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INFORMACIJE SZS 64/09 
 
 
Predsedstvo 
Od izvolitve konec meseca junija se je predsedstvo sestalo na dveh sejah. Na prvi seji je sprejelo 
Poslovnik o delu predsedstva in imenovalo sestavo dveh komisij. Na drugi seji pa je imenovalo 
preostale komisije, se seznanilo s finančnim poročilom do 20. 9. 2009 in sprejelo rebalans 
Finančnega načrta SZS za leto 2009 v skladu s sklepom skupščine. Pri prihodkih ni bistvenih 
sprememb, spremembe so le v strukturi prihodkov. Na odhodkovni strani so v Finančnem načrtu vse 
postavke ostale nespremenjene. Predsedstvo je sprejelo sklep o povečanju prijavnine za ligo z 
zračnim orožjem (vsi ligaši so bili obveščeni o vzrokih za dvig), vsa ostala nadomestila pa ostajajo 
nespremenjena in so objavljena v Informacijah SZS 57/08 z dne 23. 10. 2008. 
Komisije za proračun in finance ni bila imenovana, ker regije kljub ponovnemu pozivu niso 
posredovale predlogov kandidatov za komisijo. Zato vas še enkrat pozivamo, da posredujete svoje 
predloge. 
Imenovalo pa je naslednja stalna delovna telesa in komisije:  
Sodniško komisija SZS v sestavi: 
Predsednik Robert Ferenčak, člani Elvira Valant, Stanislav Frangež in Peter Golob. 
Organizacijsko kadrovsko komisijo SZS v sestavi: 
Predsednik Milan Vernik, člani Damijan Klopčič, Henrik Valentinčič in Bojan Lampreht. 
Trenersko komisijo SZS v sestavi: 
Predsednik Renato Šterman, člani Zlatko Kostanjevec, Aleš Kosmač in Aleš Debeljak. 
Komisijo za puško in pištolo SZS v sestavi: 
Predsednik: Ernest Sečen, člani Andreja Vlah, Oto Strakušek in Alojz Vogrinec. 
Komisijo za šibrenico SZS v sestavi: 
Predsednik Franc Kolarič, člani Oskar Šmid ml., Jože Kampuš in Igor Macur. 
Strokovni svet SZS v sestavi: 
Predsednik Franc Kolarič, člani Robert Ferenčak, Milan Vernik, Ernest Sečen in  Renato Šterman. 
Registracijsko komisijo SZS v sestavi: 
Predsednik Ernest Sečen, člana Oto Strakušek in Igor Macur. 
Tekmovalno komisijo SZS v sestavi: 
Predsednik Krištof Kučič, člana Ernest Sečen in Damijan Klopčič. 
Mandat komisij traja do izteka mandata predsedstva, naloge komisij so opredeljene v predlogu 
Sklepa o imenovanju. 
 
 
OB V E S T I L A 
 
Zdravniški pregledi 
Ponovno opozarjamo vsa društva, da morajo vsi kategorizirani tekmovalci 1 x letno opraviti 
zdravniški pregled v specializirani športni ambulanti. V primeru neizpolnjevanja tega določila boste 
ob inšpekciji denarno kaznovani. 
 



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.  
 
Podaljševanje registracij 
Posebej bi vas radi opozorili na pravočasno obnavljanje registracij vaših tekmovalcev.  
Stroški registracije enega tekmovalca (brez DDV):  
za pionirje in kadete - krije SZS 
za prvo registracijo mladincev in članov med letom           5 € 
za 1. in 2. skupino predlogov društva za podaljšanje registracije mladincev in članov 5 € 
za 3. skupino predlogov društva za podaljšanje registracij mladincev in članov           8 € 
za vse naslednje skupine                21 € 
Za vse tekmovalce, ki prestopajo v višjo kategorijo je potrebno priložiti dve sliki. 
V sezoni 2009/2010 so za posamezne kategorije naslednje starostne meje: 
člani letnik 89 in starejši, 
mladinci letnik 90, 91, 92 
kadeti letnik     93, 94 in  
pionirji letnik    95 do 2000 (pionirji 95, 96; ml.pionirji 97, 98; cicibani 99, 2000). 
 
Za prvo registracijo tekmovalcev se  uporablja obrazec SZS Prijava za vpis v register 
tekmovalcev,  ki ga najdete na naši spletni strani pod ikono obrazci. 
 
 
Sredstva za delovanje regij 
Vsem regijam so bila konec septembra nakazana sredstva za delovanje regij v skladu s Finančnim 
načrtom SZS. Prav tako smo vsem organizatorjem tekmovanj nakazali delež sredstev sofinanciranja 
prijavnin za najnižjo kategorijo tekmovacev. 
 
Slovenski dan športa – dan odprtih vrat 
Slovensko olimpijsko gibanje je bilo uradno ustanovljeno 15. oktobra 1991 in na ta dan praznujemo 
obletnico ustanovitve Olimpijskega komiteja Slovenije. V počastitev tega praznika se je OKS 
odločil, da organiziramo dan odprtih vrat. Vsa društva, ki razpolagajo s športnimi objekti vabimo, 
da predstavite svoj program in na ta dan organizirate športno rekreativne programe. O dogodku 
obvestite lokalne medije in spletno stran www.migajznami.si s pripisom Dan odprtih vrat. 
 
Športni pozdrav! 
 
        Sekretar SZS: 
        Savo Strmole 


