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INFORMACIJE SZS 38 / 2005 
 
 
SEJE ORGANOV ZVEZE 
 
Nadzorni odbor  
se je sestal na 1. seji in za predsednika izvolil Ernesta Jazbinška. V nadaljevanju je obravnaval 
neudeležbo na tekmi svetovnega pokala s puško šibrenico v Rimu. Ugotovil je, da je zadeva bolj 
zapletena, kot je bilo razvidno na skupščini, odgovornost za nastalo situacijo je deljena ob 
istočasnem spletu nesrečnih okoliščin. Po končani obravnavi je potrdil odločitve predsedstva o 
načinu rešitve nastale situacije z delnim vračilom stroškov udeležencem. 
 
Predsedstvo 
se je sestalo na 4. seji in obravnavalo poročila z EP s samostrelom, državnih prvenstev s 
samostrelom in s puško šibrenico. Po razpravi je odločilo, da se čimprej izdela Kodeks nastopov v  
reprezentancah. Odobrilo je izvedbo mladinske šole streljanja in udeležbo na svetovnem 
študentskem pokalu z zračnim orožjem v Budimpešti. 
Seznanilo se je s stanjem priprav na EP 2006, razgovori s poveljstvom sil SV v zvezi z načrtom 
delovanja v prihodnjem letu, poročilom o poslovanju v prvih devetih mesecih tega leta in o oceni 
poslovanja do konca leta. 
V nadaljevanju je imenovalo Sava Strmoleta za sekretarja zveze za dobo štirih let in se seznanilo z 
aktivnostmi, ki jih bo potrebno izvesti v zvezi s programi reprezentanc, komisij in planom SZS za 
prihodnje leto za kandidature na razpise Fundacije za šport in Ministrstva za šport. 
 
Registracijska komisija 
je obravnavala predloge za prestop tekmovalcev v druga društva in za registracijo tujcev ter potrdila 
naslednje prestope: 
1. Srečko Prilasnik iz SD Slovenj Gradec v SD Radlje ob Dravi 
2. Gašper Petrič iz SD Slovenj Gradec v SD Radlje ob Dravi 
3. Marjan Kovič iz SD Domžale v SD Portorož 
4. Simon Kovič iz SD Domžale v SD Portorož 
5. Sašo Pajer iz SŠK Tolmin v SD Portorož 
6. Jure Sodja iz SD Florjan Majhen v SD Mrož 
7. Simon Bučan iz SD Predoslje v SD Kopačevina 
8. Miloš Djuran iz SD Predoslje v SD Kopačevina 
9. Bojan Potočnik iz TK Ormož v SK Central 
10. Rajko Lupše iz ERS Tils klub 197 v SK Kunšperk 
11. Boris Peršak iz SK Maribor v SD I. pohorski bataljon Ruše. 
12. Andrej Starc iz SK Kunšperk v SD Kamnik 
in registracijo tujih tekmovalcev: 
1. Nemanja Mirosavljev za SD Alojz Hohkraut 
2. Giuseppe Giordano za SD Portorož 
Zaradi nepopolne dokumentacije je zavrnila prehod Izidorja Hreščaka iz SD Janko Jurkovič v SD 
Portorož. 
STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE 
 



Sodniška komisija bo 05. in 06. 11. 2005 v Portorožu organizirala usposabljanje sodnikov za delo z 
elektronskimi tarčami, za uporabo novih merilnih instrumentov za tehnični pregled opreme in 
orožja ter seminar za zamudnike za podaljševanje sodniških licenc. Natančnejše informacije lahko 
dobite pri regijskih koordinatorjih ali pri predsedniku komisije Zoru Oražmu telefon 051 346 326. 
 
Informirali bi vas radi tudi v zvezi z zastojem, ki je nastal pri izobraževanju strokovnega kadra. 
Strokovni svet pri  Ministrstvu za šolstvo in šport vsaka 4 leta potrjuje programe izobraževanja za 
inštruktorje in trenerje strelstva. Programe smo poslali v potrditev v sredini februarja letošnjega 
leta. Z zamenjavo vlade je potekel mandat Strokovnemu svetu, novega pa je imenovala vlada šele 
31. 8. 2005. Po zadnih informacijah bodo vse programe, ki čakajo na potrditev začasno potrdili za 1 
leto, kasneje pa jih pregledali in izdali 4- letna potrdila. Za strokovno izobraževanje bo možno 
pridobiti tudi sredstva EU iz strukturnih skladov za izobraževanje. V ta namen bo verjetno še to leto 
objavljen razpis. Nanj se bomo lahko prijavili preko Inštituta za šport, ki bo usklajevalec kandidatur 
zaradi komplicirane administracije za pridobivanje sredstev EU. Ministrstvo ocenjuje, da bo možno 
pričeti z izobraževanjem po predhodnem podpisu pogodb v februarju prihodnjega leta. Samo 
izobraževanje pa naj bi se s sofinanciranjem sredstev EU bistveno pocenilo. 
 
Inštitut za šport bo 04. 11. 2005 pričel s splošnim delom tečajev za trenerje. Trenutno je 11 strelskih 
delavcev, ki imajo splošni del tečaja že opravljen. Upamo, da se bo na razpisani tečaj prijavilo še 
nekaj kandidatov, tako da bomo spomladi lahko pričeli s specialnim delom tečaja. Vse informacije 
v zvezi s splošnim delom tečaja lahko dobite pri gospodu Mihi Kurnerju telefon 01 520 77 51. 
 
 
KATEGORIZACIJA IN ZDRAVSTVENI PREGLEDI 
 
V prilogi vam pošiljamo kategorizacijo objavljeno v Obvestilih OKS številka 44, oktober 2005. 
 
Istočasno opozarjamo vsa društva, ki imajo kategorizirane športnike, da so športniki v skladu z 
zakonim o društvih dolžni 1-krat letno opraviti zdravniški pregled. Za izvajanje pregledov sta 
pooblaščeni specializirani ambulanti ZD Ljubljana, Športna ambulanta, dr. Maja Kristlova tel. 01 
300 82 93 in ZD Celje, Medicina dela, transporta in športa, dr. Rudi Čajevec tel. 03 543 40 00. Po 
predhodni prijavi se dogovorite za datum pregleda. Stroške pregleda krije zdravstveno zavarovanje.  
 
 
DRUGE INFORMACIJE 
 
Obveščamo vas, da bo Organizacijsko kadrovska komisija SZS zbirala predloge za podelitev 
priznanj zaslužnim strelskim delavcem do 15. 11. 2005.  
 
 
Športni pozdrav! 
 
 
        Sekretar SZS: 
 
 
        Savo Strmole 
 


