
Informacije SZS št. 103/13 

 

ČLANICAM SZS 

 

Pošiljamo vam naslednjo številko Informacij SZS št. 103/13, ki zajema: 

1. NOVI Pravilniki SZS, 

2. KOKP - Razpis za zasluţne strelske delavce za leto 2013, 

3. Razpis FŠO 2014, 

4. Zdravniški pregledi, 

5. Popravek - prestopi 2013, 

6. Pokal prijateljstva SZS - diskvalifikacija neregistriranega tekmovalca, 

7. Razno. 

 

 

1. NOVI Pravilniki SZS 
Obveščamo vas, da je Predsedstvo SZS na svoji 12. seji 25.10.2013 sprejelo 2 nova pravilnika 

SZS, ki sta priloţena in obenem objavljena na spletni strani SZS - http://www.strelska-

zveza.si/index.php/pravilniki-szs : 
            735-3 Pravilnik o tekmovanjih v državnih ligah v trapu.pdf 
            736-3 Pravilnik tekmovanja v trapu za Pokal SZS.pdf 
 
2. KOKP - Razpis za zaslužne strelske delavce 2013 
Komisija za organizacijo, kadre in promocijo SZS poziva vse članice, da posredujejo svoje predloge za 
prejemnike priznanj SZS v letu 2013. Pisne predloge, s popolno obrazložitvijo o primernosti kandidata 
za priznanje, pošljite na naslov SZS najkasneje do 10.11.2013.  

 

3. Razpis FŠO 2014 
V predhodni številki Informacij SZS smo vas seznanili z javnim razpisom FŠO za 

sofinanciranje gradnje športnih objektov v letih 2014, 2015 in 2016.  

Vse zainteresirane pozivamo za pravočasno pripravo in posredovanje vlog ter predstavitev 

projektov, ki morajo biti predloţeni v obravnavo Predsedstvu SZS najkasneje do ponedeljka 

4.11.2013. 

 

4. Zdravniški pregledi 
Vsa društva opozarjamo na obveznost opravljenih zdravniških pregledov za vse 

kategorizirane športnike v novi sezoni 2013/14. 

Pošiljamo vam kontakte centrov za medicino dela, prometa in športa: 

 

Zdravstveni dom Celje: http://www.zd-celje.si/med-dela.php   

Gregorčičeva ulica 

3000 Celje 

Čajavec Rudi,dr.med.,spec.medicine dela,prometa in športa v Celju 

tel.: 03 5 434 401 

e-mail: rudi.cajavec@zd-celje.si 

Ordinacijski čas: 

Ponedeljek: 7.00-11.00 
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Torek: 7.00-11.00 

Sreda: 7.00-11.00 

Četrtek: 7.00-11.00 

Petek: 7.00-11.00 

Center za medicino športa v Ljubljani: http://www2.arnes.si/~ljimdps1/CMS.htm  

Metelkova 9 

1000 Ljubljana 
Verica Oblak, dipl. med. ses. 

tel: ++386 1 300 82 90 

fax: ++386 1 300 82 94  

E-pošta: vera.oblak@guest.arnes.si 

Ordinacijski čas: 

ponedeljek – sreda, petek: 8.00 – 14.30  

četrtek: 8.00 – 19.00 

 

5. Popravek - Prestopi 2013 
V predhodni številki Informacij SZS smo pomotoma zapisali, da je Emerik Hodţić (82) 

prestopil iz Tovarne sladkorja Ormoţ v Kovinar Ormoţ. 

Pravilni zapis se glasi: iz IX. Korpusa Piran v Kovinar Ormoţ. 

Vsem vpletenim se za nehote storjeno napako opravičujemo. 

 

6. Pokal prijateljstva SZS - diskvalifikacija neregistriranega tekmovalca, 

V skladu s 4. členom Pravilnika tekmovanj za Pokal prijateljstva - drţavna pionirska liga je 

Komisar drţavnih lig, po končanem tekmovanju in dodatnem preverjanju v informacijski bazi 

podatkov SZS, ugotovil nekatera odstopanja. V skladu z ugotovitvami je opravil 

diskvalifikacijo neregistriranega tekmovalca v kategoriji pionirjev (Blaţ Verboten, SD Dolič). 

Zaradi izbrisa doseţka posameznika pa je bila posledično sankcionirana tudi prvouvrščena 

ekipa SD Dolič, ki je ravno tako ostala brez uvrstitve. Imenovano društvo SD Dolič 

naprošamo za vrnitev pokala za 1.mesto na naslednjem turnirju DL, v novembru v Ljubljani. 

Posledično mora tudi SD Okrogar Skvarča vrniti pokal za 2.mesto in dobi pokal za 1. mesto. 

SD Štefan Kovač Turnišče vrne pokal za 3.mesto in dobi pokal za 2. mesto ter SD Grosuplje 

dobi pokal za 3.mesto. 

Končni bilteni tekmovanj 1. kroga DL z zračnim oroţjem so objavljeni na spletni strani SZS: 

http://www.strelska-zveza.si/index.php/rezultati/zracno-mk-in-vk-orozje/168-2013-rezultati-

zracno-mk-in-vk-orozje  

 

7. Razno 
Po objavi seznama rezervistov za ligaško sezono z zračnim oroţjem 2013/14 ste nam iz 

številnih društev posredovali nove prijave. Preglednico smo dopolnili (v prilogi), objavljena 

pa bo tudi na spletu SZS. 

 

Obveščamo vas, da bo pisarna SZS zaradi letnih dopustov v torek 29. in sredo 30.10.2013 

zaprta. 

 

 

Ţelimo vam prijetno prebiranje strelskih novic in vas športno pozdravljamo! 
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