INFORMACIJE SZS 86-12

LANICAM SZS
Pošiljamo vam naslednjo številko Informacij SZS št. 86/12, ki zajemajo:
1. Dodatno obvestilo za omejitev gotovinskega poslovanja društev,
2. Prenovljena spletna stran SZS, www.shooting.si,
3. Razpis za 5.krog DL z zranim orožjem - Trbovlje,
4. ISSF D trenerski seminar v Baru, rna Gora,
5. Razpis za organizatorje tekmovanj,
6. Komisija za puško šibrenico,
7. Svetovno univerzitetno prvenstvo Kazan, Rusija
8. Razpis za obnovo športnih objektov,
9. Razno.
Omejitve gotovinskega poslovanja društev - DURS
V predhodni številki informacij smo vas obvestili o nekaterih omejitvah gotovinskega
poslovanja društev, tokrat pa vam prilagamo še povezavo na noviko o dopustnih oblikah
gotovinskega poslovanja, kot izhajajo iz 107. lena Zakona o dohodnini:
http://www.unija.si/news/189/95/Novosti-pri-gotovinskem-placevanju-od-27-12-2011dalje/d,novice_detail/
Prenovljena spletna stran SZS, www.shooting.si
Veseli nas, da vas lahko obvestimo, da je s polnimi pljui zadihala prenovljena spletna stran
SZS, ki postaja edalje bolj vsebinsko dopolnjena in verjamemo, da boste na njej
vsakodnevno zasledili številne zanimivosti, zato vabljeni k ogledu. Uredniška ekipa
prenovljene spletne strani, pod vodstvom glavnega administratorja Petra Goloba, pa vas vabi
k aktivni vlogi pri izpopolnjevanju predstavljenih vsebin, vaše predloge bomo sprejemali na
e-poštni naslov info@strelstvo.si. Vse organizatorje tekmovanj pa naprošamo, da rezultate, v
skladu s predpisanimi navodili (dopis11-2) v objavo posredujete v najkrajšem možnem asu
po konanem tekmovanju, saj bomo le tako pritegnili še veje zanimanje medijske, športne in
ostale javnosti. Rezultatom pa vedno dodajte tudi kakšno zanimivo fotografijo dogodka (sam
potek tekme, posnetki finala, razglasitve in tudi skupinske fotografije organizacijskega dela
ekipe so vedno dobrodošle, oziroma vsega ostalega, kar je zaznamovalo vašo prireditev.
Razpis za 5.krog DL z zranim orožjem - Trbovlje (Ljubljana)
V prilogi vam pošiljamo še razpis za 5. turnir DL z zranim orožjem.
ISSF D trenerski seminar v Baru, rna Gora
V predhodnih informacijah smo vas že obvestili o razpisu trenerskega seminarja v rni Gori,
tokrat pa vam priloženo pošiljamo še razpis in vas prosimo, da nam svoj interes po udeležbi
na seminarju sporoite do torka dopoldan, 31.1., do 12. ure.
Razpis za organizatorje tekmovanj
Komisija za puško, pištolo in samostrel SZS objavlja razpis za izbor organizatorjev tekmovanj
v 1. polovici leta 2012, to so: DP veteranov, Univerzitetnega DP, kvalifikacij za 1.B DL z
zranim orožjem, MK kontrolnih tekmovanj na 25 in 50m, obeh DP z MK orožjem na 25 in
50 metrov ter organizacijo DP s samostrelom na 10 in 30m. Kandidature za organizacijo
navedenih tekmovanj pošljite na sedež SZS do 5.2.2012.

Komisija za puško šibrenico
vas obveša, da je rok za prijavo sodelovanja v državni ligi trap praktino pred vrati (31.1.),
zato vsi, ki še tega niste storili, svoje prijave z navedbo števila tekmovalcev, pošljete na sedež
zveze pravoasno. Komisija pa prav tako vsa zainteresirana društva poziva, da do navedenega
roka, predložijo tudi svoje kandidature za organizacijo tekmovanj s puško šibrenico v letu
2012.
Svetovno univerzitetno prvenstvo Kazan, Rusija
Vabimo zainteresirane študente k sodelovanju in pripravam na najveji študentski strelski
dogodek leta 2012:
http://kazan2013.com/games-2013/test-events/shooting-of-student/
Možnost nastopa imajo strelci rojeni med letoma 1984 in 1994, z obveznim statusom
študenta, izjemoma tudi dijaka. Odloitev o prijavi udeležencev za Kazan bo sprejeta po
konanem Univerzitetnem DP.
MT München 2012
Spremljajte dosežke naših strelcev preko povezave:
http://results.sius.com/Events.aspx?Championship=InternationalerWettkampf20120125Mnch
enGermany
estitke za prvo uvrstitev v finale mladinki s pištolo Katji Vodeb z osebnim rekordom 378
krogov in osvojenim 8. mestom!
Razpis za obnovo športnih objektov
OKS-ZŠZ, v partnerstvu s podjetnem Helios d.d., pripravlja že 13. nateaj za obnovo športnih
objektov in vam sporoa sledee:
Spoštovani,
Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez (OKS), skupaj s partnerskim
podjetjem Helios Domžale d.d., tudi v letošnjem letu, že trinajsti zapored objavlja
nateaj »Uredite si športne objekte po svoje«
na katerega se lahko do 29. februarja 2012 prijavijo obinske športne zveze – nosilke regijskih
pisarn OKS, ki predlagajo prejemnike sredstev iz vrst društev v obinah, ki jih pokrivajo.
Konni prejemnik sredstev je lahko športno društvo, ki ga razpisni komisiji predlaga obinska
športna zveza – regijska pisarna OKS.
Vse naštete organizacije morajo imeti za obnovo vsa potrebna dovoljenja ter izbranega
izvajalca del.
Prijave pošljite na naslov: HELIOS Domžale d.d., Služba za marketing, Z oznako
»RAZPIS – ŠPORTNI OBJEKTI«, Kolievo 2, 1230 Domžale
Razpisna dokumentacija in ve informacij je objavljeno na spletnih straneh Olimpijskega
komiteja Slovenije (www.olympic.si) in Helios Domžale d.d. (www.helios.si).
Olimpijski komite Slovenije
Predstavitev, razpis in obrazci so priloženi.
Razno
V prilogi vam pošiljamo še drugo predstavitev ponudbe tako imenovanega Biofeedback
sistema in povabilo na seminar z naslovom 1.korak v psihino pripravo.
Želimo vam prijetno prebiranje strelskih novic in vas športno pozdravljamo!
-Simeon Gönc

Streljački Savez Crne Gore
uz pokroviteljstvo ISSF Academy

POZIV ZA UČEŠĆE
REGIONALNI KURS ZA ISSF TRENERE – “D3” LICENCA

Zadovoljstvo nam je da Vas pozovemo na regionalni”D3” trenerski kurs
koji se po treći put organizuje na našim prostorima, a u saradnji i uz
pokroviteljstvo “International Shooting Sport Federation Academy”.
Na ovaj kurs su pozvani treneri iz sledećih zemalja učesnica:
Srbija
Hrvatska
Slovenija
Bosna i Hercegovina
Makedonija
Crna Gora
Kurs obrađuje sledeće teme:
Vazdušni pištolj
Vazdušna puška
Fizičke pripreme strijelaca
Planiranje i organizacija
i odvijaće se prema planu, programu i prevedenim materijalima ”ISSF
Academy”.
Predavači će biti vlasnici “ISSF Academy - A licence”:
Gospodin Goran Maksimović (SRB)
Gospodin Željko Todorović (MNE)
Učesnici će po uspješno obavljenom testiranju dobiti "ISSF Academy”
serifikat “D” nivoa.
Termin za održavanje kursa je od 01.03.2012. do 04.03.2012. u Baru,
Crna Gora, pod pokroviteljstvom ”ISSF Academy” i Streljačkog Saveza

Crne Gore, a sa tehničkom podrškom streljačkog kluba “Mornar”iz Bara.
Kotizacija je 250.00 € po učesniku i u tu cijenu je uključen pun pansion
sa 4 noćenja, kao i kompletan nastavni i prateći materijal.
Ukupan broj učesnika je ograničen na 30 polaznika, po sistemu, 5 učesnika
iz svake od 6 zemalja. U slučaju da neka zemlja prijavi manji broj učesnika,
ukupan broj će se dopunjavati iz drugih zemalja, a na osnovu naknadnog
dogovora.
Rok za preliminarnu prijavu je: 31.01.2012.
Rok za finalnu prijavu je:
10.02.2012.
Ukoliko imate dodatnih pitanja ili su Vam potrebne detaljnije informacije,
molimo Vas da nam se obratite na:
tel:
e-mail:

+382 20 664 287
strelkom@t-com.me

S poštovanjem,
Savo Milašinović
Generalni Sekretar SSCG

ili
ili

+ 382 69 332 330
z_todo@yahoo.com

Medijem za objavo!

Datum: 18. 1. 2012

SPOROILO ZA JAVNOST

Helios in OKS bosta spet poskrbela za lepši izgled športnih objektov

HELIOS Domžale d.d. in Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez
tudi letos, že trinajsto leto zapored, pozivata vse športne zveze, da se prijavijo
na nateaj »Uredite si športne objekte po svoje«

Z nateajem podjetja Helios in Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS) si
športne zveze po Sloveniji lahko zagotovijo barve in zašitne premaze, ki jih
potrebujejo pri obnovi športnih projektov. Razpisno dokumentacijo, skupaj z
utemeljitvami, lahko športne zveze, preko svojih regijskih pisarn, posredujejo
do 29. februarja 2012. Finaliste bodo letos doloili uporabniki športnih objektov
z glasovanjem preko Facebooka, zmagovalce pa izbrala strokovna komisija.

S projektom Uredite si športne objekte po svoje želita Helios in OKS prispevati k
obnovi

razlinih

športnih

objektov,

namenjenih

tako

profesionalnim

kot

rekreativnim športnim dejavnostim. V nateaju lahko sodelujejo obinske športne
zveze – nosilke regijskih pisarn OKS, ki predlagajo prejemnike sredstev iz vrst
društev v obinah, ki jih pokrivajo. Postopek izbora poteka v dveh fazah. V prvi fazi
bodo vse prijave, ki bodo ustrezale razpisnim pogojem, objavljene na spletnih
straneh, kjer bo širša javnost z glasovanjem izbrala 6 finalistov. V drugi fazi pa bo
med finalisti zmagovalce, ki bodo prejeli razpisana sredstva, izbrala strokovna
komisija. Rezultati nateaja bodo znani v aprilu 2012.

Podjetje Helios bo trem izbranim športnim društvom podarilo barve in lake iz svojega
proizvodnega programa, s katerim bodo lahko olepšali svoje športne objekte.
Razpisno dokumentacijo in dodatne informacije je mogoe najti na spletnih straneh
podjetja Helios (www.helios.si) in OKS (www.olympic.si). Zanimanja za nateaj je
vsako leto veliko. Do sedaj je bilo športnim zvezam dodeljeno že ve kot 16.000
litrov barv in premazov.

Cilj sodelovanja podjetja Helios in Olimpijskega komiteja Slovenije je s skupnimi
momi doprinesti k izboljšanju športne infrastrukture za sedanje in bodoe
generacije. Uspešno sodelovanje, ki poteka trinajsto leto zapored, je obrodilo
sadove, saj so s skupnimi momi prebarvali in zašitili že 68 objektov po Sloveniji,
med katerimi so lani bile lani tribune Kasaškega kluba Ljutomer, letno kopališe v
Ravnah na Koroškem, nogometno igriše v Šalamencih ter igriše za odbojko na
mivki v Žužemberku.

Helios Domžale, d. d.

Olimpijski komite SlovenijeZdruženje športnih zvez

Kontakt:
Polona Stare – Helios Domžale, d. d., telefon 01 729 81 83
Dragica Koželj – OKS – Združenje športnih zvez, telefon 01 230 60 04

PROJEKT OBNOVE ŠPORTNIH OBJEKTOV
za leto 2012
RAZPISNA DOKUMENTACIJA

HELIOS Domžale, d.d.
in
OLIMPIJSKI KOMITE SLOVENIJE
- ZDRUŽENJE ŠPORTNIH ZVEZ

razpisujeta

PROJEKT OBNOVE ŠPORTNIH OBJEKTOV V SLOVENIJI
»Uredite si športne objekte po svoje«
Brezplana dodelitev barv in lakov iz proizvodnega programa
podjetja
HELIOS, Tovarna barv, lakov in umetnih smol Kolievo, d. o. o.

CILJ PROJEKTA:
Obnova športnih objektov, ki so namenjeni tekmovalnemu in vrhunskemu športu ter
tudi rekreativni vadbi.

KDO SE LAHKO PRIJAVI?
Na razpis se lahko prijavijo obinske športne zveze – nosilke regijskih pisarn OKS, ki
predlagajo prejemnike sredstev iz vrst društev v obinah, ki jih pokrivajo. Konni
prejemnik sredstev je lahko športno društvo, ki ga razpisni komisiji predlaga obinska
športna zveza – regijska pisarna OKS.
Vse naštete organizacije morajo imeti za obnovo vsa potrebna dovoljenja ter
izbranega izvajalca del.

PRIJAVA NA RAZPIS MORA VSEBOVATI:
1. Osnovne podatke športne zveze-regijske pisarne:
¾ naziv
¾ naslov
¾ odgovorna oseba
¾ matina in davna številka
¾ regija in obine, ki jih pokriva pisarna
2. Osnovne podatke športnega društva, predlaganega za prejem sredstev:
¾ naziv
¾ naslov
¾ odgovorna oseba
¾ matina in davna številka
¾ dokazilo o lastništvu oz. upravljanju športnega objekta
3. Osnovne podatke o športnem objektu:
¾ naziv športnega objekta
¾ lokacija športnega objekta (naslov in kraj)
¾ vrsta športnega objekta (dvorana, igriše,...)
¾ namembnost objekta in koristniki (frekvenca korišenja)
4. Pridobitev upravne dokumentacije in soglasij za izvedbo predlaganih del pri
obnovi projekta, v kolikor so potrebna.
5. Opis stanja športnega objekta – OBVEZNO je priložiti fotografije v elektronski
obliki (na CD-ju ali USB kljuu).

6. Predvidene potrebe po barvah in lakih glede na namen uporabe (podati mere
in vrsto površin potrebnih obnove).
7. Terminski plan obnove z datumom zakljuka.
8. Opredelitev, kako bo po zakljuku obnove skomunicirana akcija.
9. Širšo, ne zgolj tehnino, utemeljitev, zakaj naj bi bil za obnovo izbran ravno
objekt, s katerim zveza oziroma društvo kandidira na razpisu. Išemo
posebnosti objekta v smislu tradicije, navezanosti lokalne skupnosti na objekt,
najstarejšega lana, najbolj zanimivega dogodka v zgodovini objekta. Išemo
tudi posebne dejavnosti, ki se v objektu dogajajo, izbor izjav uporabnikov
objekta, torej vrhunskih in rekreativnih športnikov, anketa med uporabniki, ki
pokaže njihovo navezanost na objekt in šport, risbice, slike najmlajših
uporabnikov objekta.
10. Izpolnjen obrazec, ki vkljuuje strnjene podatke za prijavo. Obrazec je priloga
Razpisne dokumentacije in ga je obvezno poleg vseh dokazil priložiti prijavi.

MERILA ZA IZBOR PROJEKTA:
Prednost pri izbiri bodo imeli:
1. Športni objekti, v katerih je obnova nujen pogoj za odvijanje športnih programov.
2. Športni objekti, ki so potrebni zahtevnejše obnove.
3. Športni objekti, v katerih se redno odvija športni program.
4. Športni objekti, ki se nahajajo na gosteje naseljenih obmojih.
5. Športni objekti, ki so v obinah v katerih ni ustanovljenih obinskih športnih zvez.
6. Športni objekti, na katerih se obnovitvena dela lahko zakljuijo do konca leta 2012.

ORIENTACIJSKA VREDNOST RAZPISA:
Orientacijska vrednost razpisa je 7.000,00 EUR neto v materialu za obnovo – barvah
in lakih iz proizvodnega programa podjetja HELIOS, Tovarna barv, lakov in umetnih
smol Kolievo, d. o. o.

IZBOR ZMAGOVALCA:
Izbor zmagovalca bo potekal v dveh fazah.
V prvi fazi bomo vse prijave, ki bodo ustrezale razpisnim pogojem, objavili na spletnih
straneh, kjer bo širša javnost z glasovanjem izbrala 6 finalistov. Glasovanje bo
potekalo v sredini marca 2012.
V drugi fazi pa bo med finalisti zmagovalce, ki bodo prejeli razpisana sredstva,
izbrala strokovna komisija.

KOMISIJA:
Izbor prijavljenih projektov bo opravila komisija v sestavi:
1.
2.
3.
4.

Nataša Hajdinjak – direktorica Službe za Marketing, Helios Domžale, d. d.
Miro Blejc – tehnini svetovalec, HGtrade, d.o.o
Branko Žnidari – podpredsednik OKS-ZŠZ
Bojana Okorn Poivavšek – pomonica gl. direktorja za podroje trženja,
OKS-OLIMP d.o.o.
5. Aleš Šolar – vodja programov Slovenske olimpijske akademije in Odbora
športa na lokalni ravni, OKS-ZŠZ
Nain dobave materiala bo usklajen s terminskim planom obnove športnega objekta.

ROK ZA ODDAJO PRIJAV:
Rok za oddajo prijav je 29. februar 2012. Upoštevale se bodo samo popolne in
pravoasno oddane prijave.
Prijave pošljite na naslov: HELIOS Domžale d.d.
Služba za marketing
Z oznako »RAZPIS – ŠPORTNI OBJEKTI«
Kolievo 2
1230 Domžale

OBJAVA REZULTATOV:
Rezultati razpisa bodo objavljeni v mesecu aprilu 2012 v Delu in Dnevnikovi prilogi
Denar In ter na spletnih straneh www.olympic.si in www.helios.si. Rezultate bomo
sporoili tudi v oddaji Migaj raje z nami na II. programu TV Slovenija, ter v tedenskem
elektronskem asopisu Olimpijski krogi.

PODPIS POGODB:
Na podlagi izbora bomo podpisali pogodbo z obinsko športno zvezo – regijsko
pisarno, ki predlaga društvo – prejemnika sredstev o brezplani dodelitvi barv in
lakov za obnovo športnih objektov; predvidoma v aprilu. Prevzem barv v prodajalnah
Mavrica bo sledili po podpisu pogodb, v aprilu in maju 2012.
V pogodbi bo doloen tudi terminski plan obnove športnega objekta. V primeru, da se
dogovorjeni datumi ne bodo spoštovali, bo komisija presodila, ali so okolišine, ki so
povzroile zamudo, subjektivne ali objektivne narave. V prvem primeru ima komisija
možnost, da športni zvezi materiale v celoti zarauna.

PROMOCIJA DOGODKA:
Izbrane obinske športne zveze – regijske pisarne bodo morale v sodelovanju z
društvi, prejemniki sredstev, pripraviti celovito promocijo projekta in partnerja, ki
zagotavlja sredstva. Promocijo bodo izvedli na podlagi dodatnega dogovora in
uskladitve.

NADZOR NAD IZVEDBO OBNOVE ŠPORTNIH OBJEKTOV:
Po konani izvedbi obnove športnega objekta bo opravljen nadzor s strani komisije
za izbor prijavljenih projektov.

ZAKLJUEK PROJEKTA:
Projekt je zakljuen, ko se zakljui obnova in pripravi poroilo o izvedbi ter o
aktivnostih obvesti medije in javnost.

DODATNE INFORMACIJE:
Za dodatne informacije in pojasnila:
Polona Stare, pomonica direktorice Službe za marketing, Helios Domžale, d. d., 01
729 81 83, e-naslov: polona.stare@helios.si
Dragica Koželj, strokovna sodelavka, OKS-Olimp d.o.o., tel. 01 230 60 04, e-naslov:
dragicak@oks-olimp.si
Aleš Šolar – vodja programov Slovenske olimpijske akademije in Odbora športa na
lokalni ravni, OKS-ZŠZ, tel. 01 230 30 18, e-naslov: ales.solar@olympic.si

*Širša utemeljitev mora biti navedena v prijavni dokumentaciji.

Terminski plan obnove
Kratka utemeljitev, zakaj bi naj bil objekt
izbran*

Opis, kako bo obnova skomunicirana v
javnosti

Koliinska ocena potreb po barvah

Kratek opis narta obnove

Regijska pisarna / ŠZ
Naslov
Odgovorna oseba
Matina in davna številka
Regija in obine
Športno društvo
Naslov
Odgovorna oseba
Matina in davna številka
Naziv športnega objekta
Dokazilo o lastništvu / upravljanju
Lokacija objekta
Namembnost objekta in koristniki
Priložena dokumentacija in soglasja
Opis stanja in potrditev, da so fotografije v
el. obliki priložene prijavi

OBVEZEN DODATEK K PRIJAVI - OBRAZEC ZA STRNJENE PODATKE ZA PRIJAVO

