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44. SKUPŠČINA STRELSKE ZVEZE SLOVENIJE

VABILO

Vabimo vas na 44. skupščino Strelske zveze Slovenije, ki bo v četrtek, dne 27. 03. 2014, z začetkom ob 
18. uri, v avditoriju nekdanje Vojaške Gimnazije, Vojkova cesta 55, Ljubljana.

Predlagam sledeč

DNEVNI RED:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnega predsedstva,
2. Sprejem dnevnega reda, imenovanje zapisnikarja, dveh overiteljev zapisnika, volilne komisije, 
verifikacijske komisije in ugotovitvenega sklepa o številu predstavnikov regij in društev z glasovalno 
pravico,
3. Poročilo SK Central o pripravi WC 2014,
4. Poročila o delu organov skupščine (poročila o delu predsedstva, poročilo o poslovanju v letu
    2013, poročilo disciplinskega razsodišča in poročilo nadzornega odbora),
5. Razprava o poročilih in sprejem sklepov,
6. Volitve dodatnih članov predsedstva SZS za mandatno obdobje 2014-2016, uskladitev s Statutom,
7. Finančni načrt SZS za leto 2013,
8. Strategija razvoja strelstva 2014-2020,
9. Vprašanja, predlogi in pobude delegatov, razno,...

Gradivo je priloženo za 4., 6., 7. in 8. točko dnevnega reda.

Prosimo vas, da zagotovite prisotnost predstavnikov vaše regije in društev na skupščini, ki pri vhodu 
oddajo pooblastilo.

Športni pozdrav!
Strelska zveza Slovenije
Predsednik Janez Slapar
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...............................................................regija

Članica SZS .........................................................

P O O B L A S T I L O

Po sklepu (regije oz. članice SZS) pooblaščamo  .............. .....................................................................,

da zastopa našo (regijo oz. članico SZS) na 44. redni skupščini Strelske zveze Slovenije.

Kraj in datum: ...................................................................

Regijski koordinator ali
Predsednik društva

................................
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ŠTEVILO PREDSTAVNIKOV NA 44. SKUPŠČINI SZS

Na osnovi 12. in 17. člena statuta SZS imajo posamezne regije in društva naslednje število predstavnikov na 44. 
skupščini SZS:

regija št. društev št. društev s 30 skupno št. 
v regiji registriranimi predstavnikov

tekmovalci

1. Severovzhodna (19) 1 1 1 Kovinar Ormož 6
1 Radgona
1 Štefan Kovač Turnišče
1 Črenšovci

2. Severna (20) 1 2 1 FLV 8
1 Ptuj
1 Elektro
1 I. Pohorski bataljon
1 Kidričevo

3. Vzhodna (18) 1 1 1 Dušan Poženel Rečica 6
1 Dolič
1 1956 Trbovlje
1 Mrož

4. Severozahodna (12) 1 1 1 Železniki 7
1 Trzin
1 Triglav Javornik-Koroška Bela
1 Škofja Loka
1 Kamnik

5. Osrednja (16) 1 1 1 Olimpija 6
1 Ljubo Šercer
1 Grosuplje
1 Tabor Ježica

6. Jugovzhodna (8) 1 0 1 Leskovec 4
1 Brežice
1 Gorjanci

7. Zahodna (19) 1 1 1 Postojna 7
1 Vrhnika
1 Jožeta Mihevca
1 Izola
1 Cerknica

Skupaj (112)                                              7                                  7                                  30                                                                 44  

v.d. sekretarja SZS
Simeon Gönc
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POROČILO O DELU PREDSEDSTVA

Predsedstvo se je od junijske skupščine 2013 sestalo na enajstih rednih sejah, aktivnosti so bile 
sledeče:
- sprejem usmeritev za spremembo pravilnikov SZS,
- obravnava in sprejem 11 pravilnikov,
- obravnava predlogov Strokovnega sveta,
- priprava strategije razvoja strelstva,
- priprava predloga pogodbe o sodelovanju z SK Central za izvedbo WC 2014,
- obravnava pobude za najavo kandidature za predsednika ISSF,
- priprava plana organizacije Finala EYL Laško 2013,
- priprava razpisa in izbor vodij reprezentanc SZS,
- predlog za zaposlitev vrhunskih strelcev v državni upravi,
- priprava dokumentacije za razpis FŠO in MIZŠ,
- priprava finančnih načrtov in programa predsedstva,
- priprava razglasitve Strelec leta 2013,
- zaposlitev strokovnega sodelavca-trenerja po razpisu MIZŠ-Razvoj kadrov v športu.

Po skupščini se je predsedstvo odločilo za zamenjavo računovodskega servisa, kar je posledično 
privedlo do zmanjšanja stroškov in racionalizacije dela.

Komisije  SZS  so  bile  pred  začetkom  nove  sezone  2013/14  zelo  aktivne,  saj  so  v  skladu  s 
spremenjenim statutom SZS pripravile predloge sprememb številnih pravilnikov, ki so kasneje tudi 
dobro zaživeli v praksi. Še posebej dejavna pa je bila Sodniška komisija SZS, ki se je po objavi 
spremenjenih pravil ISSF v decembru takoj lotila prevajanja pravil. Po prevodih, ki so objavljeni na 
spletni strani SZS pa so bili izvedeni tudi sodniški licenčni seminarji po nekaterih regijah.

V septembru je Strokovni  svet  obravnaval  izhodišča za pripravo razpisa za vodje reprezentanc, 
predsedstvo pa je kasneje določilo pogoje razpisa in ga objavilo. Na razpis se je prijavila Andreja 
Vlah in bila kasneje tudi izbrana. Ker za disciplino s puško šibrenico nismo dobili prijav na razpis 
smo se z dosedanjim vodjem reprezentance Nikolajem Mejašem dogovorili o sodelovanju v novem 
olimpijskem ciklusu Rio 2016, ko obema vodjema poteče mandat. V januarju smo oddali prijavo na 
razpis MIZŠ, Razvoj kadrov v športu, in uspeli. Posledično pa smo s 1.2.2014 iz tega razpisa na 
SZS zaposlili strokovnega sodelavca-trenerja, vodjo reprezentance Andrejo Vlah.

Proti koncu leta in v januarju smo pripravili gradivo za prijavo na javna razpisa MIZŠ in FŠO za 
sofinanciranje letnega programa športa v letu 2014. Za oba javna sofinanciranja naših programov v 
letu 2013 pa smo pripravili tudi zaključna poročila. Z OKS-ZŠZ smo uskladili in oddali predloge za 
izboljšavo pogojev za kategoriziranje slovenskih strelcev. Večina naših predlogov je bilo podprtih, 
nova kategorizacija je stopila v veljavo s 1.1.2014. 

S članico SK Central smo se uskladili o pogojih za izvedbo ISSF svetovnega pokala puška-pištola 
2014  in  kasneje  podpisali  pogodbo  o  sodelovanju  med  organizatorjem  (SZS)  in  izvajalcem 
tekmovanja  (SK  Central).  Zaradi  priprav  na  tekmovanje  smo  se  udeležili  ISSF  delavnice  za 
organizatorje tekmovanj v novembru v Münchnu.

V skladu z  izhodišči  za  pripravo novega  srednjeročnega  programa razvoja  Strelstvo  2020 smo 
opravili  analizo organiziranosti  in ocenili  učinke zadnje veljavnega programa Strelstvo 2010. Z 
rezultati  analize  smo seznanili  predsednike  komisij  in  regijske  koordinatorje  na  2.  strokovnem 
posvetu SZS, ki  je potekal v Rušah.  Nato smo pripravili  še predlog nove strategije,  ki  vam jo 



dajemo v obravnavo in sprejem na 44. skupščini.

V septembru  in  oktobru  smo poskrbeli  za  pripravo  in  organizacijo  finalnega  tekmovanja  ESC 
Evropske lige mladih (EYL). Med 2.-6.10.2013 smo v Sloveniji gostili 12 najboljših mladinskih 
reprezentanc  v  Evropi.  Velika  odmevnost  odlično organiziranega  tekmovanja  pa  je  v  Slovenijo 
privabila tudi predsednika ESC, g. Vladimirja Lisina, ki je bil nad videnim navdušen.
V januarju  smo izvedli  jubilejno  20.  mednarodno  strelsko  tekmovanje  Ruše  2014,  ki  se  ga  je 
udeležilo  10  reprezentanc,  kar  je  največ  do  zdaj,  z  rekordnim  številom  230  prijavljenih 
tekmovalcev. Z domačini iz SD I. pohorski bataljon Ruše smo pripravili nepozabno tekmovanje z 
izjemno navijaško kuliso nad katerim so bili navdušeni vsi prisotni.

V reprezentančnem programu, ki  je najobsežnejši  v SZS, smo največji  uspeh dosegli  na EP na 
Danskem, kjer je mlada olimpijka Živa Dvoršak z bronasto odličjem dosegla največji slovenski 
uspeh članic z zračno puško. Na SI v Mersinu si je prvo posamično odličje bronastega leska na 
velikih tekmovanjih priborila tudi Petra Dobravec, ki je z zračno pištolo dobro nastopala tudi na 
Danskem, kjer je osvojila 13. mesto. Lepe rezultate v sezoni pa je s štirimi uvrstitvami v finale 
najboljše osmerice z  MK puško leže in v trojnem položaju dosegel tudi Rajmond Debevec v Fort 
Benningu, Münchnu in Granadi. Na SI v Mersinu je Debevec osvojil prav tako bronasto odličje, 
vrhunec pa je pokazal  na Finalu svetovnega pokala  v  Münchnu,  kjer  je osvojil  drugo mesto v 
skupnem  seštevku,  kar  je  nova  izjemna  uvrstitev.  Na  SI  v  Mersinu  je  z  drugim  najboljšim 
rezultatom v kvalifikacijah prepričal tudi Boštjan Maček s puško šibrenico v disciplini trap, v finalu 
pa nato osvojil 4. mesto ter ostal brez odličja. Na SI v Mersinu je z MK puško v trojnem položaju 
dobro nastopala tudi Živa Dvoršak, vendar prav tako ostala brez odličja na 4. mestu. Podobno se je 
godilo tudi Željku Moičeviću, ki je po najboljšem kvalifikacijskem rezultatu v trojnem položaju z 
MK puško na koncu osvojil 8. mesto.  

Čez celotno leto smo našim članicam nudili strokovno podporo in pomoč pri izvajanju registracij 
tekmovalcev, izdajanju različnih potrdil in organizaciji tekmovanj. Članice SZS in zainteresirano 
športno javnost smo obveščali o naših dejavnostih ažurno preko  dobro obiskane spletne strani, s 
pomočjo rednih mesečnih Informacij SZS ter s pomočjo popularnih socialnih omrežij.

Janez Slapar
predsednik SZS
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POROČILO O POSLOVANJU SZS V LETU 2013

       Realizacija              Plan Realizacija Index
      2012      2013 2013 R13/P13

I. PRIHODKI 319.501 356.000 330.612 93

MIZKŠ - Razpis 155.191 155.350 155.579 100
Fundacija za šport    82.894   88.596 101.761 115
OKS-ZŠZ   26.311            0            0     
Sponzorstvo, donacije      2.595   56.000   15.455 28
Finale EYL Laško 2013                         5.524             10.000      8.585 86
Lastna sredstva                                     46.566            46.000   49.232 107

II. ODHODKI 330.080 356.000 337.147 95

Delovanje organov zveze    11.207   16.000   13.940 87
Delovanje regij    12.500   12.500   10.380 83
Mednarodno sodelovanje     4.055     4.000     6.246 156
OD, stroški dela              47.329   48.000   47.638 99
Pogodbeno delo               0            0     5.617
Materialni stroški     14.302   16.000   14.650 92
Amortizacija OS     1.754     2.000     1.019 56
Priprave in nastopi drž. r.   216.007* 227.000* 205.935* 91
Tekmovalni sistemi       12.422   20.000   21.036 105
Finale EYL Laško 2013     6.651     6.000     7.986 133
Strokovno izobraževanje         1.335     2.500     2.700 108
Investicijsko vzdrževanje        2.518     2.000            0 0

III. RAZLIKA     - 10.579            0   - 6.534
* brez sredstev za OD

IV. KOMENTAR

Prihodki:
Proračunsko leto 2012 je bilo zaključeno z negativnim stanjem 10.579 EUR. V letu 2013 smo zbrali 
330.612 EUR prihodkov, kar je 7 % manj od planiranega. 
V celoti smo počrpali namenska sredstva po pogodbah z MIZŠ in FŠO (program LPŠ 2013: D1, 
D2, RR, Delovanje zveze, Članarine, Mednarodna dejavnost in ŠŠT). Predsedstvo je zaradi zahteve 
po vračilu 13.165 EUR FŠO, v skladu s pogodbo za leto 2011, sprejelo rebalans finančnega načrta 
in zmanjšalo predvidene prihodke. Do poračuna v letu 2013 (še) ni prišlo, zato je realizacija temu 
primerno višja. V strukturi celotnih prihodkov znašajo sredstva MIZŠ in FŠO slabih 78 %. Delež 
sponzorskih sredstev smo uspeli realizirati v 28 % plana. Ker ni prišlo do sklenitve pogodbe za 
generalno  sponzorstvo  SZS je  tukaj  prišlo  do največjega  odstopanja.  Realizirali  smo dve  večji 
sponzorski pogodbi, preostanek pa predstavljajo sredstva iz naslova donacij. Delež zbranih sredstev 
iz naslova organizacije tekmovanja EYL Finale lige mladih je bil nižji od načrtovanega, vanj pa so 
zajeta sredstva iz naslova prijavnine in nadomestil za prevoze. Razlika v znesku 1.400 EUR se je 
pokazala kot napaka pri planiranju. Delež lastnih sredstev smo povečali za 7 %, vanj pa so zajeta 
sredstva iz naslova članarine SZS (19.425 EUR), prijavnine za sodelovanje v ligaškem tekmovanju 
(7.030 EUR), sodniške članarine (4.777 EUR), nadomestila za registracijo tekmovalcev (15.480 
EUR), prijavnine za finalno tekmovanje ŠŠT (1.655 EUR) ter drugega iz naslova obresti na TRR in 



kazni.

Odhodki:
Na stroškovni strani poslovanja smo v letu 2013, ob upoštevanju negativnega stanja iz leta 2012 
(10.579 EUR), dosegli  porabo v skupni višini  337.147 EUR, kar predstavlja realizacijo plana v 
višini  95  % načrtovane  porabe.  Zaradi  2  % višjih  odhodkov  nad  prihodki  pa  je  bil  ustvarjen 
primanjkljaj v skupnem znesku 6.534 EUR.
Stroški delovanja organov zveze so bili nižji od planiranih za 13 % in zajemajo potne stroške članov 
organov in komisij, prevod ISSF pravil, pogostitev na prireditvah SZS, izvedbo razglasitve Strelec 
leta, nakup spominskih daril ter druge manjše stroške. Zaradi manjka virov v financiranju nismo 
izvedli planirane spremembe celostne grafične podobe organizacije.
Sofinanciranje delovanja regij smo izvedli v 83 % plana. Zaradi neoddanega finančnega poročila 
Zahodne regije, o porabi sofinanciranih sredstev SZS v letu 2012, slednja ni bila sofinancirana v 
letu 2013.
Stroški  mednarodnega  sodelovanja,  ki  zajemajo  članarine  ISSF,  ESC,  OKS-ZŠZ,  udeležbo  na 
skupščinah  in  drugih  sestankih  ESC  in  ISSF  ter  njihovo  organizacijo,  so  se  z  izvolitvijo 
mednarodne sodnice Elvire Valant za članico tehnične komisije ESC povečali za dobrih 2.000 EUR, 
posledično pa je bil presežen tudi letni plan na tej postavki za 56 %. 
Stroški osebnih dohodkov in stroški dela dveh zaposlenih so bili realizirani po pogodbi o zaposlitvi.
Zaradi samostojne izvedbe programa RR (raziskave in razvoj), ki je bil izveden za reprezentanco in 
sofinanciran  s  strani  FŠO, smo realizirali  stroške  pogodbenega  dela  v  višini  5.617 EUR, ti  pa 
predstavljajo stroške scatt meritev, ki jih je izvedel vodja strokovnega tima SZS na Inštitutu za šport 
FŠ UL Renato Šterman, s katerim je bila podpisana avtorska pogodba za celoten znesek.
Materialni stroški so se v primerjavi z letom 2012 zvišali za 2 %, v skladu s planom 2013 pa so bili 
nižji za 8 %. Te stroške v največjem deležu 55 % predstavljajo stroški najema poslovnih prostorov 
SZS,  24  %  delež  teh  stroškov  zajemajo  stroški  računovodstva,  21  %  pa  predstavljajo  stroški 
administracije, kumunikacijskih sredstev, časopisa in drugih manjših stroškov. Strošek amortizacije 
osnovnih sredstev je bil nižji od planiranega in zajema strošek programske opreme in mednarodne 
licence  za  uporabo  elektronskih  tarč  Siuss  Ascor,  v  manjšem obsegu pa  tudi  dveh  novih  scatt 
simulatorjev  in  HS  Siuss  tarčo,  kar  smo v  skladu  s  pogodbo  z  FŠO,  za  področje  RR (nakup 
tehnologij), kupili proti koncu leta.
Stroški priprav in nastopov državne reprezentance so bili za 9 % nižji od planiranih, razlika pa je 
nastala  zaradi  nerealizirane  zaposlitve  strokovnega  sodelavca-trenerja.  Obsežen in  zelo  uspešen 
reprezentančni  program  v  poolimpijskem letu  2013  je  zajemal  skupne  stroške  reprezentanc,  z 
upoštevanjem režije, v znesku 237.000 EUR, kar predstavlja 70 % vseh stroškov SZS v letu 2013.
Stroški  tekmovalnih  sistemov zajemajo stroške  ligaških tekmovanj,  šolskih  športnih tekmovanj, 
stroške  zavarovanja  registriranih  tekmovalcev  in  drugih  manjših  stroškov  in  ne  predstavljajo 
bistvenega odmika od zastavljenega plana.
Z izvedbo organizacije mednarodnega tekmovanja Finale EYL Laško 2013 so nastali stroški, ki 
presegajo  plan  za  33  %,  vendar  še  vedno  predstavljajo  za  7  %  manj  odhodkov  kot  je  bilo 
realiziranega  prihodka iz  tega  naslova.  Večje  odstopanje  na  tej  postavki  pa  se  je  pokazalo  kot 
napaka v planiranju.
Stroški strokovnega izobraževanja minimalno presegajo plan za 8 %, vanj pa so v največji meri 73 
% zajeti stroški mednarodnega usposabljanja in izpopolnjevanja sodnikov, ki so se udeležili dveh 
seminarjev,  v  Zagrebu za  puško šibrenico-R in  Vilshofnu za IPC sodnike.  Ob tem se je  vodja 
reprezentance  Andreja  Vlah  udeležila  IOC-ISSF  seminarja  za  razvoj  sistema  nacionalne 
organiziranosti  na Finskem, kar predstavlja delež 16 % skupnih stroškov. Preostali  del stroškov 
smo imeli z izvedbo trenerskega licenčnega seminarja. 
Stroški  investicijskega  vzdrževanja  niso  nastali.  Posodobitev  informacijskega  sistema  zveze  in 
druge opreme pa se je izvedla z lastnim znanjem in delom.

v.d. sekretarja SZS
Simeon Gönc
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NADZORNI ODBOR

POROČILO O DELU NADZORNEGA ODBORA ZA LETO 2013

Nadzorni odbor v sestavi Ernest Jazbinšek, predsednik, in člana Bojan Udovič ter Matevž Mohorko, se 
je v letu 2013 sestal na treh sejah, ob tem, da je bila 1. seja, zaradi nujne službene odsotnosti 
sekretarja, prekinjena in opravljena v nadaljevanju v dodatnem terminu.

Pozornost NO je bila usmerjena na poslovanje SZS, vodenje poslovne dokumentacije, preglednost 
poslovanja, racionalno porabo sredstev, upoštevanje priporočil NO.

V letu 2013 je bila opravljena zamenjava izvajalca knjigovodskih in računovodskih del. Dosedanji 
izvajalec v nekaterih pomembnih delih ni sledil zahtevam obsega in dinamike poslovanja SZS, zamujal 
je pri posameznih opravilih in podobno. Sredi leta je bila sklenjena pogodba s podjetjem Deltafin 
d.o.o. in opravljena primopredaja dokumentacije. Z novo računovodkinjo Barbaro Sodja je NO opravil 
razgovor, pojasnil zahteve glede načina in rokov opravljanja računovodskih poslov. Opravljeno je bilo 
ponovno knjiženje celotnega prvega polletja 2013.

Pri poslovanju SZS v letu 2013 je NO sicer ugotovil nekatere nepravilnosti, ki pa niso imele bistvenega 
vpliva na zakonitost poslovanja SZS in racionalnost porabe sredstev. Po mnenju NO bi moralo biti za 
vsako tromesečje narejeno poročilo o poslovanju, izkaz finančnih tokov, za morebitna odstopanja 
večja od 5% ali premeščanju sredstev med posameznimi planskimi postavkami, pa bi moralo 
predsedstvo odločati s sprejemom rebalansa plana.

Izplačila vseh potnih stroškov in dnevnic je treba urediti enotno za vse udeležence v delovanju in 
programih SZS (funkcionarji, člani organov, tekmovalci, trenerji, sodniki). Izplačilo povračil potnih 
stroškov in dnevnic se priznava izključno ob predložitvi verodostojnih listin in z nakazilom na 
transakcijski račun upravičencev.

V bodoče je potrebno zagotoviti pravočasno izdelavo letnega poročila o poslovanju s pojasnili, tako 
da je pred oddajo na Ajpes in do sklica skupščine možno odpraviti morebitne popravke ali odpravo 
neskladnosti podatkov. Finančnemu delu poročila mora biti dodano vsebinsko poročilo, z 
utemeljitvijo morebitnih odstopanj od plana.

Nadzorni odbor predlaga skupščini, da sprejme Poročilo o poslovanju SZS s pojasnili za leto 2013.

                                                                                                          Nadzorni odbor:
                                                                                                          predsednik
                                                                                                          Ernest Jazbinšek l.r.
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POROČILO O DELU DISCIPLINSKEGA RAZSODIŠČA SZS 
ZA OBDOBJE JUNIJ 2013 – MAREC 2014

Disciplinsko razsodišče SZS, v sestavi Tijana Čabraja, Peter Jenko in Anže Zore, skupščini SZS sporoča, 
da, od 43. skupščine SZS v letu 2013 do danes, ni dobilo nobenega predloga v obravnavo.

Disciplinsko razsodišče SZS
predsednica Tijana Čabraja l.r.
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FINANČNI NAČRT SZS ZA LETO 2014

                 Realizacija Plan Index
      2013 2014 P / R

I. PRIHODKI 330.612 360.000 109

MIZŠ – LPŠ 2014 155.579 155.000 100
Fundacija za šport    101.761   94.200 93
OKS-ZŠZ            0   24.000
Sponzorstvo, donacije      15.455   40.000 259
Finale EYL Laško 2013                                     8.585             
Članarine    19.425   20.125 104
Lastna sredstva                                                29.807             26.675 89

II. ODHODKI 337.147  360.000 107

Delovanje organov zveze      13.940    13.000 93
Delovanje regij      10.379    12.500 120
Mednarodno sodelovanje      6.246      6.000 96
OD, stroški dela                47.638    68.000 143
Pogodbeno delo          5.616      1.000 18
Materialni stroški       15.669    17.000 108
Priprave in nastopi drž. r.               205.935*  216.000* 105
Tekmovalni sistemi         21.036    21.000 100
Finale EYL Laško 2013     7.986         
Strokovno izobraževanje             2.700      4.000 148
Investicijsko vzdrževanje                   0      1.500

III. RAZLIKA               - 6.534                    0
* brez sredstev za OD

PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2014
Prihodki:
V letu 2014 predvidevamo povečanje prihodkov v primerjavi z letom 2013 za 9 % na 360.000 
eur. Izhodišče za izdelavo finančnega načrta so projekcije prejetih finančnih sredstev s strani FŠO 
in MIZŠ, saj sklepi še niso znani. Na razpisu FŠO 2014 bo razdeljenih 6 % manj sredstev kot v 
letu 2013. Ker smo na razpis prijavili več programov (novost D3 - interesna športna vzgoja otrok 
in  mladine),  se  nadejamo  večjega  uspeha  na  razpisu  z  upoštevanjem  dejstva,  da  po  vsej 
verjetnosti programa RR, za razliko od lani, ne bomo izvajali v lastni režiji. Predlog financiranja 
s strani MIZŠ je predviden v enakem obsegu kot v letu 2013, kazalci za strelstvo pa so relativno 
ugodni.  V  prvem  letu  novega  olimpijskega  ciklusa  Rio  2016  pričakujemo  sofinanciranje 
strelskega  programa  priprav  s  strani  OKS-ZŠZ za  našega  londonskega  medaljista  Rajmonda 
Debevca, po vzoru izvedbe projekta London 2012. Dodatno k temu pa bomo prejeli še 20.000 eur 
namenskih sredstev za izvajanje projekta Razvoj kadrov v športu, po katerem smo s 1. 2. 2014 za 
19 mesecev zaposlili  strokovnega sodelavca – trenerja,  Andrejo Vlah,  ki  bo v konzorcijskem 
partnerstvu  z  OKS-ZŠZ  v  100  %  financirana  s  strani  MIZŠ.  Kljub  zahtevnim  pogojem 
poslovanja v gospodarstvu smo za leto 2014 predvideli več prilivov iz sponzorstev in donacij. 
Delež članarin bomo povečali za 4 % v kolikor se bo število članic SZS povečalo na 115. Delež 
lastnih sredstev se bo v letu 2014, v primerjavi z letom 2013, predvidoma znižal za 11 %.



Odhodki:
V skladu s predvidenim planom prihodkov smo zastavili tudi plan porabe sredstev. Če se bo med 
letom pokazala neučinkovitost na strani zbiranja prihodkov, pa bomo izvedli rebalans plana na 
obeh straneh. Dokončno in najbolj realno sliko porabe pa bo možno predstaviti šele po prejetih 
odločbah iz javnih razpisov FŠO in MIZŠ. Temeljno vodilo pri poslovanju pa še naprej ostaja 
racionalizacija poslovanja z iskanjem notranjih rezerv.
Generalno  nameravamo  več  sredstev  nameniti  razvojno  naravnanim  planom,  kot  so  smelo 
zastavljeni načrti pri reprezentančni dejavnosti, kjer smo predvideli povečanje sredstev za 5 %. 
Ohraniti nameravamo trend povečanja izobraževalne dejavnosti,  primerljivo tisti  iz leta 2013. 
Ker pa v letu  2014 ni predvideno sofinanciranje  strelskih izobraževalnih programov iz  virov 
Evropskega socialnega sklada, v partnerstvu z OKS Olimp, se bo delež stroškov iz tega naslova 
dvignil za 48 %. 
V delu  investicijskega  vzdrževanja  smo  predvideli  nakup  novega  prenosnega  računalnika  in 
zamenjavo  dotrajane  klimatske  naprave.  Še  naprej  bomo  posebno  pozornost  posvečali 
nadaljnjemu razvoju in izboljšavi tekmovalnih sistemov, v enakem obsegu kot v letu 2013. 
Na račun nerealiziranega projekta prenove celostne grafične podobe in boljši marketinški podpori 
SZS v letu 2013 smo predvideli za 8 % večjo porabo na postavki materialnih stroškov, kamor je 
zajeta tudi amortizacija. 
Zaradi  možnosti  uporabe  modernih  komunikacijskih  orodij  pri   delovanju  organov  zveze, 
delovnih odborov in komisij ter drugih organizacijskih ukrepov bomo na tej postavki ustvarili 
predvidoma 7 % manjšo porabo sredstev v primerjavi z letom 2013. 
Regijske aktivnosti bomo še naprej podpirali v nespremenjenem obsegu. 
Stroški  mednarodnega sodelovanja se  bodo predvidoma znižali  za  4  %,  vanj  pa bodo zajete 
aktivnosti ob organizaciji WC Maribor, udeležbi na volilni skupščini in drugih sestankih ISSF v 
Münchnu, in delovanju članice tehničnega komiteja ESC Elvire Valant. 
Stroški osebnih dohodkov in stroškov dela se bodo zvišali za 43 % na račun povečanja delovnega 
kolektiva na tri zaposlene. 
Stroške  pogodbenega  dela  nameravamo  realizirati  predvsem  v  smislu  boljše  medijske 
predstavitve  zveze  ter  z  angažmajem  zunanjega  sodelavca,  ki  bo  skrbel  za  bolj  prodorno 
promocijsko aktivnost in novičarsko podporo.

Janez Slapar
predsednik SZS 
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PREDLOG:

PROGRAM RAZVOJA ŠPORTNEGA STRELSTVA DO LETA 2020

Metodologija:
Sodelujoči  pri  izdelavi  strateškega  načrta  –  skupščina,  predsedstvo,  strokovni  svet,  strokovne 
komisije  in  regije.  Pri  pripravi  programa  smo  se,  kot  primer  dobre  prakse  in  z  upoštevanjem 
metodoloških  načel  in  izvedbe postopka strateškega planiranja,  zgledovali  po aktualni  strategiji 
Olimpijskega  komiteja  Slovenije-Združenja  športnih  zvez.  Pri  tem smo kot  osnovo za  pripravo 
strateškega  načrta  uporabili  literaturo  Menedžment  olimpijskih  športnih  organizacij,  katere 
izdajatelj je Olimpijska solidarnost MOK in OKS-ZŠZ in se oprli na Nacionalni program športa v 
Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2023.

Časovni okvir izdelave programa: 
Opravljena je bila temeljita strateška analiza organizacije, s pomočjo katere smo postavili njeno 
diagnozo. Analiza stanja se je pričela leta 2011 in se zaključila leta 2013. Na 43. skupščini SZS, 
junij 2013, so bile potrjene smernice za izdelavo novega srednjeročnega programa razvoja strelstva 
do  leta  2020.  Na podlagi  sprejetih  smernic  je  menedžment  SZS pripravil  strateški  načrt  in  ga 
poimenoval Program razvoja športnega strelstva do leta 2020.

Strnjeno oceno analize Programa športnega strelstva do leta 2010 smo podali na 2. strokovnem 
posvetu SZS, v Rušah 11.1.2014. Iz analize izhaja sledeče:
− nova organiziranost SZS (realizirano)
− razvoj in izboljšava centralnega informacijskega sistema (realizirano) 
− večja avtonomija in boljša organiziranost regijskega delovanja (delna realizacija)
− nov tekmovalni sistem in nove starostne kategorije tekmovalcev (realizirano)
− izboljšava strokovnega dela (delna realizacija)

Vizija:
Razvoj  strelskega  športa  v  Sloveniji  z  namenom  vključevanja  čim  večjega  števila  članov  in 
strokovnih  delavcev,  zagotavljanja  ustrezne  opreme  in  druge  infrastrukture  za  doseganje 
mednarodno merljivih vrhunskih rezultatov.

Cilji:
− izboljšanje medijske prepoznavnosti in priljubljenosti športnega strelstva
− povečanje članstva SZS in povečanje množičnosti vpisa v članice SZS
− izboljšava tekmovalnega sistema za večjo aktivnost vseh članic SZS
− izvedba procesa integracije strelstva invalidov
− povečanje števila vrhunskih strelcev in njihove mednarodne konkurenčnosti 
− usposabljanje novih strokovnih delavcev in nadgradnja procesov izobraževanj
− razvoj novih strelskih produktov

Ukrepi:
1. Organiziranost SZS - sistem in pravila
Statut SZS je bil sprejet leta 2013. V skladu z določili novega statuta v roku enega leta dokončno 
izpeljati organiziranost SZS in nadaljevati s harmonizacijo podrejenih pravil v vsestransko povezan 
sistem, ki bo nudil dobro podlago za delovanje celotne organizacije in njenih članic.



Poiskati  kompetentne  strokovne  sodelavce  in  jih  ustrezno  vpeti  v  delo  strokovnih  komisij  ter 
zagotavljati visoko strokovnost storitev za članice SZS.
Razvoj in izboljšava centralnega informacijskega sistema s povezavo vseh področij delovanja SZS. 

2. Financiranje delovanja SZS
Zagotoviti stabilno finančno strukturo delovanja z:
Zasebnimi sredstvi: Poiskati večje strateške partnerje-podjetja in z njimi ustvariti skupne programe, 
ki  bodo  povezovalni  in  v  obojestransko  korist  ter  z  ustvarjeno  dodano  vrednostjo  financirati 
delovanje in razvoj športnega strelstva.  Delež zasebnih sredstev v letnem proračunu postopoma 
povečati na 1/3 celote.   
Javnimi  sredstvi:  Dvigniti  priliv  javnih  sredstev  s  kvalitetnim izvajanjem obstoječih  strokovnih 
programov in razvoj finančno podprtih novih programov na državnem in lokalnem nivoju.
Lastnimi sredstvi: iz naslova povečanega članstva in večjega števila registriranih tekmovalcev več 
zbranih prihodkov.

3. Marketinške aktivnosti
V  skladu  z  akcijskim  načrtom  sodelovanja  s  strateškimi  partnerji  razvoj  novih  produktov  za 
povečanje  priljubljenosti  športnega  strelstva.  Formiranje  specializirane  ekipe  strokovnjakov  za 
razvoj tega pomembnega segmenta vsake športne organizacije. Krepitev podobe in dobrega ugleda 
SZS, izboljšava celostne grafične podobe SZS, ki bo dvignila prepoznavnost in večje zanimanje za 
strelski šport v Sloveniji.  

4. Strelska infrastruktura – objekti 
Registracija in licenciranje vseh strelskih objektov v uporabi članic SZS. Skupaj z društvi razviti 
projekte za prenovo strelske infrastrukture za vse vrste orožja. Izdelava akcijskih letnih načrtov za 
prenovo objektov in njihovo prednostno razvrstitev z ovrednotenjem za potrebe javnih natečajev za 
sofinanciranje gradnje oziroma modernizacije strelskih objektov. V skladu z metodologijo OKS-
ZŠZ umestitev strelskih objektov v vseslovenski centralni register licenciranih športnih objektov v 
Sloveniji. Zagotoviti skladen regionalni razvoj objektov.

5. Društva – članice SZS
V šestih letih doseči stabilno rast članstva.
Društva, ki so v zadnjih dveh letih sodelovala v okviru Regijskih prvenstev, pa zaenkrat še niso 
članice SZS, se povabi v članstvo in oprosti plačila članarine za dve leti.
Trenutno imamo v članski strukturi 36 članic SZS, ki delujejo v javnem interesu, kar predstavlja 
zgolj  32 % vseh.  Delež članic  SZS z odločbo MIZŠ o delovanju v javnem interesu je treba v 
naslednjih šestih letih povečati na 100 %. Članicam zagotoviti strokovno pomoč pri izpolnjevanju 
vloge za delovanje v javnem interesu. Z odločbo dobijo članice možnost za sofinanciranje letnega 
programa športa s strani lokalnih sofinancerjev. Na ta način predvidevamo večji priliv sredstev za 
strelski šport na lokalni ravni za 30 %.
Društvom še naprej zagotavljati čim večjo pomoč pri strokovnem in organizacijskem delu s ciljem, 
da se bodo društva čim uspešneje potegovala za finančna sredstva, se prilagajala posebnostim v 
svojih okoljih ter zakonodaji s področja društev, športa, financ in davkov.

6. Razvoj kadrovske strukture SZS
Usposabljanje  in  izpopolnjevanje  strokovnih  delavcev:  inštruktorjev,  trenerjev,  sodnikov, 
organizatorjev  tekmovanj.  Izvedba  praktičnih  delavnic  za  strokovne  delavce  SZS.  Razvoj  in 
izboljšava izobraževalnih programov v skladu s  programom vladnega Strokovnega sveta RS za 
šport.  Prilagoditve programov izobraževanj  za izvedbo večjega vključevanja obstoječih oziroma 
nekdanjih  vrhunskih  športnikov  brez  formalnih  kvalifikacij,  vendar  z  dobrim  praktičnim 
poznavanjem športnega strelstva. Vzpodbujanje mednarodnega izobraževanja trenerjev.



Zagotoviti izvedbo sledečih seminarjev:
1x letno licenčni seminar za usposobljeni strokovni kader (trenerji in inštruktorji),
1x letno inštruktorski seminar,
1x na 2 leti trenerski seminar
1x na 4 leta sodniški licenčni seminar (olimpijski ciklus),
1x na 2 leti sodniški seminar za nov sodniški strokovni kader za posamezno disciplino.
Vsa usposabljanja novih kadrov izvesti ob zadostnem zanimanju članic SZS.
Izobraževanja  izvajati  v  partnerstvu  z  OKS-SZS  in  s  pomočjo  sofinanciranja  iz  Evropskega 
socialnega sklada, nov razpis 2015-2018. 

Zaposlitev 2-3 strelskih trenerjev v okviru panožnih športnih šol v naslednjem razpisu MIZŠ RS v 
letu 2016. Trenutno je v okviru predstavljenega razpisa zaposlenih 138 profesionalnih trenerjev iz 
številnih športnih panog z izjemo strelstva.
Delna profesionalizacija društvenih strokovnih delavcev v povezavi z izvajanjem strelskih krožkov 
v sodelovanju z osnovnimi šolami.
Vključevanje strokovnih sodelavcev - profesionalcev v delovni kolektiv SZS.
Vzpodbujanje k institucionalizaciji volonterskega dela v društvih.

Tekmovalci  –  dvig množičnosti  z  večjim vpisom in registracijo predvsem mladih tekmovalcev. 
Število registriranih strelcev dvigniti  iz dosedanjih 2.100 strelcev na več kot 2.500 registriranih 
tekmovalcev. Ciljamo na 100 % pokritost članic z registriranimi strelci-tekmovalci.
Razvoj  programov  interesne  športne  vzgoje  otrok  in  mladine,  športne  dejavnosti  študentov  in 
športne rekreacije.

7. Tekmovalni sistem
Zagotoviti kontinuirani razvoj in izboljšavo tekmovalnega sistema SZS na regionalni in državni 
ravni. Povečati dostopnost tekmovanj članicam SZS za vse strelske discipline: z zračnim orožjem, 
MK in VK orožjem na 25m, MK orožjem na 50m, puško šibrenico in VK orožjem na 300m.
Sprejeti  akcijski letni  načrt  s predstavljenimi novostmi uvajanja sprememb v tekmovalni sistem 
najkasneje mesec dni pred začetkom nove sezone tekmovanj.
V SZS imamo dobro razvit sistem ligaškega tekmovanja za Pokal SZS v disciplinah zračnega orožja 
(standardno  in  serijsko)  in  puške  šibrenice  (trap).  V ligaškem tekmovanju  z  zračnim orožjem 
sodeluje 60 društev v ekipnem tekmovanju (aktualni podatki za sezono 2013/14), ob tem pa še 4 
društva  samo s  posamezniki,  skupaj  64  članic  SZS.  V ligaškem tekmovanju  s  puško šibrenico 
sodeluje 16 društev v ekipni konkurenci, od tega je 6 društev aktivnih tudi v ligaškem tekmovanju z 
zračnim orožjem, 10 članic SZS nastopa samo v disciplini trap. Vseh ligaško aktivnih članic SZS je 
tako 74, kar predstavlja 66,1 % ligaško aktivnost članic SZS. Na državnih prvenstvih z zračnim 
orožjem je v sezoni 2012/13 nastopalo 67 društev, na DP s puško šibrenico 11 društev, skupaj 78 
društev, kar predstavlja 69,7 % aktivnost članic SZS na najbolj množičnih domačih tekmovanjih.
Na podlagi predstavljene analize delež tekmovalno aktivnih društev do leta 2020 dvigniti na 85 %.  

8. Reprezentančne aktivnosti
Razvoj programov vzgoje otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport – mladinski 
programi reprezentanc. Razvoj dejavnosti vrhunskega strelstva - članski program.    
Visoki tekmovalni cilji vseh selekcij in financiranje udeležbe mednarodno konkurenčnim strelcem 
na največjih strelskih tekmovanjih, s ciljem kvalificiranja najmanj treh strelcev na OI Rio de Janeiro 
2016 in OI Tokio 2020 ter kvalificiranja vsaj enega strelca na mladinske OI Buenos Aires 2018. 
Pomoč  pri  financiranju  in  izvajanju  individualnih  programov  vrhunskih  strelcev  ter  okrepljeno 
institucionalno sodelovanje z državnimi organi - delodajalci strelcev profesionalcev. 
Razvoj in izvajanje raziskovalnih programov, meritev, analiz in svetovanja.
Usposabljanje  specializiranih  strokovnih  delavcev  –  trenerjev  za  izvajanje  reprezentančnih 



programov. 

9. Kategorizacija
Na podlagi aktualne kategorizacije športnikov OKS-ZŠZ št.  72, z dne 01. 02. 2014, je trenutno 
kategoriziranih  140  strelcev,  od  tega  9  vrhunskih  strelcev,  s  čimer  se  po  skupnem  številu 
kategoriziranih  športnikov  v  Sloveniji  uvrščamo  na  4.  mesto  med  individualnimi  športnimi 
panogami in predstavljamo 2,53 % vseh kategoriziranih športnikov (od 5535) med 125 športnimi 
panogami. Zgolj z upoštevanjem skupnega števila vseh vrhunskih športnikov (1104) pa dosegamo 
delež 0,82 % vseh.  To so sicer podatki,  ki  so primerljivi  stanju v SZS v letu 2010 in 2011. V 
naslednjih šestih  letih  planiramo povečati  število  kategoriziranih strelcev z dvigom množičnosti 
udeležbe na največjem domačem tekmovanju (DP) in dodatno izboljšavo tekmovalnega sistema. 
Število vrhunskih strelcev bomo z izboljšavami strokovnega dela dvignili na 15, kar bi do leta 2020 
predstavljalo  na leto  enega več.  Posebno skrb pa bomo posvetili  mlajšim selekcijam,  kjer smo 
trenutno brez perspektivnega vrhunskega strelca ali strelke. 

10. Integracija strelstva invalidov
V skladu s sklepom Mednarodnega olimpijskega komiteja izvesti integracijo strelstva invalidov v 
redni  program  športnega  strelstva  na  področju  izobraževanja,  tekmovalnega  sistema,  razvoja 
prilagojene infrastrukture ter reprezentančnih aktivnosti vrhunskih strelcev.

11. Mednarodno sodelovanje
Okrepiti  aktivnosti  povezovanja strokovnih delavcev SZS v mednarodnih organizacijah  ESC in 
ISSF  in  s  tem  povezana  večja  prisotnost  slovenskih  predstavnikov  v  organih  in  strokovnih 
komisijah ESC in ISSF.

12. Organizacija mednarodnih tekmovanj
V skladu z razvojem in posodobitvijo strelske infrastrukture v Sloveniji organizirati mednarodna 
strelska tekmovanja z množično mednarodno udeležbo, MT in GP turnirji,  evropski in svetovni 
pokali ter EP in SP tekmovanja.  Izdelava akcijskih načrtov za olimpijsko obdobje.

13. Strelstvo in mediji
Razvoj  in  popularizacija  strelstva  na  socialnih  omrežjih.  Nadaljnji  razvoj  spletne  strani  SZS. 
Okrepljeno  sodelovanje  s  strokovnimi  delavci  –  strelskimi  poročevalci.  Vzpostavitev  strelske 
informacijske mreže novinarjev vseh večjih slovenskih medijev, radio, televizija,  spletni  portali. 
Usposabljanje specializiranih strokovnih delavcev za stike z javnostmi. Izdelava letnih akcijskih 
načrtov.

14. Evalvacija Programa razvoja športnega strelstva do leta 2020
Realizacijo programa ocenimo po OI Rio de Janeiro 2016 in po potrebi prilagodimo cilje do konca 
veljavnosti programa.

Predlog sklepa:
Program razvoja športnega strelstva do leta 2020 se, po obravnavi na 44. redni skupščini SZS, 
sprejme. 

Predsedstvo SZS
predsednik Janez Slapar


