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ČLANICAM SZS 
 
Pošiljamo vam naslednjo številko Informacij SZS št. 107/14, ki zajema: 
 
1. Zapisnik 44. redne skupščine SZS, 
2. Predsedstvo SZS, 
3. MOI Nanjing 2014, 
4. Izobraževanja 2014, 
5. Nova kategorizacija OKS-ZŠZ, 
6. Nova antidoping lista 2014, 
7. Razpis KPPS - organizatorji tekmovanj, 
8. Obvestilo KPŠ, 
9. Posebna ponudba Term Ptuj za SZS, 
10. Poziv OKS-ZŠZ za evidentiranje športnih potez, 
11. Olimpijska licenčna kartica - obvestilo, 
12. Razno. 
 
1. Zapisnik 44. redne skupščine SZS 
Je priložen. 
 
2. Predsedstvo 
Je na sejah obravnavalo sledečo tematiko: 
Imenovanje Strokovnega sveta SZS, sklep v prilogi. 
Komisija tekmovalcev, izvolitev štirih članov na 23.DP ZP, zapisnik volitev je priložen. 
Dopolnjeni reprezentančni kriteriji za discipline na 25m, v prilogi. 
ISSF skupščina: poziv v prilogi. Predsedstvo SZS poziva članice SZS k podajanju predlogov iz 
poziva s predpostavko, da predsedstvo obravnava njihove predloge in se nezavezujoče odloči ali bo 
predloge posredovalo naprej. Morebitne predloge za tekmovanja je treba na SZS poslati vsaj 15 dni 
pred rokom, ki ga definira pristojni pravilnik. Personalne predloge za člane organov in komisij je treba 
posredovati skupaj z obrazložitvijo in življenjepisom 15 dni pred potekom roka iz poziva. Poziv se 
posreduje tudi strokovnim komisijam SZS in se jih povpraša za mnenje. Predlogi se morajo zbrati 
najkasneje do 1. septembra. 
 
3. MOI Nanjing 2014 
Na podlagi posebnega povabila (Wild card v prilogi) s strani ISSF se je Strokovni svet SZS, na 
podlagi predloga vodje reprezentance Andreje Vlah, odločil, da se bo Mladinskih olimpijskih iger 
Nanjing, Kitajska, 2014 udeležil Jože Čeper, ki mu za doseženo iskreno čestitamo! 
 
4. Izobraževanja 2014 
Obveščamo vas, da skladno s pogodbo z OKS-Olimp d.o.o., v letošnjem letu ne smemo izvajati 
usposabljanj za inštruktorje ali trenerje športnega strelstva. 
Vse nadaljnje aktivnosti v zvezi z usposabljanji omenjenih kadrov, so prestavljene v leto 2015, ko bo 
OKS ponovno pridobil evropska sredstva, oziroma preneha veljavnost aktualne konzorcijske pogodbe. 
 
5. Nova kategorizacija OKS-ZŠZ 
S 1.1.2014 so v veljavo stopili novi, revidirani kriteriji, ki urejajo področje kategorizacije. Natančna 
pojasnila, ki smo jih prejeli so priložena. Analiza sprememb je pokazala, da bo predvsem uvedba 



kriterija SRL (svetovne rang lestvice) imela za strelstvo pozitivne posledice, kar je zelo dobrodošla 
novost, ki so jo nekatere panoge imele uveljavljeno že pred zadnjo spremembo. S 1.6.2014 je bil 
objavljen prvi seznam s kategorizacijami strelcev po novih pravilih, skupno število kategoriziranih 
strelcev pa je najvišje (146) v zadnjih petih letih. Vse članice SZS pozivamo, da se natančno 
informirajo o možnostih, ki jih prinašajo nastopi na tekmovanjih, na podlagi katerih se opravi 
kategorizacijsko vrednotenje in tako svojim tekmovalcem zagotovi najboljše možnosti. Vir: 
http://www.olympic.si/sportna-kariera/registracija-in-kategorizacija/aktualni-seznam/stevilo-
sportnikov-po-panogah/  
 
6. Nova antidoping lista 2014 
Je stopila v veljavo s 1.1.2014 in je objavljena na spletni strani SLOADO na sledeči povezavi: 
http://www.sloado.si/fileadmin/dokumenti/LISTA_PREPOVEDANIH_SNOVI_IN_POSTOPKOV/LI
STA.pdf  
 
7. Razpis KPPS - organizatorji tekmovanj 
Objavlja razpis in poziv za zainteresirane organizatorje tekmovanj v prvi polovici sezone 2014/15, 
vključno s 24.DP z zračnim orožjem 2015. 
Na podlagi 11. člena Pravilnika o tekmovanjih v državnih članskih ligah z zračnim orožjem za Pokal 
Slovenije  KPPS objavlja razpis za organizacijo šestih turnirjev ligaških tekmovanj z zračnim orožjem 
in treh kvalifikacijskih turnirjev za sezono 2014/15. Prijave na razpis naj zainteresirana društva 
posredujejo po e-pošti na SZS najkasneje do 25.7.2014.  
Organizatorje tekmovanj bo KPPS izbrala na svoji julijski seji.  
 
8. Obvestilo KPŠ 
V prilogi vas seznanjamo z zapisnikom zadnje seje Komisije za puško šibrenico SZS. 
 
9. Posebna ponudba Term Ptuj za SZS 
Je priložena, vabljeni h koriščenju ugodnosti! 
 
10. Poziv OKS-ZŠZ za evidentiranje športnih potez 
Je priložen in objavljen na spletni strani:  
http://www.olympic.si/o-oks/novice/n/poziv-za-predlaganje-sportnih-potez-1648/  
 
11. Olimpijska licenčna kartica - obvestilo 

Olimpijski komite Slovenije je po 31. členu Zakonu o športu zadolžen za izdajo licenc za opravljanje 
strokovnega dela v športu. 

Na podlagi tega je 3.11.2010 sprejel Pravilnik o licenciranju strokovnih delavcev v športu, ki je bil 
13.11.2012 v 10. členu dopolnjen z uvedbo Olimpijske licenčne kartice (v nadaljevanju OLK), ki 
jo je posamezni strokovni delavec dolžan pridobiti zaradi identifikacije uporabnikom in 
nadzornim organom oziroma institucijam. 

Ta problematika je bila tema posveta OKS z NPŠZ 20. in 21. Novembra 2012, kakor tudi 10. in 11. 
Oktobra 2013. 

Obveščamo vas, da smo po letošnjem posvetu na spletni strani OKS aktivirali spletno trgovino za 
naročanje in plačevanje OLK - http://www.olympic.si/sportna-kariera/licenciranje/narocanje-
olimpijske-licencne-kartice/. Tukaj najdete tudi osnovne informacije in sam dostop do trgovine 
http://kartica.olympic.si/, kjer so med splošnimi pogoji poslovanja navedeni tudi kontakti za morebitna 
tehnična in vsebinska vprašanja. 

  



Seznam strokovnih delavcev z izdano licenco OKS se bo v skladu s pravilnikom ažuriral v začetku 
vsakega meseca po izdanih licencah za pretekli mesec. 

Vse ostale potrebne informacije licenciranja najdete na http://www.olympic.si/sportna-
kariera/licenciranje/opis-in-pravilnik/ . 

Pozivamo vas, da vašim licenciranim strokovnim delavcem posredujete te informacije in jih opozorite, 
da so nadzorni organi v zadnjem obdobju neizprosni, kazni pa zelo visoke in jih zato pozovete, da 
si čim prej pridobijo OLK. OLK je preko spletne trgovine možno pridobiti tudi za vse licencirane 
strokovne delavce posamezne NPŠZ, v takih primerih vam lahko celotno zadevo ustrezno olajšamo.  

Opozarjamo še na dejstvo, da je v skladu z Zakonom o športu veljavna samo OLK ne pa tudi 
licenčne kartice posameznih NPŠZ, kar se pri inšpekcijskem nadzoru in izdaji mandatnih kazni 
dosledno upošteva! 

Glede na vse navedeno vam priporočamo, da si vaši strokovni delavci oziroma celotne NPŠZ čim prej 
zagotovijo Olimpijske licenčne kartice. 
 

12. Razno 
Triglav mladi upi http://www.mladi-upi.si/ 
Iskrene čestitke Jože Čeper za pridobljeno finančno pomoč in veliko uspeha še naprej na tvoji športni 
poti! Jože je tretji strelec, po Mateji Napret (puška) in Tilnu Kosu Šturmu (trap), ki je pridobil 
finančno pomoč za perspektivne športnike s strani Zavarovalnice Triglav. Članice SZS pozivamo, da 
se na podlagi informacij o poteku projekta v letu 2013 in 2014, ki so objavljene na zgornji spletni 
strani, pravočasno pripravijo s svojimi mladimi in perspektivnimi strelci na naslednji razpis. 

Prostovoljstvo v športu: 
V prilogi vam pošiljamo poziv in izvleček pripadajočega pravilnika OKS-ZŠZ 

Publikacija Šport v številkah - vabljeni k prebiranju: 
Zavod za šport RS Planica: http://www.zsrs-planica.si/2011/11/29/publikacija-sport-v-stevilkah-
012011/  
 
Elitescorer - v prilogi vam pošiljamo predstavitveni letak elektronske tarče, več informacij je 
dostopnih na http://www.elitescorer.eu/ 
 
WC Maribor 2014 - čestitke vsem slovenskim tekmovalcem, še posebej pa Živi Dvoršak, za odlične 
rezultate! Novička: http://www.strelska-zveza.si/index.php/novice/272-slovenski-strelci-navdusili-v-
pragerskem  
 
 
Želimo vam prijetno prebiranje strelskih novic in vas lepo pozdravljamo! 
 
--  
 
Simeon Gönc 
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Ljubljana, 21.5.2014 
Št. dokumenta : 402-3-10/14 
 
 
  
 
  
 
 

ZADEVA: Izvle ek Pravilnika - prostovoljstvo v športu in formular za kandidaturo  
 
 
2.5. PRIZNANJA ZA PROSTOVOLJNO DELO V ŠPORTU 
 

9. len 
 
Skladno s pravilnikom o nagradah in priznanjih, bo OKS-ZŠZ podelil priznanja tistim posameznikom, 

organizacijam in projektom, ki so se v minulem letu najbolj izkazali na podro ju prostovoljnega dela, 

organiziranja prostovoljnega dela in izvajanja prostovoljnega dela v športnem okolju. 

Pravilnik omogo a tudi podelitev najvišjega priznanja prostovoljcu posamezniku za življenjski opus 

na podro ju športa.  

 
NAMEN: 

Promocija organiziranega prostovoljnega dela in predvsem promocija tistega prostovoljnega dela, ki 

ponavadi zaradi svoje specifi nosti ali anonimnosti ne more dose i javnosti. 

Pohvaliti in vzpodbuditi prostovoljno delo v vsaki organizaciji. 

Izraziti pohvalo in priznanje ter spoštovanje vrednosti dela prostovoljcev v športnih okoljih. 

 
KATEGORIJE: 

- Naj športna organizacija 

- Naj prostovoljec/ka v športni organizaciji 

- Naj projekt 

PRIZNANJA: 

1) Prostovoljska plamenica 

2) Prostovoljska astna listina OKS-ZŠZ 

3) Prostovoljska plaketa 

 

 
OLIMPIJSKI  KOMITE  SLOVENIJE 

ZDRUŽENJE ŠPORTNIH ZVEZ 
Odbor  športa  za  vse 

Celovška 25, 
1000  LJUBLJANA, 

SLOVENIJA 
Tel..: +386 1 230 60 28 
Fax.: +386 1 230 60 20 
http://www.olympic.si



 

 

PROSTOVOLJSKA PLAMENICA oblikovno - motivno spominja na Olimpijsko plamenico le, da 

je manjših dimenzij ter s pisno oznako Prostovoljska plamenica. Podeli se jo športni organizaciji, ki je 

po razpisnih kriterijih tega pravilnika najuspešnejša. 

Prostovoljska plamenica se lahko podeli tudi prostovoljcu/ki za življenjsko delo na podro ju športa. 

 

PROSTOVOLJSKA ASTNA LISTINA OKS-ZŠZ, ki ponazarja vnemo posameznih 

prostovoljcev, v svojih prizadevanjih na podro ju športa (ali pa možnost, da je ozadje listine izraženo 

z motivom prostovoljske plamenice). Podeli se jo posamezniku, ki je po razpisnih kriterijih tega 

pravilnika najprimernejši. 

 

PROSTOVOLJSKA PLAKETA je plaketa, ki ima med drugim v miniaturi vgravirano tako 

Prostovoljsko plamenico, saj je namenjeno najuspešnejšemu prostovoljskemu projektu, ki mora kot 

tak združevati tako organizacijo kot celoto, kot tudi posamezne prostovoljce. Podeli se jo 

prostovoljskemu projektu na podro ju športa, ki je po razpisnih kriterijih tega pravilnika najuspešnejši. 

Za vsa priznanja na podro ju prostovoljnega dela v športnih okoljih velja, da se letno praviloma podeli 

po eno priznanje za vsako od spodaj naštetih kategorij in le izjemoma najve  do 3 priznanja za 

posamezno kategorijo. 

Enako priznanje, pod enakimi pogoji, lahko prejmejo slovenski zamejski športniki. Priznanja se jim 

podelijo praviloma v okviru njihove mati ne športne organizacije. 

Priznanja za prostovoljno delo v športnih okoljih se podeljuje le organizacijam, oz posameznikom, ki 

so preko nacionalnih panožnih športnih zvez, vklju ene v OKS-ZŠZ. 

 
POGOJI ZA SODELOVANJE: 
 
NAJ ORGANIZACIJA 

- Predlagatelj je lahko posameznik, neformalna skupina, športno društvo, športni klub, športna 

zveza ali druga javna ali zasebna institucija; 

- Prijavijo se lahko organizacije, pri katerih je prostovoljno delo bistveno prispevalo k 

uspešni izvedbi njihove osnovne ali dopolnilne dejavnosti, nikakor pa ne sme opravljeno 

prostovoljno delo služiti v dobi konosne namene organizacije; 

- Predlagatelj mora izpolniti uradni obrazec - prijavnico, ki jo lahko najde na spletni strani OKS-

ZŠZ, skupaj z ostalimi razpisnimi pogoji. 

 

NAJ PROSTOVOLJKA – NAJ PROSTOVOLJEC 



 

 

- Predlagatelj je lahko posameznik, neformalna skupina, športno društvo, športni klub, nacionalna 

panožna zveza, športna zveza ali druga javna ali zasebna institucija; 

- Prostovoljec/ka za svoje delo ne sme biti pla an/a (ne po tržnih uzancah) oz. ne zaposlen/a za 

izvajanje dejavnosti, za katere se ga/jo prijavlja na razpis; 

- Prostovoljec/ka naj bi bil s kandidaturo  seznanjen; 

- Predlagatelj mora izpolniti uradni obrazec - prijavnico, ki jo lahko najde na spletni strani OKS-

ZŠZ, skupaj z ostalimi razpisnimi pogoji. 

 

NAJ PROSTOVOLJSKI PROJEKT 

- Predlagatelj je lahko posameznik, neformalna skupina, športno društvo, športni klub, športna 

zveza ali druga javna ali zasebna institucija; 

- Prijavijo se lahko projekti, pri katerih je prostovoljno delo bistveno prispevalo k izpeljavi 

oziroma njihovi kakovosti (ni pa nujno, da so bili v celoti izveden s prostovoljnim delom) 

- Projekt se je moral zaklju iti v letu kandidature, etudi se je za el pred tem; 

- Predlagatelj mora izpolniti uradni obrazec - prijavnico, ki jo lahko najde na spletni strani OKS-

ZŠZ, skupaj z ostalimi razpisnimi pogoji. 

 

PRIZNANJE ZA ŽIVLJENJSKO PROSTOVOLJSKO DELO V ŠPORTU 

- Podeli se priznanje »Prostovoljska plamenica« 

- Predlagatelj je lahko posameznik, neformalna skupina, športno društvo, športni klub, športna 

zveza ali druga javna ali zasebna institucija; 

- Priznanje prejmejo športni delavci za 20, 30 ali ve  letno uspešno prostovoljsko delo na 

celostnem podro ju športa; 

- Posthumna podelitev se ne predvideva; 

- Predlagatelj mora izpolniti uradni obrazec - prijavnico, ki jo lahko najde na spletni strani OKS-

ZŠZ, skupaj z ostalimi razpisnimi pogoji. 

 

KRITERIJI: 

Sklep o podelitvi posameznih priznanj sprejme IO OKS-ZŠZ,  na predlog Komisije za  priznanja in 

nagrade OKS-ZŠZ. Kot kriterij odlo anja bodo komisiji služili dosežki s podro ja prostovoljstva 

izklju no v športnih okoljih, s poudarkom na dosežkih, odgovornostih, trajanju dela, uspehu in 

prizadevanjih. Strokovna komisija pa bo zaradi specifike podro ja razpisa, in glede na težo vsake 

prijave, odlo ala posebej, na podlagi strokovnih kriterijev, ki jih bo po potrebi prilagodila. 

Odlo itev komisije je dokon na. 



 

 

 
PRIJAVA: 
 
Prijava za razpis (Priloga št. 1) mora biti poslana na OKS-ZŠZ do datuma dolo enega s strani 

Komisije za nagrade in priznanja OKS-ZŠZ in javno objavljenega na spletnih straneh OKS-ZŠZ. Velja 

slovenski poštni žig s tem datumom in oznako na kuverti "NE ODPIRAJ – JAVNI NATE AJ ZA 

PRIZNANJA ZA PROSTOVOLJNO DELO V ŠPORTNIH OKOLJIH". 

Obravnava se obdobje koledarskega leta, oziroma posameznih dolgoletnih obdobjih. 

Priporo a se podelitev priznanj prostovoljcev v mesecu decembru (5. december – svetovni dan 

prostovoljstva). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Priloga št. 1 

Komisija za priznanja in nagrade OKS–ZŠZ 
E: info@olympic.si 

KANDIDATURA

ZA PRIZNANJA ZA PROSTOVOLJNO DELO V ŠPORTNIH OKOLJIH 
Predlog za leto 2014 

 

PREDLAGATELJ 
NAZIV ORGANIZACIJE   
NASLOV  
ODGOVORNA OSEBA  
TELEFON  E-mail:  

VRSTA
PRIZNANJA 

- Naj prostovoljka /prostovoljec 
- Naj športna organizacija 
- Naj projekt v športu 
- Priznanje za življenjski delo prostovoljca/ke v športu 

PODATKI O
KANDIDATU 

Ime, priimek: 
Naslov: 
Rojstni podatki: 

Kratka obrazložitev: 

Kraj:   Datum:   

Žig:   Ime in podpis odgovorne osebe:  
 
 



 

 

 
Ljubljana, 21.5.2014 
Št. dokumenta : 402-3-9/14 
 
 
 
VSEM ČLANICAM OKS-ZŠZ  
 
 
Preliminarna informacija! 
 
 
  
 
 
 

ZADEVA: Priznanja OKS za prostovoljno delo v športu - 2014  

 
 
Spoštovani! 
 
Skladno s Pravilnikom o nagradah in priznanjih OKS-ZŠZ vas preliminirano obveščamo, da 
bomo ob Dnevu OKS, to je 15. oktober 2914 podelili Priznanja za prostovoljno delo v 
športnih organizacijah.  
 
Formalno bo razpis naslovljen na vaše organizacije 25.08.2014, rok za oddajo kandidatur pa 
bo potekel 15.09.2014.  
 
V prilogi vam posredujemo izvleček Pravilnika za to področje in formular kandidature. Na ta 
način vam je omogočeno, da boste do formalnega roka kandidatur že primerno oblikovali 
vaše predloge. 
 
 
S športnimi pozdravi! 
 
 
predsednik Komisije 
Janez Matoh, l.r. 
 
 
V vednost: 

- izvleček Pravilnika o nagrada in priznanjih 
- formular 

 

 
OLIMPIJSKI  KOMITE  SLOVENIJE 

ZDRUŽENJE ŠPORTNIH ZVEZ 
Odbor  športa  za  vse 

Celovška 25, 
1000  LJUBLJANA, 

SLOVENIJA 
Tel..: +386 1 230 60 28 
Fax.: +386 1 230 60 20 
http://www.olympic.si 


