staš Modic (v procesu potrditve IO
od meseca februarja).
Sejo je vodil Rok Bizjak, skrajšani zapisnik je pripravil Rok Bizjak.
Za 1. sestanek Komisije športnikov je bil predlagan naslednji
DNEVNI RED:
Poslana kandidaturo Staša Modica za KŠ LZS v mesecu februarju
Predlog tekmovalca o spremembi tekmovalnega pravilnika člena št. 13.2.
Elektronski naslov komisije športnikov
Izvolitev novega predsednika
Razno
K točki 1)
Poslana kandidaturo Staša Modica za KŠ LZS v mesecu februarju
Staš Modic je 22. 2. 2021 poslal kandidaturo za članstvo v Komisiji športnikov na LZS
elektronski naslov secretary@archery-si.org. Dan kasneje je dobil odgovor s strani
tajnice LZS, da se njegova kandidatura potrjuje na naslednji seji IO-ja. Do danes Staš
Modic še ni prejel nobenega potrdila in tudi Komisija športnikov ne.
SKLEP št. 1: Od IO-ja želimo razlago, kje se je ustavilo in zakaj?
Ob glasovanju je bilo navzočih 2+1 članov KŠ.
Sklep je bil sprejet s 2+1 glasovi »ZA« in 0 glasovi »PROTI«.

K točki 2)
Predlog tekmovalca o spremembi tekmovalnega pravilnika člena št. 13.2.
Na komisijo športnikov se je obrnil/-a lokostrelec/ka s statusom člana/ice
tekmovalca/ke Lokostrelske zveze Slovenije s predlogom o spremembi tekmovalnega
pravilnika člena 13.2. Ime in priimek bosta v zaščito športnikov v takih primerih ostala
anonimna. Želja je po dovoljenju nošenja sponzorskih majic. V prilogi dodajamo
sedanji tekmovalni pravilnik.
V KŠ smo predlog pozitivno pozdravili. Smo mnenja, da sprememba lahko prinese
pozitivne posledice.
Če jih le nekaj naštejemo:
omogočeno oglaševanje podjetij, ki podpirajo športnika in s tem zahvala športnika za
podporo
motiviranje mladine, da lahko s trdim delom in dobrimi rezultati dobijo od sponzorjev
opremo in finančno podporo
večja možnost sponzoriranja tekmovanj iz strani podjetij
možnost povečanja prepoznavnosti lokostrelstva v Sloveniji s pomočjo sponzorjev
Dodati moramo, da je dovoljeno nošenje sponzorskih majic tudi na tekmovanjih za
svetovni dvoranski pokal pod organizacijo World Archery in tudi pri nekaterih večjih
državah kot so ZDA, Nizozemska, Velika Britanija, Mehika, Nemčija, Francija, Španija,
Avstrija, Madžarska, Avstralija,...
V prilogi dodajamo slikice primerov.
Strinjamo se, da se na državnih prvenstvih nosi izključno samo klubska oblačila
oziroma belo majico in športne hlače. V disciplinah poljskega lokostrelstva in 3D je to
dovoljeno, ker sta terenska športa. Ne vidimo razlike v tem, da tekmovalec na terenu
ima lahko oblečeno sponzorsko kratko majico, v tarčnem lokostrelstvu pa ne sme.
Predlog komisije športnikov o spremembi tekmovalnega pravilnika člena št.13.2.:
tekmovalci v tarčnem lokostrelstvu tekmujejo v klubskih oblačilih ali sponzorski majici.
V primeru, da klub nima enotnih oblačil ali tekmovalec sponzorske majice, je obvezna
bela majica in športne hlače (kratke ali dolge). Izjema so ekipni nastopi, kjer tekmovalci
lahko tekmujejo izključno samo v enotnih klubskih oblačilih ali beli majici in športnimi
hlačami.
V primeru zavrnitve predloga, želimo utemeljitev iz strani IO-ja.
SKLEP št. 2: Predlog komisije športnikov o spremembi tekmovalnega pravilnika
člena št. 13.2.
Ob glasovanju je bilo navzočih 2+1 članov KŠ.
Sklep je bil sprejet s 2+1 glasovi »ZA« in 0 glasovi »PROTI«.

K točki 3)
Elektronski naslov Komisije športnikov
V seji 24. 4. 2019 komisije športnikov je bil predlagan predlog o elektronskem naslovu
Komisije športnikov za omogočeno lažjo komunikacijo med komisijo in tekmovalci LZS
ter komisijo in LZS organi (komisijasportnikov@archery-si.org). Predlog je bil iz strani
LZS potrjen. Komisija do danes še ni pridobila elektronskega naslova iz strani LZS.
Ravno zato smo se le tega odločili narediti sami.
Elektronski naslov komisije športnikov je: komisijasportnikovLZS@gmail.com.
Prosimo, da odgovorni na LZS dopišejo elektronski naslov kot kontakt Komisije
športnikov in da se na LZS spletni strani objavi novica o novem elektronskem naslovu
Komisije športnikov.
SKLEP št. 3: Potrjuje se elektronski naslov Komisije športnikov LZS
(komisijasportnikovLZS@gmail.com). Prošnja Komisije športnikov LZS, da vpiše
naslov kot kontakt Komisije športnikov na strani LZS in objavi novico na spletni
strani o novem elektronskem naslovu.
Ob glasovanju je bilo navzočih 2+1 članov KŠ.
Sklep je bil sprejet s 2+1 glasovi »ZA« in 0 glasovi »PROTI«.
K točki 4)
Izvolitev novega predsednika
Vložena je bila kandidatura Roka Bizjaka za predsednika Komisije športnikov.
SKLEP št. 4: Sprejme se predlagana kandidatura Roka Bizjaka za predsednika
Komisije športnikov.
Ob glasovanju je bilo navzočih 2+1 članov KŠ.
Sklep je bil sprejet s 2+1 glasovi »ZA« in 0 glasovi »PROTI«.
K točki 5)
Drugo
Na Komisijo športnikov je bilo 3. 8. 2021 poslano sporočilo lokostrelke Ane Umer. Ana
Umer se kot članica Komisije športnikov iz točke 5) umika. Njeno sporočilo dodajamo
v prilogo.
Komisija športnikov je mnenja, da se taki pripetljaji nebi smeli zgoditi. Osebna mnenja
zaposlenih na LZS, ki nasprotujejo delu in interesom LZS naj se obravnavajo znotraj
LZS z organi in s strokovnimi delavci ali pa naj ostanejo zadržana. Komisija si v
prihodnje ne želi, da športniki LZS pridejo v takšne situacije, ko osebni konflikti vplivajo
na športnikov trening in tekmovanja. Česa takega si LZS nebi smela privoščiti.
O nadaljnjih dogodkih pričakujemo, da se nas obvesti.

SKLEP št. 5: Komisija športnikov zahteva takojšni ukrep IO LZS glede nakazila
štipendije Tokio 2020 na LK Ankaran, ki pripada tekmovalki Ani Umer. Zanima nas,
zakaj je po treh letih in pol nakazil štipendij prišlo do zamude plačila zadnje
štipendije Tokio 2020, kdo je za zamudo odgovoren in ali je zaposlena tajnica na
LZS bila v prekršku ob nakazovanju štipendij brez potrdila IO? Komisija
športnikov od IO pričakuje, da se pogovori z zaposleno tajnico o njenih dejanjih in
na njih ukrepa.
Ob glasovanju je bilo navzočih 1+1 članov KŠ.
Sklep je bil sprejet s 1+1 glasovi »ZA« in 0 glasovi »PROTI«.
Zapisal:
Rok Bizjak

Predsednik KŠ:
Rok Bizjak

