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ČLANICAM SZS 
 
Pošiljamo vam naslednjo številko Informacij SZS št. 118/15, ki zajema: 
 
1. Predsedstvo, 
2. Pravilnik o tekmovanjih v državni ligi v trapu, 
3. Norme za DP v letu 2016, 
4. Komisija za puško šibrenico SZS, 
5. Koledarja SZS za leto 2016, 
6. Seznam licenciranih trenerjev in inštruktorjev v sezoni 2015/16, 
7. SLOADO - novosti v 2016, 
8. MIZŠ - obvestilo o uporabi naziva fizioterapevt, 
9. Razpis za DP z zračnim orožjem 2016, 
10. Programi ugodnosti partnerjev OKS-ZŠZ, 
11. Razno. 
 
 
1. Predsedstvo 
je na svojih zadnjih treh sejah v oktobru, novembru in decembru obravnavalo in sprejelo sledeče: 
- obravnavalo je poročilo o izvedbi EP; 
- sprejelo je opise del in nalog zaposlenih SZS ter ob upokojitvi administratorke Jožice Šerbec s 
1.11.2015 zaposlilo novo strokovno sodelavko SZS - Elviro Valant; 
- obravnavalo je poročilo o poslovanju SZS v 3. tromesečju leta 2015; 
- se seznanilo z ugotovitvami izrednega inšpekcijskega nadzora s strani MIZŠ, ki je po anonimni 
prijavi in preverjanju delovanja SZS, postopek ustavilo; 
- pripravilo je predlog amandmajev na spremembe slovenske zakonodaje o orožju; 
- obravnavalo je pritožbo na sklep registracijske komisije in pritožbo zavrnilo; 
- obravnavalo je predlog kriterijev za vrednotenje projektov po razpisu FŠO; 
- imenovalo je delegate SZS za prva mednarodna tekmovanja v letu 2016; 
- potrdilo predlog nagrajencev SZS na prireditvi Strelec leta 2015; 
- predlagalo nagrajence po razpisih OKS za priznanje za prostovoljca leta ter za Bloudkovo nagrado; 
- oblikovalo je spremenjeni obrazec poročila vodje reprezentance: http://www.strelska-
zveza.si/attachments/article/27/obrSZS1_12_PorociloVodjeReprezentance.pdf ; 
- proučilo je pogoje in začelo s pripravo dokumentacije za prijavo na razpis nacionalnih panožnih 
športnih šol MIZŠ; 
- obravnavalo in sprejelo je poročila o realizaciji reprezentančnega programa SZS v letu 2015; 
- obravnavalo in sprejelo je predlog programa reprezentanc SZS v letu 2016 in ga objavilo na spletu 
SZS: http://www.strelska-zveza.si/index.php/informacije/obvestila-szs/307-program-vodij-
reprezentanc ; 
- sprejelo je finančni načrt SZS in reprezentanc v letu 2016; 
- obravnavalo je problematiko in odprta vprašanja izvedbe EP; 
- izvedlo je postopek javnega zbiranja ponudb za prodajo strelske opreme in prodalo FWB puško za 
ceno 701,00 EUR. Preostala oprema bo prodana v naslednji fazi prodaje doma in v tujini; 
- obravnavalo aktualna vprašanja, pobude in drugo problematiko strelskih delavcev SZS. 
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2. Pravilnik o tekmovanjih v državni ligi v trapu 
je predsedstvo sprejelo na svoji 41. seji, dne 19.11.2015, in ga objavilo na spletni strani SZS na sledeči 
povezavi: http://www.strelska-
zveza.si/attachments/article/26/Pravilnik_o_tekmovanjih_v_drzavnih_ligah_v_trapu_%281019-
5%29.pdf  
 
3. Norme za DP v letu 2016 
Komisija za puško, pištolo in samostrel SZS je za leto 2016 predlagala edino spremembo norm za 
starostno skupino mlajših pionirjev z zračno puško. Predsedstvo je ugodilo predlogu na podlagi 
predstavljene analize in normo za posameznike/ce zvišalo za 5 krogov. Več o normah najdete na 
sledeči povezavi: http://www.strelska-zveza.si/index.php/norme  
 
4. Komisija za puško šibrenico SZS 
objavlja razpis za organizatorje tekmovanj SZS s puško šibrenico za leto 2016. Vse zainteresirane 
članice naj svoje kandidature posredujejo po e-pošti na SZS najkasneje do 31.1.2016. Do tega datuma 
je treba obvezno poslati prijavo za državno ligo trap v letu 2016, pred tem pa opraviti še postopek 
registracije tekmovalcev. Komisija vsa trap društva poziva k pravočasni pripravi dokumentacije. 
 
5. Koledarja SZS za leto 2016 
Je bil dopolnjen, čistopis je objavljen na spletni strani SZS: http://www.strelska-
zveza.si/index.php/koledar  
 
6. Seznam licenciranih trenerjev in inštruktorjev v sezoni 2015/16 
je objavljen na spletni strani SZS s povezavo na spletno stran OKS: http://www.strelska-
zveza.si/index.php/trenerji-in-instruktorji  
 
7. SLOADO - novosti v 2016 
V prilogi vas seznanjamo z obvestilom Slovenske antidoopinške organizacije o listi prepovedanih 
snovi in postopkov v letu 2016. Povezava: http://www.sloado.si/kategorija/za-sportnike-lista-2015  
8. MIZŠ - obvestilo o uporabi naziva fizioterapevt 
V prilogi vas seznanjamo z obvestilom Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport RS o uporabi 
naziva fizioterapevt 
 
9. Razpis za DP z zračnim orožjem 2016 
KPPS ponavlja razpis za izbor organizatorja Državnega prvenstva z zračnim orožjem v letu 2016. V 
skladu z 8. členom Pravilnika o državnih prvenstvih RS zainteresirane članice SZS pozivamo za 
posredovanje pisnih kandidatur v skladu s pravilnikom najkasneje do 13. januarja 2016. V kolikor 
komisija ne bo dobila kandidatur za organizacijo velikega DP, po vzoru iz preteklih petih let, vabi k 
prijavi vsa zainteresirana društva za izvedbo deljenega tekmovanja v prvem in drugem koncu tedna v 
aprilu. Najprej člani in mladinci prvi vikend v aprilu, nato pa še vse mlajše kategorije v naslednjem 
koncu tedna. Izboru primerno bo prilagojen tudi koledar SZS.  
 
10. Programi ugodnosti partnerjev OKS-ZŠZ 
Informacije vam bomo zaradi velikosti sporočila posredovali z ločenim sporočilom. 
  
11. Razno 
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Strelca leta 2015 sta postala Renata Oražem in Rajmond Debevec: http://www.strelska-
zveza.si/index.php/novice/359-svetovna-prvakinja-renata-orazem-in-evropski-podprvak-rajmond-
debevec-strelca-leta-2015  Vsem nagrajencem visokih priznanj SZS iskreno čestitamo!  
 
 
Zaradi novoletnih praznikov in koriščenja letnih dopustov bo pisarna SZS 31. decembra 2015 zaprta. 
Vsem strelkam, strelcem in strelskim delavcem želimo vesele praznike ter zdravja, uspehov in 
zadovoljstva polno leto 2016! 
--  
Simeon Gönc 
Sekretar  
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ZADEVA: Naziv fizioterapevt- uporaba naziva

Spoštovani,

s strani strokovnega združenja smo prejeli več prijav glede opravljanja fizioterapevtske 
dejavnosti za osebe, ki domnevno ne izpolnjujejo pogojev usposobljenosti, ki jih predpisuje 
Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-uradno prečiščeno besedilo, 15/08, 
23/08, 58/08, 77/08, 40/12 in 14/13; v nadaljnjem besedilu: ZZDej). Iz prejetih prijav izhaja, da 
gre za osebe, ki delujejo kot strokovni sodelavci v različnih športnih klubih oziroma različnih 
športnih zvezah (npr. maserji) in izvajajo fizioterapevtske storitve.

Pojasnjujemo vam, da gre pri izvajanju fizioterapevtskih storitev za izvajanje zdravstvene 
dejavnosti, ki pa jo glede na prvi odstavek 62. členom ZZDej lahko opravljajo zgolj zdravstveni 
delavci, ki imajo ustrezno strokovno izobrazbo, so strokovno usposobljeni za samostojno 
opravljanje dela v svojem poklicu in izpolnjujejo druge pogoje (kvalifikacija), določene s tem 
zakonom in z drugimi predpisi. ZZDej  v 64. členu med drugim določa, da zdravstveni delavci 
lahko opravljajo zdravstveno dejavnost po končani pripravniški dobi in opravljenem strokovnem 
izpitu ter morajo biti vpisani v register.
V seznamu poklicev v zdravstveni dejavnosti je kot poklic v zdravstveni dejavnosti naveden tudi 
fizioterapevt. Nadalje je v seznamu poklicev pri fizioterapevtu navedeno, da ima kvalifikacijo za 
opravljanje poklica fizioterapevt in posledično za uporabo poklicnega naslova fizioterapevt zgolj 
oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje: 

- zaključena višja strokovna izobrazba, pridobljena najkasneje do 30.09.2002, opravljeno 
pripravništvo in strokovni izpit (višji fizioterapevt) oziroma 

- zaključena visoka strokovna izobrazba, opravljeno pripravništvo in strokovni izpit 
(diplomirani fizioterapevt) oziroma 

MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN
ŠPORT
DIREKTORAT ZA ŠPORT
mag. Darko Repenšek, v.d. generalnega direktorja
Masarykova 16
1000 Ljubljana 

OLIMPIJSKI KOMITE SLOVENIJE – ZDRUŽENJE 
ŠPORTNIH ZVEZ
Šmartinska 140
1000 Ljubljana



- zaključen 1. stopenjski (visokošolski) študijski program, pripravništvo in strokovni izpit s 
področja zdravstvene dejavnosti (diplomirani fizioterapevt) oziroma 

- zaključen 2. stopenjski študijski program, opravljeno pripravništvo in strokovni izpit 
(magister/magistrica fizioterapije).

Nadalje vam pojasnjujemo, da so se glede na 3. člen Pravilnika o registru in licencah izvajalcev 
fizioterapevtske dejavnosti (Uradni list RS, št. 59/10) vsi fizioterapevti dolžni vpisati v register 
izvajalcev fizioterapevtske dejavnosti, ki ga vodi Ministrstvo za zdravje. Oseba, ki ne izpolnjuje 
vseh zgoraj navedenih pogojev, zato ne sme opravljati fizioterapevtskih storitev, niti se ne sme 
nazivati s poklicnim naslovom »fizioterapevt«. 

Skladno z vsem navedenim ter z namenom zaščite tako uporabnikov kot tudi izvajalcev 
fizioterapevtskih storitev, vas kot pristojne naprošamo, da športne klube oziroma športne zveze 
obvestite o morebitnem obstoju kršitve uporabe naziva fizioterapevt, če ga uporablja za to 
nekvalificirana oseba – različni strokovni sodelavci - maserji. 

S prijaznimi pozdravi, 

Pripravila: 
Tina Jamšek

I                                                          
mag. Irena Kirar Fazarinc

generalna direktorica Direktorata za zdravstveno varstvo

Poslano:
- naslovniku – elektronsko
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