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ZAPISNIK
sestanka Strokovnega sveta, ki je bil v ponedeljek, 20. 12. 2021
na strelišču LZS v Stožicah

Prisotni na sestanku:
Člani Strokovnega sveta: Gregor Končan, Matej Zupanc, Franci Rožmanec
Člani Izvršnega odbora: Marja Ilar (predsednik LZS), Irena Rosa
Kandidata za člana Strokovnega sveta: Brina Božič , Luka Gjurin
Dnevni red:
1. sestava strokovnega sveta
2. predsednik strokovnega sveta
3. programi 2022
4. lokostrelec in lokostrelka leta
5. klub leta
6. Razno
K točki 1) Sestava strokovnega sveta
Tomaž Urlep je odstopil iz pozicije predsednika in člana strokovnega sveta. Preostali člani strokovnega
sveta so Gregor Končan, Matej Zupanc in Franci Rožmanec. Brina Božič in Luka Gjurin sta oddala
kandidaturo za članstvo v strokovnem svetu.
SKLEP št. 1: Sprejmeta se kandidaturi Brine Božič in Luka Gjurin za člana Strokovnega sveta.
Ob glasovanju je bilo navzočih 3 članov SS.
Sklep je bil sprejet s 3 glasovi »ZA« in 0 glasovi »PROTI«.
K točki 2) Predsednik strokovnega sveta
Tomaž Urlep je odstopil iz mesta predsednika strokovnega sveta, zato je potrebno izvoliti novega
predsednika. Vložena je bila kandidatura Luka Gjurina za predsednika Strokovnega sveta.
SKLEP št. 2: Sprejme se kandidatura Luka Gjurina za predsednika Strokovnega sveta.
Ob glasovanju je bilo navzočih 5 članov SS.
Sklep je bil sprejet s 5 glasovi »ZA« in 0 glasovi »PROTI«.
K točki 3) Programi 2022
Predstavljeni so bili Tarčni, Mladinski, Šolski, Poljski in 3D ter Para program. Para program in mladinski
program sta že poslana, ostali bodo poslani v tem tednu. Razčiščene so bile dileme v sestavi
programov:

Tarčni program: Ker se 1. svetovni pokal v letu odvija pred zaključkom izbornih tekmovanj, se
reprezentanca sestavi po odločitvi vodje programa z utemeljitvami.
Poljski program: V kolikor bo finančni načrt LZS omogočal, bodo med zimskim obdobjem organizirane
priprave za selekcijo 3D, pod vodje programa, z namenom priprave na Svetovno prvenstvo v Italiji.
Ocena cene programa je med 8 000 in 10 000 EUR. Za sestavo AH reprezentance se domenita vodji
tarčnega in poljskega programa. Izbor članske reprezentance golega loka za EP v Laškem opravi vodja
poljskega programa. Za mladinsko reprezentanco golega loka se posvetuje skupaj z vodjo mladinskega
programa.
SKLEP št. 3: Potrdijo se programi Tarčnega, Mladinskega, Poljskega, 3D in Para programa za leto 2022
Ob glasovanju je bilo navzočih 5 članov SS.
Sklep je bil sprejet s 5 glasovi »ZA« in 0 glasovi »PROTI«.

K točki 4) Lokostrelec in lokostrelka leta
Za lokostrelca leta je bil izbran Žiga Ravnikar, za lokostrelko pa Toja Ellison. Izbor skupaj z utemeljitvijo
na IO pošlje Luka Gjurin.
SKLEP št. 4: Potrditev Žige Ravnikarja za lokostrelca leta in Zoje Ellison za lokostrelko leta 2022
Ob glasovanju je bilo navzočih 5 članov SS.
Sklep je bil sprejet s 5 glasovi »ZA« in 0 glasovi »PROTI«.
K točki 5) Klub leta
Klub leta se bo izbiral na podlagi pravilnika za izbor kluba leta za vse klube člane LZS in ne le tiste, ki so v
ta namen kandidirali. Za rezultate in točkovanje sta zadolžena Matej Zupanc in Luka Gjurin, ki bosta
izbor z utemeljitvami poslala na IO do novega leta.
SKLEP št. 5: Luka Gjurin in Matej Zupanc sta zadolžena za pripravo točkovanja za društvo/klub leta
2022
Ob glasovanju je bilo navzočih 5 članov SS.
Sklep je bil sprejet s 5glasovi »ZA« in 0 glasovi »PROTI«.
Točka 4) Razno
V primeru, da slovenski klub organizira 3D jadranski pokal, se le ta odvija skupaj s slovenskim 3D
pokalom.
Dopolni se pravilnik za podeljevanje licenc, zaradi novih zahtev o opravljenem anti‐doping
izobraževanju. Dopolnila pripravi Luka Gjurin.
Predlagamo, da se dogodki (npr. seje, sestanki ipd.) objavljajo na spletni strani LZS pod rubriko dogodki,
ki je že odprta a neuporabljena.
S strani WA smo bili obveščeni, da bodo računi za športnike prijavljene na WRE, prihajali direktno na
nacionalne zveze. Irena bo o tem obvestila IO, saj moramo najti način, kako se bo te račune plačevalo.
Do naslednjega sestanka pregledamo pravilnik SS in predlagamo morebitne spremembe.
Naslednji sestanek Strokovnega sveta bo 17.1.2022 ob 14:00.

Zapisnik pripravil: Luka Gjurin

