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ČLANICAM SZS

48. REDNA SKUPŠČINA STRELSKE ZVEZE SLOVENIJE

VABILO

Vabimo vas na 48. skupščino Strelske zveze Slovenije, ki bo v četrtek, dne 29. 03. 2018, z začetkom ob 
18. uri, v veliki sejni dvorani Strelišča, Dolenjska cesta 11, Ljubljana. 

Predlagam sledeč

DNEVNI RED:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnega predsedstva,
2. Sprejem dnevnega reda, imenovanje zapisnikarja, dveh overiteljev zapisnika, verifikacijske 

komisije in ugotovitvenega sklepa o številu predstavnikov regij in članic SZS z glasovalno 
pravico,

3. Poročila o delu organov skupščine (poročila o delu Predsedstva, poročilo o poslovanju v letu 2017, 
poročilo Disciplinskega razsodišča in poročilo Nadzornega odbora), Razprava o poročilih in  
sprejem sklepov,

4. Program dela in finančni načrt SZS za leto 2018,
5. Poročilo - odprta vprašanja EP 2015,
6. Vprašanja, predlogi in pobude delegatov, razno.

Gradivo je priloženo za 2., 3., 4. in 5. točko dnevnega reda.
Gradivo bo objavljeno in dostopno na spletni strani SZS.

Prosimo vas, da zagotovite prisotnost predstavnikov vaše regije in članic SZS na skupščini. 
Predstavnikov regij in članic SZS oddajo pri vhodu pooblastilo in prejmejo glasovalni listič.

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 48. redni skupščini Strelske zveze Slovenije.

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

Regijski koordinator ali
Predsednik članice SZS

................................
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ŠTEVILO PREDSTAVNIKOV NA 48. SKUPŠČINI SZS

V skladu z 12. in 17. členom Statuta SZS imajo posamezne regije in članice SZS (stanje na dan 28. 1. 
2018) naslednje število predstavnikov na 48. seji Skupščine SZS:

regija št. članic SZS št. članic SZS s 30 skupno št.
v regiji ali več registriranimi predstavnikov

tekmovalci

1. Severovzhodna (20) 1 2 1 SD Kovinar Ormož 8
1 ŠD Črenšovci
1 ŠSD Radgona
1 SD Štefan Kovač Turnišče
1 SD Mesto Ljutomer

2. Severna (21) 1 2 1 SD Franc Lešnik Vuk 6
1 SK Ptuj
1 SD Kidričevo

3. Vzhodna (18) 1 1 1 SD Dolič 5
1 SD Dušan Poženel Rečica pri Laškem
1 SD Mrož

4. Severozahodna (11) 1 1 1 SD Trzin 6
1 SD Kamnik
1 SD Škofja Loka
1 SD Lotrič Železniki

5. Osrednja (14) 1 1 1 SD Olimpija 7
1 SD Tabor Ježica
1 SD Grosuplje
1 SK Moris Kočevska Reka-Kočevje
1 SD Ljubo Šercer

6. Jugovzhodna (7) 1 0 1 SK Brežice 5
1 SD Leskovec
1 SD Gorjanci
1 SD Marok Sevnica



7. Zahodna (19) 1 1 1 SD Vrhnika 6
1 SK Izola
1 SD Postojna
1 Cerkniško društvo strelk in strelcev

Skupaj 7 8 28 43

Pripravila:
Strokovna sodelavka SZS Sekretar SZS
Elvira Valant, l.r. Simeon Gönc



272-8          Ljubljana, 9. 3. 2018

POROČILO O DELU PREDSEDSTVA

Predsedstvo je od zadnje volilne skupščine SZS, v maju 2017, izvedlo trinajst sej, od tega sedem 
korespondenčnih. Predsedstvo je sprejelo 89 sklepov. Glavne aktivnosti so bile naslednje:
- sestava in imenovanje članov komisij SZS,
- imenovanje vodij reprezentanc SZS in izvajanje programov državnih reprezentanc SZS,
- priprava finančnih načrtov, izvedba in poročanje,
- obravnava analize Vprašalnika Strokovnega sveta SZS,
- obravnava drugih predlogov Strokovnega sveta in članic SZS,
- obravnava in sprejem štirih pravilnikov,
- izvajanje tekmovalnega sistema SZS in podpora organizatorjem tekmovanj,
- priprava na spremembe pravil ISSF s 1.1.2018 ter izdelava slovenskega prevoda ISSF pravil,
- oblikovanje predloga in izvajanje projekta povečanja števila tekmovalcev s puško šibrenico,
- reševanje problematike usposabljanja strokovnih delavcev SZS po novem Zakonu o športu,
- izvajanje aktivnosti za medijsko popularizacijo strelstva – TV prenosi v živo iz EP 10m Györ,
- izvajanje projekta Razvoj kadrov v športu 2016-2022,
- izvajanje projekta Nacionalne panožne športne šole (NPŠŠ),
- izvajanje mednarodnih aktivnosti SZS v ESC in ISSF,
- reševanje odprtih vprašanj s SK Central, Strelskim centrom Gaj oz. Igorjem Rakušo za EP 2015,
-  priprava dokumentacije  za razpis  FŠO, v skladu s  kriteriji  izdaja priporočil  članicam SZS za 
predloge projektov,
- izdelava in posredovanje predloga za zaposlitev vrhunskih strelcev in trenerja v državni upravi ter 
zaposlitev vodje reprezentance Andreje Vlah v Slovenski vojski,
- priprava predlogov in sodelovanje v medresorski delovni skupini MNZ za pripravo sprememb 
Zakona o orožju in podrejenih predpisov,
- priprava in izvedba razglasitve Strelec leta 2017,
- izvajanje nalog predvidenih s strategijo razvoja strelstva,
- ter številne druge aktivnosti.

Največ dejavnosti se je odvijalo znotraj posameznih delovnih teles zveze, v komisijah, kjer smo 
izvedli 23 sej. Za predsedstvom so bili s petimi sejami najbolj dejavni v Komisiji za puško šibrenico 
in Komisiji za organizacijo, kadre in promocijo, nato s štirimi v Strokovnem svetu in Komisiji za 
puško, pištolo in samostrel, s tremi v Sodniški komisiji in z dvema v Trenerski komisiji. Priprava 
obsežnega gradiva za izvedbo naštetih sej vzame veliko časa tako strokovni službi SZS kot tudi 
predsednikom in članom komisij, ki s svojimi strokovnimi mnenji pomembno prispevajo k dobrim 
rešitvam in zagotavljajo razvoj programov SZS.

Naši organi in komisije so se ukvarjali s pripravo sledečih predlogov: 

Strokovni svet je po konstituiranju obravnaval vizijo, da bi na novo definirali vlogo Strokovnega 
sveta SZS. Pomembna vloga Strokovnega sveta je namreč vzpodbuda razprave in dela po komisijah 
in  dajanju  usklajenih  predlogov  za  obravnavo  na  sejah  predsedstva.  Želja  je  doseči  boljšo 
informiranost članic SZS o delu v komisijah in izvajanju programov ter izboljšave na organizacijski 
ravni. Zaradi tega je Strokovni svet oblikoval obširni Vprašalnik o organizacijskih in strokovnih 
vprašanjih in ga poslal vsem članicam SZS. Nato je zbral in analiziral odgovore na Vprašalnik ter 
jih poslal v obravnavo v pristojne komisije. Strokovni svet je izvajal številne usklajevalne aktivnosti 
in  zagotovil  obravnavo  strokovnih  podlag  za  izvajanje  programa  SZS,  v  katerem  predstavlja 
največji delež program reprezentance. Strokovni svet je objavil razpis za izbor vodij reprezentanc 
SZS za  puško,  pištolo  in  samostrel  SZS  in  za  puško  šibrenico  SZS ter  predsedstvu  predlagal 
imenovanje  Andreje  Vlah  in  Nikolaja  Mejaša.  Analiziral  je  njune  predloge  letnih  programov 
reprezentance, ki jih je sprejel, nato pa spremljal njihovo izvajanje. Kot drugostopenjski organ je 



obravnaval teme, ki  so jih predlagale komisije,  jih sistemsko uskladil,  in predsedstvu predlagal 
ustrezne rešitve. Veliko pozornosti in obravnave so bili deležni tudi programi izobraževanj, ki jih 
izvaja SZS in jih bo treba novelirati ter prilagoditi zaradi sprememb, ki jih je prinesel nov Zakon o 
športu.

Trenerska komisija je po konstituiranju najprej obravnavala poročilo o delu Trenerske komisije SZS 
v  preteklem  mandatu  2012-2017.  Obravnavala  je  poročila  vodij  reprezentanc  o  realizaciji 
reprezentančnega programa v letu 2017 in predlog programa reprezentance za leto 2018 ter se s 
člani  komisije  in  skladno  s  predlogom vodje  reprezentance  za  puško  in  pištolo  vključevala  v 
izvajanje programa, predvsem v delu z mladimi. Pripravila je predlog vsebin za izvajanje programa 
meritev  SZS  v  sezoni  2017/2018  ter  za  prijavo  na  javni  razpis  FŠO  in  MIZŠ.  Izvedla  je 
tradicionalne kadetske priprave z zračnim orožjem v Murski Soboti.  Obravnavala  je poročilo o 
delovanju Martina Kolarja  ter  usmerjala   izvajanje  programa Nacionalne panožne športne šole. 
Obravnavala  je  problematiko  usposabljanja  strokovnih  delavcev  v  športu  po  novem Zakonu  o 
športu iz junija 2017. Pripravila je predloge usposabljanj in strokovnih izpopolnjevanj za prijavo na 
javni razpis MIZŠ v konzorcijskem sodelovanju z OKS-ZŠZ za obdobje 2018-2022. Opravila je 
analizo odgovorov članic SZS na Vprašalnik Strokovnega sveta SZS in se opredelila s predlogi 
rešitev  na  vseh  področjih,  ki  jo  zadevajo,  predvsem  pa  glede  tekmovalnega  sistema  SZS, 
reprezentančnih programov in programov izobraževanj. Opredelila se je do predlogov iz preostalih 
komisij SZS v postopkih medkomisijskega usklajevanja.

Komisija za organizacijo, kadre in promocijo je po konstituiranju najprej opravila razdelitev nalog 
in dela med člane komisije ter si postavila cilje do konca mandata. Analizirala je stanje obstoječega 
informacijskega sistema SZS in začela z aktivnostmi za njegovo prenovo in posodobitev. Opravila 
je vrednotenje in izbor najboljših tekmovalcev, društva in športne poteze leta v SZS ter obravnavala 
predloge  članic  SZS  za  nagrajence  v  letu  2017.  Skrbela  je  za  aktivno  vzdrževanje,  razvoj  ter 
podporo informacijskemu sistemu SZS, predvsem v postopkih registracij tekmovalcev, prestopih in 
izposojah. Obravnavala je problematiko registracij športnikov mlajših od 12 let po novem Zakonu o 
športu. Za potrebe OKS-ZŠZ je komisija skupaj z regijskimi koordinatorji SZS pripravila obsežno 
poročilo o številu registriranih športnikov v SZS. Obravnavala je vlogi kandidatk za včlanitev v 
SZS. Komisija od meseca januarja 2018 naprej deluje pod vodstvom vršilca dolžnosti predsednika 
KOKP, Milana Vernika, saj je Dejan Stančević v mesecu novembru podal odstopno izjavo z mesta 
predsednika  KOKP.  Opredelila  se  je  do  predlogov  iz  preostalih  komisij  SZS  v  postopkih 
medkomisijskega usklajevanja.

Sodniška komisija je po konstituiranju analizirala opravljene aktivnosti v minulem mandatu njenega 
delovanja in si določila cilje v novem. Delegirala je sodnike in zagotavljala podporo organizatorjem 
tekmovanj, predlagala nakup manjkajočih rekvizitov za kontrolo opreme ter se seznanila s predlogi 
sprememb ISSF pravil od leta 2018 naprej. Najbolj aktivna je bila na področju  priprave prevoda 
ISSF pravil v slovenski jezik, uskladitve sprememb s pravilniki SZS ter s pripravo na seminarje 
sodniškega izpopolnjevanja, kar bo v naslednjem obdobju organizirano po vseh regijah. Sprejela je 
predlog sprememb Pravilnika o usposabljanju in podeljevanju licenc sodnikom v SZS. Zbrala je 
vloge mednarodnih sodnikov, ki so jim koncem leta potekle licence, in jih poslala v podaljšanje na 
ISSF.  Obravnavala  je  vloge  mednarodnih  sodnikov  za  njihovo  delegiranje  v  žirije  velikih 
mednarodnih tekmovanj. Na vprašanja članic SZS je pripravila mnenja in uskladitve s pristojnimi 
delovnimi telesi SZS. 

Komisija za puško, pištolo in samostrel  je po konstituiranju opravila pregled zadnjih aktivnosti 
KPPS  v  minulem  mandatu,  obravnavala  je  poročila  delegiranih  sodnikov  in  se  opredelila  do 
morebitnih posebnosti. Opravila je izbor organizatorjev tekmovanj z zračnim orožjem za sezono 
2017/18, potrdila sestavo 1.A in 1.B državne lige za sezono 2017/18 in obravnavala predlog novih 
državnih rekordov. Podala je stališče na zaprosilo Komisije tekmovalcev SZS za tolmačenje statusa 
rezervnih  tekmovalcev  in  predlagala  sprejem  koledarja  SZS  za  puško,  pištolo  in  samostrel. 
Obravnavala je predloge članic SZS za izboljšave tekmovalnega sistema SZS in sprejela predloge 



sprememb treh  pravilnikov,  ligaškega,  za  DP in  o  rekordih.  Predlagala  je  spremembo norm za 
uvrstitev na DP in zaostrila kriterije.  Komisija se je veliko ukvarjala s pripravo pravil  za novo 
olimpijsko  disciplino  mešanih  parov,  ki  jo  je  dodala  v  tekmovalni  sistem  SZS  s  spremembo 
pravilnika o DP. Sledila je spremembam mednarodnih pravil ISSF in ugotavljala njihov vpliv na 
tekmovalni sistem SZS. Obravnavala je analizo Vprašalnika Strokovnega sveta, do predlogov in 
pobud se bo opredelila v nadaljevanju.

Komisija  za  puško  šibrenico  je  po  konstituiranju  uspešno  izvedla  letni  program  tekmovanj  v 
disciplinah trap in dvojni trap. Pripravila je predlog projekta za povečanje števila tekmovalcev s 
puško šibrenico v Sloveniji in izvedla prvo trap šolo streljanja v Ormožu in Murski Soboti.  Po 
koncu  sezone  je  obravnavala  predloge  državnih  rekordov,  opravila  je  razpravo  o  predlogih 
sprememb  tekmovalnega  sistema  za  puško  šibrenico  ter  pripravila  nov  Pravilnik  o  državnih 
prvenstvih v streljanju s puško šibrenico RS. Pripravila je predlog koledarja tekmovanj SZS za leto 
2018, zbrala je prijave članic SZS za ligaško tekmovanje za vzhodno in zahodno skupino, razvrstila 
je udeležence za tekmovanji 1. državne lige trap in Pokala SZS ter izbrala organizatorje tekmovanj 
v letu 2018. Obravnavala je analizo Vprašalnika Strokovnega sveta SZS in zavzela stališča glede 
drugih vprašanj, ki so jih postavile članice SZS.

Pri izvajanju reprezentančnega programa SZS sta bila v zadnjem letu uspešna vodji reprezentance 
Andreja Vlah in Nikolaj Mejaš, ki sta planirane vsebine izvedla v celoti in v skladu s Programom 
reprezentanc za leto 2017. Za izvedbo programov smo zagotovili dovolj finančnih sredstev. Vodji 
reprezentance sta pred koncem leta 2017 dobila nov mandat za vodenje reprezentance in pripravila 
sta nova programa reprezentanc za leto 2018.

Reprezentanca  z  zračnim  orožjem  se  je  udeležila  naslednjih  mednarodnih  tekmovanj:  Ruše, 
eliminacije za EYL – Evropske lige mladih, München, dvoboja s Hrvaško v Čakovcu, EP 10m v 
Mariboru,  GP Liberation  v  Plznu,  Strelski  upi  Plzen,  ISSF svetovnih  pokalov  v  New Delhiju, 
Münchnu in Gabali, GP Novi Sad ter SP mladincev v Suhlu.

Reprezentanca z malokalibrskim orožjem se je pred začetkom sezone udeležila zimskih priprav in 
tekmovanj v Wroclawu in Dortmundu ter nastopila na sledečih tekmovanjih: GP Plzen, GP Novi 
Sad, Strelski upi Plzen in na ISSF svetovnih pokalih v New Delhiju, Münchnu in Gabali.  Pred 
poletnim vrhuncem sezone – EP v Bakuju smo izvedli posebne priprave in pripravljalna tekmovanja 
v Novem Sadu in Ljubljani. Mladinski del reprezentance je imel svoj vrhunec sezone z nastopom na 
SP v Suhlu.

Reprezentanca s puško šibrenico je imela skupne priprave pred začetkom sezone v italijanskem 
Porpettu in na Cipru, kjer imajo v hladni polovici leta dobre klimatske pogoje za kvaliteten zunanji 
tehnični  trening.  Reprezentanca  je  opravila  več  zaključnih  vikend  priprav  in  se  udeležila 
pripravljalnih  tekmovanj  na  Cipru,  Novigradu  in  Beogradu.  Nato  je  sledila  še  serija  velikih 
tekmovanj na ISSF svetovni pokalih v Acapulcu in Larnaki ter mladinskem svetovnem pokalu v 
Porpettu, čemur sta sledila še nastopa na evropskem prvenstvu v Bakuju in svetovnem prvenstvu v 
Moskvi, kar sta bila glavna cilja sezone.

Reprezentanca  s  puško  velikega  kalibra  je  v  začetku  sezone  opravila  priprave  v  organizaciji 
Slovenske vojske v Osijeku, nato se je udeležila tekmovanj evropskega – Lapua pokala v Aarhusu 
in Thunu, čemur je sledil še nastop na finalu evropskega pokala v Tolmezzu, kamor so se uspešno 
kvalificirali trije slovenski strelci.

Člani  reprezentance  so s  pomočjo klubske strokovne podpore in  vodstva reprezentance  dosegli 
naslednje rezultate: Tekmovalno-pripravljalni ciklus članske reprezentance z zračnim orožjem se je 
končal s prvim vrhuncem sezone na domačem EP v Mariboru. Z dosežki in rezultati naših strelcev 
na EP nismo izpolnili ciljev. Na EP je najboljši rezultat z zračno puško dosegla dvakratna olimpijka 
Živa Dvoršak, ki je osvojila 19. mesto in za dva kroga zaostala za finalistkami. Dobro uvrstitev je z 
zračno pištolo dosegla tudi Katja Vodeb, ki je osvojila 24. mesto. Med člani s pištolo je Kevin Venta 
osvojil 38. mesto. V mešanih parih z zračno pištolo sta se Venta in Vodebova uvrstila na 15. mesto 



ter za polfinalisti zaostala za 7 krogov.
V poletnem vrhuncu sezone se je reprezentanca odlično odrezala na EP v Bakuju in osvojila troje 
odličij. Rajmond Debevec je osvojil bronasto odličje s puško velikega kalibra leže, ekipa v postavi 
Debevec, Robert Markoja in Dušan Ziško pa si je priborila zgodovinsko prvo srebrno odličje v tej 
disciplini. Debevec je dopolnil uspeh še s standardno puško velikega kalibra, ko je osvojil 4. mesto 
in za odličjem zaostal le za krog. Podobno uspešen pa je bil tudi Robert Markoja s 5. mestom leže 
in prav tako enim krogom zaostanka za bronastim odličjem. Na EP v Bakuju je bila zelo uspešna 
tudi trap reprezentanca, ki si je v novi olimpijski disciplini mešanih parov v trapu, ki bo na sporedu 
na prihodnjih OI v Tokiu leta 2020, priborila zgodovinsko prvo srebrno odličje za Slovenijo, za 
velik  podvig  pa  sta  z  naslovom evropskih  podprvakov poskrbela  Tomaž  Blazinšek  in  Jasmina 
Maček. V posamični konkurenci članov v trapu pa so se vsi trije slovenski strelci Tomaž Blazinšek, 
Matjaž Lepen in Denis Vatovec s 30., 34. in 40. mestom uvrstili v prvo polovico nastopajočih. Med 
članicami je Jasmina Maček osvojila 25. mesto. 
Na SP s  puško šibrenico  v  Moskvi,  v  disciplini  trap,  si  je  v  konkurenci  149 strelcev  najvišjo 
uvrstitev med člani, s 54. mestom, priboril Matjaž Lepen, novinec na velikih tekmovanjih. V ženski 
konkurenci je Jasmina Maček osvojila 46. mesto.
Na  uvodnem ISSF  svetovnem pokalu  v  indijskem New  Delhiju,  v  februarju,  je  reprezentanca 
dosegla dobre uvrstitve, najboljši rezultat pa je v novi olimpijski disciplini mešanih parov z zračno 
pištolo dosegel Kevin Venta, ko je skupaj s tajsko strelko Naphaswan Yangpaiboon osvojil bronasto 
odličje.  Visoke  uvrstitve  so  slovenski  strelci  nanizali  tudi  v  preostalih  disciplinah,  v  ležečem 
položaju z malokalibrsko puško je Rajmond Debevec osvojil 10. mesto in za finalisti zaostal za 
vsega šest desetink kroga. Kevin Venta je z zračno pištolo dosegel svojo najvišjo uvrstitev do zdaj z 
12. mestom ter za finalisti zaostal za dva kroga. Uspešen je bil tudi z malokalibrsko pištolo 50m, 
kjer je na 11. mestu za finalisti zaostal le za krog. Robert Markoja je z zračno puško osvojil 23. 
mesto.
Na svetovnih pokalih s puško šibrenico v disciplini trap v Acapulcu in Larnaki je najboljši nastop 
pokazal olimpijski štipendist Denis Vatovec in osvojil 29. in 30. mesto.
Na svetovnem pokalu v Gabali se je najboljše uvrstitve z 19. mestom z zračno puško veselila Urška 
Kuharič, Kevin Venta je z malokalibrsko pištolo osvojil 21. mesto, kar sta bila najboljša slovenska 
rezultata. Kevin Venta je bil najboljši slovenski strelec tudi na svetovnem pokalu v Münchnu, kjer 
je z malokalibrsko pištolo osvojil 15. mesto.
Na tekmi evropskega pokala v Aarhusu je Rajmond Debevec dosegel tri nove državne rekorde in 
osvojil zlato in srebrno odličje v trojnem položaju in leže. Reprezentanca je na GP v Plznu prav 
tako izboljšala tri ekipne državne rekorde z malokalibrsko puško trojni položaj in leže ter med člani 
s hitrostrelno pištolo. V posamični konkurenci sta Živa Dvoršak in Peter Tkalec dosegla dve 15. 
mesti in bila blizu uvrstitvam v finale. V Wroclawu je dve bronasti odličji osvojil Robert Markoja v 
ležečem in trojnem položaju z MK-puško. Zelo uspešna sta v uvodu v sezono bila tudi trap strelca 
Matija Mlinarič in Denis Vatovec, ki sta na Cyprus GP osvojila visoki uvrstitvi s 7. in 13. mestom 
ter le za eno zadeto tarčo zgrešila finale.

Pomlajena reprezentanca s samostrelom je uspešno nastopila na Svetovnem prvenstvu v Osijeku, 
kjer se je naša najmlajša strelka Lia Lazar prvič uvrstila v finale in osvojila končno 6. mesto z 
match samostrelom na 10m. Njen uspeh je v disciplinah na 30m dopolnil Robert Markoja, ki je v 
stoječem položaju osvojil 4. mesto in z rezultatom tretjeuvrščenega osvojil nehvaležno 4. mesto. V 
klečečem položaju je Markoja osvojil 13. mesto, v kombinacijski tekmi pa se je uvrstil v finale in 
osvojil končno 5. mesto. Mladi Erik Kandare, ki je bil naš najboljši strelec na lanskem EP tokrat 
zahtevnim vetrovnim razmeram ni bil kos in je osvojil 18. in 19. mesto s samostrelom na 30m kleče 
in stoje. Naša svetovna prvakinja iz leta 2015, Renata Oražem, je v stoječem položaju na 30m 
osvojila 9. mesto, boljša pa je bila v klečečem položaju, kjer si je s 7. mestom priborila še uvrstitev 
v finale kombinacijske tekme in osvojila končno 8. mesto. Preostala naša dekleta, Klavdija Pufič, 
Urška Kuharič in Nina Juvan, so s samostrelom na 10m osvojile 14., 18. in 20. mesto ter se niso 
uspele uvrstiti v finale. 



Cilji  izvedbe  programa  mladinske  reprezentance  so  bili  opredeljeni  selektivno  po  disciplinah, 
skupni cilj vseh programov pa so bili omogočati ustrezno strokovno podporo in vodenje za dvig 
splošnega  strelskega  znanja  in  konkurenčnosti  ter  se  rezultatsko  približati  evropskemu  in 
svetovnemu  vrhu.  Ocenjujemo,  da  smo  bili  z  dosedanjo  izvedbo  programov  mlajših  selekcij 
uspešni.  Slovenski  mladinci  so  pokazali  nekaj  uspešnih  nastopov  na  zahtevnih  mednarodnih 
tekmovanjih  v Trzinu,  Rušah in Münchnu.  Z uspešnimi  nastopi  je  na največjem mednarodnem 
tekmovanju z zračnim orožjem na svetu – v Münchnu nadaljevala Jagoda Tkalec, ki je osvojila 14. 
in 17. mesto. Uspešen je bil tudi naš perspektivni mladinec s pištolo Jože Čeper z 21. mestom. 
Dobro streljanje pa je pokazal tudi mladinec s puško Jakob Petelinek, ki je s 618,7 krogi izboljšal 
svoj osebni rekord in se uvrstil na 31. mesto. 
Najboljši nastop v prvem vrhuncu v sezoni – na domačem EP z zračnim orožjem 10m v Mariboru je 
pokazala Jagoda Tkalec in z zračno pištolo osvojila 17. mesto ter le za tri kroge zgrešila finale. Tri 
kroge  za  finalisti  pa  je  z  zračno  pištolo  zaostal  tudi  Jože  Čeper  in  osvojil  18.  mesto.  Med 
mladinkami  s  puško  se  je  najbolje  odrezala  Urška  Hrašovec  in  osvojila  39.  mesto,  najboljši 
mladinec s puško pa je bil Jakob Petelinek, ki je osvojil 29. mesto. V mešanih parih s puško sta 
mladinca Petelinek in Hrašovec osvojila 10. mesto in bila zelo blizu uvrstitvi v polfinale. V mešanih 
parih s pištolo sta Tkalec in Čeper osvojila 12. mesto. 
Na SP v Suhlu smo največji uspeh dosegli s pištolo na 25m, ko je Jože Čeper z novim osebnim 
rekordom s 580 krogi osvojil 8. mesto in za odličjem zaostal le za dva kroga. Uspešen je bil tudi z 
zračno pištolo, ko je s 569 krogi osvojil 22. mesto. Z zračno pištolo je dobro nastopala tudi Jagoda 
Tkalec in s 372 krogi v konkurenci 106 strelk osvojila 34. mesto.
Naš najboljši mladinec Jože Čeper pa je svojo najuspešnejšo sezono do zdaj sklenil na EP v Bakuju, 
kjer je s pištolo na 25m osvojil 5. mesto in imel enak rezultat kot tretjeuvrščeni strelec, vendar 
zaradi manj notranjih desetic ostal brez odličja. Pištolske uspehe leta 2017 pa je na 25m dopolnila 
še Jagoda Tkalec,  ki  je s 563 krogi  osvojila 11.  mesto in za finalistkami zaostala  za tri  kroge. 
Mladinca s puško šibrenico v trapu, Rene Maček in Miha Nahtigal, sta na EP v Bakuju osvojila 19. 
in 22. mesto.
Naši mladi kadetski ekipi z zračno pištolo in puško se v eliminacijah nista uvrstili v kvalifikacije 
Evropske lige mladih (EYL Youth League), zelo koristno mednarodno mladinsko tekmovanje, ki je 
potekalo v mesecu maju v Franciji. Na tekmovanju mladinskih strelskih upov v Plznu sta Jagoda 
Tkalec z zračno pištolo in Jože Čeper s pištolo na 25m osvojila 9. mesti in s tem finale ter boj za 
odličja zgrešila le za las. Dekleta z zračno pištolo pa so izboljšala še enega najstarejših ekipnih 
državnih rekordov. V trojnem položaju  z malokalibrsko puško je nov državni rekord dosegel tudi 
Erik Kandare.

V  preteklem letu smo pripravili  gradivo in sodelovali  na javnem razpisu Fundacije  za šport  za 
sofinanciranje  letnega  programa  športa  v  letu  2018.  Javni  razpis  Ministrstva  za  izobraževanje, 
znanost  in  šport  za  letni  program športa  v  2018,  kamor  se  bomo prav tako  prijavili,  še  ni  bil 
objavljen.  Za  oba  javna sofinancerja  naših  programov v  letu  2017 smo pripravili  vsebinska  in 
finančna poročila ter zaključna poročila o namenski porabi javnih sredstev, s katerimi smo izvedli 
veliko  projektov  in  realizirali  številne  cilje,  ki  jih  izvajamo v skladu z  odločbo o delovanju v 
javnem interesu.

Čez  celotno leto smo našim članicam nudili strokovno podporo in pomoč pri izvajanju registracij 
tekmovalcev, izdajanju različnih priporočil in potrdil in pri organizaciji tekmovanj. Članice SZS in 
zainteresirano športno  javnost  smo obveščali  o  naših dejavnostih  preko dobro obiskane spletne 
strani SZS, s pomočjo Informacij SZS in z obvestili na e-pošto ter s pomočjo socialnih omrežij.

Janez Slapar
predsednik SZS
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POROČILO O POSLOVANJU SZS V LETU 2017

       Realizacija              Plan      Realizacija Index
      2016      2017      2017 R17/P17

I. PRIHODKI 434.010 402.126 410.507 102
MIZŠ - Razpis 172.819 205.226 205.262 100

Strelstvo-Člani    126.895    138.143   138.143
Strelstvo-Mladinci        13.351      32.000     32.000
Samostrel-Člani              5.146        6.000       6.000
Delovanje zveze           15.562      13.905     13.905
Članarine                      356           270          270
Zavod Planica      1.640        1.730       1.669
NPŠŠ        9.869      13.268      13.275

Fundacija za šport  109.417   76.800   82.699 108
            D1    66.499     39.899     39.899

D2     38.918     38.000     38.000
D3       4.000        4.000       4.000
RR           800          800

OKS-ZŠZ   33.352   15.300    12.886 84
Sponzorstvo, donacije    57.448   45.000   49.909 111
Članarine                                              19.775            20.000    19.250    96
Lastna sredstva                                     38.579            38.800   39.299 101
Drugo                                                     2.620               1.000      1.202 120

II. ODHODKI 423.269 402.126 414.863 103
Delovanje organov zveze    23.192   10.000   18.344 183
Delovanje regij    12.500   12.500   12.500 100
ISSF, ESC, OKS     4.733     4.500     4.600 102
OD, stroški dela              50.923   48.000   47.398 99
Pogodbeno delo               0     1.000            0  
Materialni stroški     17.822   16.626   16.745 101
Priprave in nastopi drž. r.   293.304* 286.000* 297.145* 104
Tekmovalni sistemi       15.987   16.000   12.262 77
Strokovno izobraževanje         4.755     5.500     5.748 105
Investicijsko vzdrževanje             53     2.000        121 6

III. RAZLIKA       10.741            0 -  4.356
* brez sredstev za OD strokovne službe

IV. KOMENTAR

Prihodki:
V letu 2017 smo zbrali 410.507 EUR prihodkov, kar predstavlja 2 % več od načrtovanega.
V celoti smo počrpali namenska sredstva po pogodbi z MIZŠ za programe iz LPŠ 2017, NPŠŠ in 
Šolska športna tekmovanja. Sredstva FŠO smo počrpali v celoti za programe D1, D2, D3 in RR. V 
strukturi celotnih prihodkov leta 2017 predstavljajo sredstva MIZŠ in FŠO 70 % delež vseh zbranih 
sredstev.
Zbrana  sredstva  OKS  predstavljajo  pretežno  financiranje  naše  strokovne  sodelavke  –  trenerke 
Andreje Vlah po projektu Razvoj kadrov v športu 2016-2022 do decembra v znesku 11.889 EUR, v 
manjši  meri  pa sofinanciranje  programa priprav za OI Tokio 2020 za MOK štipendista  Denisa 
Vatovca v znesku 535 EUR in sofinanciranje priprav za Mladinske olimpijske igre Buenos Aires 
2018 v znesku 462 EUR. Ker nismo izvedli programa scatt meritev je nastala razlika v črpanju 



načrtovanih sredstev OKS v znesku 2.414 EUR.
Sponzorski prilivi in donacije so bili 11 % nad načrtovanim v znesku 49.909 EUR.
Zbrana sredstva iz naslova članarine SZS (19.250 EUR) so bila nižja od načrtovanega, saj v letu 
2017 nismo imeli nove članice, SD Kranj pa je prenehalo delovati, trenutno imamo 110 članic SZS.
Delež  lastnih  sredstev  smo  zbrali  v  okviru  načrtovanega,  vanj  pa  so  zajeta  nadomestila  za 
registracijo tekmovalcev (17.140 EUR), prijavnine za sodelovanje v ligaškem tekmovanju (7.460 
EUR),  nadomestila  za  izobraževanja  inštruktorjev  (4.250  EUR),  sodnikov  (2.718  EUR)  in 
mednarodnega trenerja (1.250 EUR), sodniške članarine (5.559 EUR), nadomestila za mednarodne 
trenerske licence (750 EUR) ter drugega. 
Drugi prihodki so sredstva za sofinanciranje reprezentančnega programa samoplačnikov.
Dodatno pa smo s solidarnostnimi prispevki članic SZS in njihovih članov zbrali še 845,00 EUR 
sredstev za t.i.  sklad za otroke v letu 2017 prehitro preminule strelke in mame treh otrok Irene 
Prezelj.
Zaradi specifika sofinanciranja iz LPŠ MIZŠ, ki narekuje najprej ustvarjeno porabo, nato poročanje 
in  šele  nato  poplačilo  programa  po  odobritvi  poročil,  smo  v  letu  2017  morali  najeli  tudi  dve 
premostitveni posojili za financiranje reprezentančnega programa in jih do konca leta poplačali v 
celoti.

Odhodki:
V letu 2017 smo ustvarili stroške v višini 414.863 EUR, kar predstavlja 3 % več od načrtovanega, 
zaradi česar smo poslovno leto 2017 sklenili negativno v višini 4.356 EUR. 
Stroški  delovanja  organov zveze  so  bili  za  83  % višji  od  načrtovanih  iz  razloga  neustreznega 
ovrednotenja postavke, saj so bile vsebine primerljive lanski realizaciji, kjer največji delež stroškov 
predstavljajo potni stroški članov organov in komisij (8.172 EUR), izvedba programa Čista 10ka 
(5.510 EUR), s pomočjo katerega smo lahko desetim članicam SZS zagotovili financiranje v višini 
3.000 EUR iz programskih sredstev FŠO, izvedba slavnostne razglasitve najboljših strelcev leta 
(3.770 EUR) ter druge manjše stroške.
Regijam smo zagotovili sofinanciranje delovanja v letu 2017 v planirani višini.
Stroški mednarodnega sodelovanja so bili v skladu z načrtovanim in zajemajo stroške članarin ISSF, 
ESC, OKS-ZŠZ ter udeležbo slovenskih predstavnikov na skupščinah in drugih sestankih organov 
in komisij ESC in ISSF.
Stroški  osebnih  dohodkov in  stroški  dela  zajemajo stroške  dveh zaposlenih delavcev in  so bili 
realizirani  po  pogodbah  o  zaposlitvi.  Stroški  dela  in  dohodka  dveh  zaposlenih  trenerjev  po 
projektih, Andreje Vlah in Martina Kolarja, bremenijo stroške reprezentance.
Ustvarili smo materialne stroške v okviru načrtovanih, ti predstavljajo stroške najema poslovnih 
prostorov SZS, ki smo jih znižali na delež 42 %, stroške administracije, komunikacijskih sredstev, 
časopisa  in  drugih  manjših  stroškov  v  deležu  26  %,  stroške  računovodstva  20  %  ter  stroške 
amortizacije osnovnih sredstev v deležu 12 %.
V letu 2017 smo izvedli obsežen in uspešen reprezentančni program, ki je zajemal skupne stroške 
reprezentanc,  brez  upoštevanja  režije,  v  znesku  297.145  EUR,  kar  predstavlja  kar  72  % vseh 
stroškov SZS v letu 2017. Realizacija programa je bila višja za 4 % od načrtovane vrednosti in 
predstavlja ključni razlog, zaradi česar smo poslovno leto sklenili negativno. 
Stroški tekmovalnih sistemov zajemajo stroške sofinanciranja prijavnin za tekmovalne aktivnosti 
društev,  stroške  izvedbe  ligaških  tekmovanj,  šolskih  športnih  tekmovanj,  izdelave  tekmovalnih 
izkaznic in drugih manjših stroškov. Čeprav so bili ti stroški za 23 % nižji od načrtovanih, to ne 
predstavlja vsebinskega osiromašenja programov, temveč napako v načrtovanju, saj so bile vsebine 
primerljive lanskim, vendar brez stroškov izvedbe evropske lige mladih.
Stroški  strokovnega  izobraževanja  predstavljajo  stroške  za  izvedbo  seminarja  inštruktorjev 
športnega strelstva, sodniškega usposabljanja ter mednarodnega trenerskega izobraževanja.
Stroški investicijskega vzdrževanja predstavljajo nakup manjše snemalna naprave.

Sekretar SZS
Simeon Gönc



332-8  Ljubljana, 14. 3. 2018

POROČILO O DELU DISCIPLINSKEGA RAZSODIŠČA SZS 
ZA OBDOBJE MAJ 2017 – MAREC 2018

Disciplinsko razsodišče SZS, v sestavi Tijana Čabraja, Ernest Jazbinšek in Silvo Kostanjšek, skupščini 
SZS sporoča, da je od 47. skupščine SZS v letu 2017 do danes obravnavalo dva predloga, opisana v 
nadaljevanju. Predloga sta bila podana v času mandata prejšnjih članov disciplinskega razsodišča in 
sta bila začasno prekinjena zaradi izvolitve novih članov.

Prvi predlog je bil predlog za uvedbo disciplinskega postopka zoper Zlatka Deželaka, člana SD Celjska 
četa Mala Breza, podan s strani Komisije tekmovalcev SZS.

Drugi  predlog  je  bil  predlog  za  uvedbo disciplinskega postopka zoper  SK Central,  podan s  strani 
Predsedstva SZS. 

Disciplinsko  razsodišče  je  dne  18.  1.  2018  na  konstitutivni  seji  ugotovilo,  da  sta  oba  postopka 
zastarala.

Disciplinsko razsodišče SZS
predsednica Tijana Čabraja l.r.
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POROČILO NADZORNEGA ODBORA SZS ZA LETO 2017

Nadzorni odbor v sestavi Andreja Berdnik, predsednica ter člana Simona Molan in Aleš Košir se je v 
obdobju med 21.06.2017 in 01.03.2018 sestal na treh sejah.

Skladno s pooblastili  31. člena Statuta Strelske zveze Slovenije je nadzorni  odbor redno spremljal 
poslovanje Strelske zveze Slovenije, predvsem pa je nadziral in pregledoval materialno in finančno 
poslovanje  SZS,  nadziral  namensko  in  smotrno  porabo  sredstev  SZS  in  preverjal  uresničevanje 
priporočil nadzornega odbora. Nadzorni odbor se je redno udeleževal tudi sej predsedstva. 

Na podlagi  pregleda finančne dokumentacije,  letnega poročila  in  spremljanja  poslovanje  Strelske 
zveze Slovenije, nadzorni odbor ugotavlja, da je Strelska zveza Slovenije delovala v skladu Statutom 
SZS. Cilji in naloge so bili v glavnem doseženi.

Nadzorni odbor je podrobno pregledal poslovanje SZS za leto 2017 in ugotovil:
*stare odprte ter zapadle terjatve in obveznosti so razčiščene, razen v primeru iz leta 2015, kjer pa ni 
bilo mogoče doseči kompromisa.

*za  vsa  tromesečja  v  letu  2017  so  bile  pravočasno dane  informacije  o  poslovanju  SZS  in  stanja 
terjatev in obveznosti.

*zaradi višje realizacije reprezentančnega programa je v zadnjem tromesečju privedlo do negativnega 
poslovnega izida. 

*Nadzorni  odbor  predlaga,  da  se  v  bodoče  dokumenti  oddajo  in  poročajo  pravočasno  v 
računovodstvo, da se ne bo ponovil  primer iz  zadnjega tromesečja leta 2017, kjer se je  stanje v 
zadnjem trenutku spremenilo v negativo.

Nadzorni  odbor  na  predano  letno  in  finančno  poročilo  2017  daje  pozitivno  mnenje  in  predlaga 
skupščini, da sprejme letno poročilo o delu Strelske zveze Slovenije za leto 2017.

Nadzorni odbor SZS
Predsednica Andreja Berdnik, l.r.
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Predlog
FINANČNI NAČRT SZS ZA LETO 2018

                 Plan Realizacija Plan Index
      2017 2017 2018 P / R

I. PRIHODKI 402.126 410.507 526.200 128

MIZŠ – LPŠ 2018 205.226 205.262 300.000 146
Fundacija za šport      76.800   82.699 107.000 129
OKS-ZŠZ   15.300          12.886     8.000 62
Sponzorstvo, donacije      45.000   49.909   50.000 100
Članarine 20.000   19.250   20.000 104
Lastna sredstva                                                38.800             39.299   40.000 102
Drugo                                                                 1.000               1.202     1.200 100

II. ODHODKI 402.126  414.863 526.200 127

Delovanje organov zveze      10.000    18.344   19.000 104
Delovanje regij      12.500    12.500   12.500 100
ISSF, ESC, OKS          4.500      4.600        4.500 98
OD, stroški dela                48.000    47.398   48.000 101
Pogodbeno delo          1.000             0             0
Materialni stroški       16.626    16.745   17.000 102
Priprave in nastopi drž. reprezentanc            286.000*  297.145* 403.700* 136
Tekmovalni sistemi         16.000    12.262   13.000 106
Strokovno izobraževanje             5.500      5.748     5.500 96
Investicijsko vzdrževanje            2.000         121     3.000

III. RAZLIKA             0           -  4.356             0
* brez sredstev za OD

PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2018
Prihodki:
V letu 2018 predvidevamo zvišanje prihodkov, glede na realizacijo v letu 2017, v deležu 28 % oz. 
iz 410.507 EUR na 526.200 EUR.
Izhodišče za izdelavo finančnega načrta so projekcije prejetih finančnih sredstev s strani FŠO in 
MIZŠ.  Pričakujemo  uspešno  črpanje  javnih  sredstev  v  prijavah  na  oba  javna  razpisa  za 
sofinanciranje  letnega  programa  športa.  Čeprav  bo  na  razpisu  FŠO  2018  po  programih 
razdeljenih za do 12,50 % manj  sredstev kot v letu 2017, smo, glede na uspešno realizacijo 
reprezentančnega programa, z obema selekcijama članov in mladincev v letu 2017, pripravili 
programe z višjo izhodiščno vrednostjo za D1 in D2 kot v letu 2017. K že naštetima programoma 
pa bomo prijavili še program D3 - “Čista 10-KA”.
Ker se je delež sredstev MIZŠ za Letni program športa v 2018 povečal, smo tudi sami načrtovali 
prejem za 46 % več sredstev kot v letu 2017. Na račun dobrih rezultatov reprezentance v letu 
2017 pričakujemo, da bodo rezultati razpisa znova ugodni za strelstvo.
Delež sredstev OKS se navezuje na financiranje priprav za Mladinske olimpijske igre v Buenos 
Airesu in sofinanciranje programa priprav za OI Tokio 2020 za strelskega štipendista Denisa 
Vatovca preko programa MOK Solidarnosti.
Delež sponzorskih sredstev bo predvidoma ostal  primerljiv zbranim sredstev v letu 2017, saj 
načrtujemo podaljšanje sodelovanja z dosedanjimi zvestimi partnerji SZS.
Preostala  sredstva  iz  naslova  članarine  in  lastnih  sredstev  bodo  predvidoma  ostala  v  okviru 
običajne realizacije, predvidoma nekaj več kot v letu 2017.



Odhodki:
V skladu s predvidenim planom prihodkov smo zastavili tudi plan porabe sredstev. Če se bo med 
letom pokazala neučinkovitost na strani zbiranja prihodkov bomo izvedli rebalans plana na obeh 
straneh. Dokončno in najbolj realno sliko porabe pa bo možno predstaviti predvidoma v mesecu 
maju, ko pričakujemo rezultate prijav na oba razpisa FŠO in MIZŠ.
Glavna  usmeritev  ostaja  –  sredstva  nameniti  razvojno  naravnanim  planom,  kot  so  smelo 
zastavljeni  načrti  pri  reprezentančni  dejavnosti.  Zaradi  finančno  zahtevnejših  projektov 
reprezentance v celotnem letu in nastopa na SP v Changwonu, kjer se bodo podelile prve kvote za 
OI Tokio 2020, načrtujemo povečanje aktivnosti programa za 36 %.
Na  postavkah  stroškov  delovanja  organov  zveze,  delovanja  regij,  mednarodne  dejavnosti, 
materialnih stroškov in stroškov tekmovalnega sistema ni predvidenih bistvenih sprememb glede 
na realizacijo predhodnega leta.
Tudi osebni dohodki in stroški dela bodo ostali primerljivi stroškom iz leta 2017.
Na postavki strokovnega izobraževanja smo predvideli izvedbo številnih seminarjev za strokovne 
delavce SZS, tako iz vrst sodnikov kot tudi trenerjev. Ker je v začetku leta 2018 bil objavljen 
razpis s strani MIZŠ za naslednje obdobje sofinanciranja programov strokovne podpore NPŠZ, je 
v primeru uspešne prijave na razpis možno pričakovati tudi razbremenitev dela stroškov za SZS.
V  delu  investicijskega  vzdrževanja  smo  predvideli  posodobitev  informacijske  tehnologije  z 
nakupi  novih  računalnikov  in  druge  programske  in  strojne  opreme  ter  nakup  novih 
dokumentarnih omar za lažje in bolj učinkovito delo strokovne službo SZS.

Sekretar SZS 
Simeon Gönc
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KRATEK OPIS ZGODOVINE SODELOVANJA STRELSKE ZVEZE SLOVENIJE Z 
G. IGORJEM RAKUŠO IN Z NJIM POVEZANIMI PODJETJI TER 

POROČILO O NEREŠENIH MEDSEBOJNIH VPRAŠANJIH

Na predlog SK Central je Strelska zveza Slovenije kandidirala za organizacijo ISSF Svetovnega pokala 
2014, Evropskega prvenstva 10 m, 50 m, 300 m, premikajoče tarče in  puško šibrenico 2015 ter 
Evropskega prvenstva z zračnim orožjem 10 m 2017. SZS je bila v vseh treh kandidaturah uspešna, 
dodeljene so ji bile organizacije navedenih tekmovanj. 

Organizacijo svetovnega pokala 2014 je SZS dodelila SK Centralu. Podpisana je bila pogodba med SZS 
in  SK  Central.  SZS  je  v  pripravah  in  pri  sami  izvedbi  ugotovila  večje  število  pomanjkljivosti 
(nepravočasno in  pomanjkljivo  pripravljeno strelišče,  vrsta  organizacijskih  zapletov  in  problemov, 
ipd.). Tudi s strani ISSF je bilo na izvedbo tega tekmovanja veliko pripomb. Evropska strelska zveza 
(ESC)je zahtevala, da EP 2015 izvede SZS, ki je bila tudi podpisnica pogodbe z ESC. Tudi to tekmovanje 
ni bilo izpeljano brezhibno, ker je imela SZS veliko problemov s strelišči in opremo na streliščih, kar bi 
po  štiripartitni  pogodbi  o  pripravah  in  izvedbi  ESC  EP  2015  (SZS,  SK  Central/Strelski  center  Gaj, 
Strelski klub Tarča in Inter Expo) moral zagotavljati lastnik strelišča Igor Rakuša oz. podjetja v njegovi 
lasti,  ki  so  bila  sopodpisniki  pogodbe.  Strelišča  na  300  m Igor  Rakuša  sploh  ni  mogel  zagotoviti 
(zemljišče ne omogoča priprave strelišča na razdalji 300m), čeprav ga je k temu zavezovala pogodba. 
Tudi ostala strelišča niso bila pripravljena pravočasno, tako da je SZS prejela marsikatero upravičeno 
negativno kritiko s strani tekmovalcev, trenerjev in uradnih spremljevalcev sodelujočih ekip. Pojavili 
so  se  tudi  varnostni  problemi  (neustrezna  gradnja  in  posledično  ogrožena  varnost  tekmovalcev, 
osebja in gledalcev na enem od strelišč s puško šibrenico). V celoti niso bili zagotovljeni transferi iz 
letališča  do  hotelov  in  od  hotelov  do  letališča  in  je  obveznost  morala  prevzeti  SZS  (prevoze  je 
pogodbena  stranka  skladno  z  razpisom  zaračunala  posameznim  reprezentancam).  Tudi  prostor 
namenjen za predstavitve sponzorjev EP 2015 ni bil ustrezen.

Glede na slabe izkušnje pri sodelovanju z lastnikom strelišča in z njim povezanimi podjetji ter zaradi 
njegove neodzivnosti na pozive, da bi se dogovorili o izvedbi EP 10 m 2017, se je SZS morala odločiti 
ali  bo za  EP 2017 predlagala  odpoved  ali  pa  ga  bo izvedla  na  drugi  lokaciji.  Organizacijo  so  bili 
pripravljeni sprejeti v SD 1. Pohorski bataljon iz Ruš, ki so omenjeno tekmovanje z odliko izpeljali v 
Mariboru.

Zaradi že prej omenjenih težav z lastnikom strelišč in podjetji,  ki bi morala zagotavljati  brezhibno 
delovanje strelišč in izpolnjevati pogodbene obveznosti, je ostalo veliko nerešenih zadev med SZS in 
podjetji v lasti Igorja Rakuše, ki se vlečejo že od leta 2015.



Največji problem, ki meče slabo luč na SZS v mednarodnem strelskem prostoru, je nerešeno vračilo 
preplačila Strelske zveze Velike Britanije v višini 15.869,00 EUR, ki so ga preveč nakazali na račun SK 
Central, in sicer za namestitev svojih tekmovalcev 7.689,00 EUR in prijavnine za nastop na EP 2015 v 
višini 8.180,00 EUR, kar bi morali nakazati na račun SZS. Kljub številnim pozivom SZS in Strelske zveze 
Velike Britanije, SK Central še vedno ni izvršil vračila in posledično angleška zveza še vedno dolguje 
SZS  omenjeno prijavnino.  S  Strelsko  zvezo  Velike  Britanije  se  dogovarjamo o morebitni  tožbi  SK 
Central za vračilo preplačila.

Prav tako so ostala nerešena vprašanja v zvezi z izstavljenimi računi, ki so jih pogodbeni partnerji 
(Igor Rakuša oz. podjetja v njegovi lasti) izstavila SZS in obratno.

Računi, ki so jih podjetja v lasti oz povezana z Igorjem Rakušo, izstavila SZS v letu 2015:
- Račun SC Gaj št. 16/2015 za elektriko v višini 240,14 EUR; SZS ni naročila teh storitev, za 

obratovanje strelišča pa je bil odgovoren SC Gaj; račun je neupravičen in zavrnjen.
- Račun  SC  Gaj  št.  15/2015  za  telekomunikacijske  storitve  v  višini  27,27  EUR;  SZS  ni 

potrebovala telekomunikacijskih storitev; račun je neupravičen in zavrnjen.
- Račun SC Gaj št. 13/2015 za internet v višini 226,06 EUR; račun je sprejet in je neplačan.
- Račun SC Gaj št. 11/2015 za nočitve v višini 1.740,77 EUR; račun je bil izstavljen za nočitve 

oseb, ki jih je povabil lastnik strelišč in  njihove storitve ni naročila SZS; račun je neupravičen 
in zavrnjen.

- Račun SC Gaj št. 12/2015 za catering v višini 8.233,30 EUR; račun je bil delno neupravičen 
zaradi napačno obračunanih obrokov in zato zavrnjen. Priznan je v višini 7.348,00 EUR.

- Račun SC Gaj št. 14/2015 v višini 1.988,30 EUR; račun je bil izstavljen za pitno vodo, čiščenje 
greznice,…; Pitno vodo in mobilne sanitarije si je SZS je za svoje potrebe zagotavljala sama; 
račun je neupravičen in zavrnjen. 

- Račun SK Central št. 17/2015 za vzdrževalce, čistilko v višini 2.759,27 EUR;račun je upravičen 
samo v višini 960,00 EUR za čistilko in zavrnjen. 

- Račun SK Central št. 16/2015 za postavitev in najem opreme v višini 9.760,00 EUR; zaračunali 
so najem opreme, ki je ni naročila SZS oz. spada k opremi strelišča; račun je neupravičen in 
zavrnjen.

- Račun  SK  Central  15/2015  za  storitve  v  orožarni  v  višini  1.394,76 EUR;  delo  in  osebje  v 
orožarni je zagotavljala SZS;račun je neupravičen in zavrnjen.

- Račun Muflon d.o.o. št. 2015/4222 v višini 6.149,97 EUR za tiskanje biltena in štartnih številk. 
Račun  je  zavrnjen,  ker  je  bilo  dogovorjeno,  da  spadajo  te  storitve  v  okvir  dogovora  o 
sponzoriranju EP 2015 s podjetjem Radeče papir nova, katerega hčerinsko podjetje je Muflon 
d.o.o. V izogib izvršbe, s katero je zagrozilo podjetje Muflon d.o.o. (Radeče papir nova), se je 
bila SZS prisiljena pogajati in plačati 2.049,97 EUR, kar predstavlja tretjino vrednosti računa.

SZS je Igorju Rakuši oz. podjetjem v njegovi lasti izstavila naslednje račune v letu 2015:
- Račun Inter Expu d.o.o. v višini 57.858,52 EUR – prefakturiranje stroškov SIUS. Dogovorjeno 

je bilo, da stroške plačajo pogodbeni partnerji SZS. Račun so zavrnili.



- Račun Inter Expu d.o.o. v višini 21.960,00 EUR – priprava in postavitev strelišča na 300 m v 
Apačah, kar bi morali zagotoviti pogodbeni partnerji. Račun so zavrnili.

- Račun SK Centalu v višini 6.150,00 EUR – prevozi iz in na letališča, ki jih je SZS opravila za SK 
Central in jih je SK Central zaračunal udeležencem EP 2015, ki so naročili prevoz.  Račun ni bil 
zavrnjen in ni bil plačan.

SZS bi lahko izstavila pogodbenim partnerjem račun za 50.000,00 EUR, kot je navedeno v 11. členu 
pogodbe o pripravah in izvedbi ESC EP 2015, kot pogodbena kazen za nekvalitetno izvedbo EP 2015, 
kot posledica nespoštovanja pogodbe (nepravočasna priprava strelišč, nepriprava strelišča za 300m – 
to strelišče je preko Slovenske vojske in s stroški, ki so navedeni v drugi alineji prejšnjega odstavka 
zagotovila SZS).

SZS ni prejela novo izstavljenih računov, zato se je odločila, da tudi sama ne bo ponovno izstavila 
računov, v prepričanju, da se bo odprte zadeve rešilo z medsebojnimi dogovori.

SZS je bila pobudnica sestankov, na katerih bi rešili nerešena vprašanja:
- 15.9.2015;  prisotna sta  bila  Igor  Rakuša  in  Elvira  Valant.  Rakuša  je  zagotovil,  da  spadajo 

storitve Podjetja Muflon d.o.o. v okvir sponzoriranja Radeče papir nova. Dogovorita se za 
sestanek, na katerem bo prisoten tudi g. Slapar.

- 26.10.2015; sestanek na SZS; prisotni so bili Igor Rakuša in Nina Kocjan (SK Central, SC Gaj) 
ter Janez Slapar in Elvira Valant (SZS) 

- 30.11.2015: sestanek na OKS, prisotni so bili Bogdan Gabrovec (OKS), Igor Rakuša in Janez 
Slapar.

- 17. 8. 2016; sestanek na SZS; prisotni so bili  Valerija Štolcer (SK Central) ter Janez Slapar, 
Simeon Gönc in Elvira Valant (SZS).

- 24. 1. 2017; sestanek na SZS; prisotni so bili Rok Hribernik (SC Gaj) ter Janez Slapar, Simeon 
Gönc in Elvira Valant (SZS).

- 21.11.2017: sestanek na OKS, prisotni so bili  Bogdan Gabrovec in Blaž Perko (OKS), Janez 
Slapar in Simeon Gönc (SZS).

Žal so bili pogovori neuspešni in kljub želji  SZS, da bi zaključili  EP 2015, do dogovorov oz. zaprtja 
nerešenih zadev ni prišlo, saj Igor Rakuša ni bil pripravljen na kompromisno rešitev. Zahteva SZS je 
bila predvsem vračilo preplačila Strelski zvezi Velike Britanije.

SZS je 30. 11. 2016 je prejela račun brez številke, ki ga je izstavil SK Central v višini 671.000,00 EUR za 
uporabo elektronskih tarč SIUS na nacionalnih prvenstvih na 10 m v letih 2013 in 2014, na EP 2015 in 
uporabo finalne hale, strelišč 25 m, 50 m, strelišč za puško šibrenico in funkcionalnih objektov na EP 
2015. Račun je SK Central obrazložil, da ga izstavljajo zaradi terjatve Fundacije za šport (FŠO je s tožbo 
zahtevala  vračilo  sredstev,  ki  so  bila  neustrezno  porabljena).  SZS  je  račun  zavrnila  kot 
neutemeljenega, saj je bil SK Central kot pogodbeni partner dolžan nuditi brezplačno uporabo strelišč 
in opreme.



26. 10. 2017 je SZS prejela sklep o izvršbi VL 97334/2017 za izterjavo 684.914,03 EUR za poravnavo 
zavrnjenih računov SK Central (671.000, 00 EUR, 9.760,00 EUR, 1.394,76 EUR in 2.759,27 EUR). Isti 
dan je  SZS prejela še en sklep o izvršbi  VL 97335/2017 za izterjavo 12.229,78 EUR za poravnavo 
zavrnjenih računov SC Gaj (240,14 EUR, 27,27 EUR, 1.740,77 EUR, 8.233,30 EUR in 1.988,30 EUR).

Na omenjena sklepa je SZS vložila argumentirana ugovora, ki jih je sodišče sprejelo in izstavilo sklepa, 
ki sta predhodna sklepa razveljavila v delih, ki dovoljujeta izvršbo.

S sklepoma o izvršbi smo pisno seznanili tudi g. Bogdana Gabrovca, predsednika OKS – ZŠZ in g. Blaža 
Perka, v.d. generalnega sekretarja OKS – ZŠZ.

13.11.2017 je SZS prejela poziv odvetnice Vanje Janžekovič, in sicer v zvezi z izdajo soglasja Športni 
strelski zvezi Slovenije za včlanitev v Olimpijski komite Slovenije. Odvetnica, v imenu svoje stranke 
Športne strelske zveze Slovenije (predsednik zveze je Igor Rakuša), SZS obtožuje, da iz neutemeljenih 
razlogov nasprotuje sprejemu njene stranke v OKS in ji  s  tem povzroča veliko ekonomsko škodo. 
Sklicuje se na dopis SZS, ki je bil naslovljen na takratnega generalnega sekretarja OKS – ZŠZ, g. Toneta 
Jagodica, v katerem je bilo natančno definirano stališče in navedeni pomisleki SZS glede vključitve 
Športne  strelske  zveze  Slovenije  v  OKS.  Omenjeni  dokument  je  bil  priložen  gradivu  za  36.  sejo 
Izvršnega odbora OKS -  ZŠZ,  ki  je  bila  19.  6.  2014.  V zaključku poziva odvetnica navaja,  da bo v 
primeru, če SZS ne izda zahtevanega soglasja njeni stranki, sprožila ustrezne sodne oziroma upravne 
postopke. Skladno s predpisi OKS – ZŠZ v članstvo OKS – ZŠZ ne more biti sprejeta zveza, ki se razglaša 
za nacionalno in je njeno ime podobno imenu nacionalne panožne zveze.

25.  1.  2018 je  SZS prejela dokument VI  Pg 2578/2017, ki  ji  ga je posredovalo Okrožno sodišče v 
Ljubljani. Predmet dokumenta je določitev pristojnosti sodišč in razlaga, iz česar SZS sklepa, da je SC 
Gaj vložil tožbo zoper SZS za plačilo računov v skupnem znesku 12.229,78 EUR.

SK Central leta 2018 ni včlanjen v SZS.

SZS si še vedno prizadeva zaplete rešiti z dogovorom.

Janez Slapar
Predsednik SZS


