








158-9                 Ljubljana, 18. 3. 2019 

 

POROČILO O DELU PREDSEDSTVA 

 

Skupščina SZS se je na 48. zasedanju sestala 29.3.2018. Predsedstvo SZS je v obdobju do 

letošnjega sklica skupščine opravilo osemnajst sej, od tega enajst korespondenčnih. Predsedstvo je 

sprejelo 74 sklepov. Glavne aktivnosti so bile naslednje: 

 

- izvajanje priprav in programov državnih reprezentanc SZS. Preteklo leto je bilo uspešno, saj je 

Boštjan Maček postal evropski prvak v olimpijski disciplini trap, Rajmond Debevec pa je osvojil 

naslov svetovnega prvaka v neolimpijski disciplini 300m leže; 

- priprava finančnih načrtov, izvedba, nadzor in poročanje; 

- priprava dokumentacije za razpis FŠO, v skladu s kriteriji izdaja priporočil članicam SZS za 

predloge projektov; 

- v preteklem letu smo pripravili zahtevano dokumentacijo in sodelovali na javnem razpisu 

Fundacije za šport za sofinanciranje letnega programa športa v letu 2019. Za oba javna sofinancerja 

naših programov v letu 2018 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; 

- obravnava analize Vprašalnika Strokovnega sveta SZS, uskladitev ciljev in uveljavitev sprememb 

tekmovalnega sistema SZS; 

- obravnava in sprejem šestih pravilnikov: spremembe Pravilnika o državnih prvenstvih Republike 

Slovenije, spremembe Pravilnika o tekmovanju z zračno puško in pištolo za Pokal Slovenije, 

spremembe Pravilnika tekmovanj za Pokal prijateljstva - državna pionirska liga, spremembe 

Pravilnika o državnih rekordih, novi Pravilnik o državnih prvenstvih v streljanju s puško šibrenico 

ter nova Pravila SZS o določitvi tekmovalcev in spremljevalcev za tekmovanja, kjer je potrebna  

kvota; 

- obravnava drugih predlogov Strokovnega sveta in članic SZS; 

- načrtovanje, izvajanje in analiza tekmovalnega sistema SZS in podpora organizatorjem tekmovanj; 

- izvedba sodniških licenčnih seminarjev za nov olimpijski ciklus Tokio 2020 ter izvedba 

sodniškega seminarja za sodnike s puško šibrenico; 

- prijava na razpis MIZŠ za »Usposabljanje strokovnih delavcev v športu 2018-2022« in novelacija 

programov usposabljanja strokovnih delavcev SZS v skladu z novim Zakonom o športu in 

Pravilnikom za usposabljanje strokovnih delavcev v športu za 1. in 2. stopnjo; 

- izvajanje aktivnosti za medijsko popularizacijo strelstva – TV prenosi v živo po Šport TV iz EP 

trap v Leobersdorfu AUT in SP v Changwonu KOR – analiza in promocija; 

- izvajanje projekta Nacionalne panožne športne šole (NPŠŠ); 

- izvajanje mednarodnih aktivnosti SZS v ESC in ISSF, kandidaturi v organe ISSF; 

- podpora enajstim trenerjem, ki so se udeležili mednarodnih ISSF trenerskih C in D seminarjev; 

- sodno reševanje odprtih vprašanj s SK Central, Strelskim centrom Gaj oz. Igorjem Rakušo za EP 

2015. Predsedstvo SZS je še vedno na stališču, da je sodelovanje in posledično koriščenje objektov, 

ki so v lasti Igorja Rakuše nemogoče in nesprejemljivo; 

- izdelava in posredovanje predloga za zaposlitev vrhunskih strelcev v državni upravi ter zaposlitev 

člana trap reprezentance Tomaža Blazinška v Slovenski vojski; 

- poizkusi rešitve ustreznega statusa strelca Kevina Vente, imenovani je ne glede na vložene napore 



prestopil in začel tekmovati za strelsko zvezo Nemčije; 

- priprava predlogov in sodelovanje v medresorski delovni skupini MNZ za pripravo sprememb 

Zakona o orožju in podrejenih predpisov; 

- posodobitev desetih Sius Ascor elektronskih tarč SZS in njihovo oddajanje v najem; 

- analiza organiziranosti dela in delitve nalog za boljše delovanje strokovne službe SZS, celovite 

rešitve predsedstvo še ni obravnavalo; 

- modernizacija informatike (oprema in programi) strokovne službe SZS za boljšo podporo 

članicam SZS; 

- priprava in izvedba razglasitve Strelec leta 2018. Ob lanski razglasitvi je predsedstvo ugotovilo 

nujnost korekcije obstoječega pravilnika, ki bo večjo vrednost pri ocenjevanju dajal olimpijskim 

disciplinam; 

- izvajanje nalog predvidenih s strategijo razvoja strelstva; 

- strokovna podpora in pomoč članicam zveze pri izvajanju registracij tekmovalcev, izdajanju 

različnih priporočil in potrdil ter 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. 

 

I. POROČILO O DELU KOMISIJ 

Največ dejavnosti se je odvijalo znotraj posameznih delovnih teles zveze, v komisijah, kjer smo 

izvedli 30 sej. Za predsedstvom so bili z osmimi sejami najbolj dejavni v Strokovnem svetu in  

Komisiji za puško, pištolo in samostrel, s štirimi sejami v Trenerski komisiji, Komisiji za 

organizacijo, kadre in promocijo in Komisiji za puško šibrenico ter dvema v Sodniški 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. 

 

1. Strokovni svet 

Strokovni svet SZS se je od lanske skupščine SZS največ časa ukvarjal z analizo Vprašalnika, ki 

smo jih do konca leta 2017 prejeli s strani članic SZS, in priprave predlogov za obširno razpravo in 

izboljšave obstoječih sistemov po posameznih področjih delovanja SZS. Strokovni svet je s tem v 

zvezi obravnaval predloge komisij, jih usklajeval in uskladil ter jih posredoval v potrditev 

Predsedstvu SZS v obliki sprememb in dopolnitev tekmovalnih pravilnikov, obeh koledarjev in 

reprezentančnih programov SZS. Strokovni svet je obenem izvedel še vrsto ukrepov in izboljšav, ki 

bodo na organizacijski ravni zagotovili kvalitetno in predvsem pravočasno delo komisij in 

strokovne službe SZS. Veliko aktivnosti je imel s programi reprezentanc. Strokovni svet je analiziral 

predloga letnih programov vodij reprezentanc Andreje Vlah za puško in pištolo ter Nikolaja Mejaša 

za puško šibrenico, ki jih je sprejel, nato pa spremljal njihovo izvajanje. Skupaj s Trenersko 

komisijo je pripravil predlog posodobljenih programov usposabljanj, ki jih bo izvajala SZS skladno 

z novim Zakonom o športu oz. Pravilnikom o usposabljanju strokovnih delavcev v športu, jih 

predložil v obravnavo akreditacijski komisiji Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport RS. 

Slednje je predlog programov usposabljanj SZS v januarju 2019 tudi sprejelo in ju za novo 1. in 2. 

stopnjo kot popolna tudi potrdilo. Kot drugostopenjski organ je obravnaval teme, ki so jih 

predlagale komisije in članice SZS, jih sistemsko uskladil, in predsedstvu predlagal ustrezne rešitve.  

 

1.1. Komisija za puško, pištolo in samostrel 



Komisija za puško, pištolo in samostrel se je prav tako v največji meri ukvarjala s predlogi 

dopolnitev tekmovalnih pravilnikov in koledarja SZS, kot odziv na predlog Strokovnega sveta oz. 

pobud članic SZS iz analize Vprašalnika. KPPS je kot običajno v minulem obdobju obravnavala 

ugotovitve in posebnosti delegiranih sodnikov, ki so jih ti zaznali na ligaških, prvenstvenih ali 

mednarodnih tekmovanjih, opravila je izbor organizatorjev tekmovanj za sezono 2018/19, potrdila 

sestavo 1.A in 1.B državne lige za sezono 2018/19, opravila je analizo predlagala je spremembo 

norm za uvrstitev na DP ter obravnavala številne predloge novih državnih rekordov. Pripravila je 

predlog za sprejem koledarja SZS za puško, pištolo in samostrel. Obravnavala je druge predloge 

članic SZS za izboljšave tekmovalnega sistema SZS in sprejela predloge sprememb štirih 

pravilnikov, obeh ligaških, za DP in o rekordih.  

1.2. Komisija za puško šibrenico 

Komisija za puško šibrenico je uspešno izvedla letni program tekmovanj v disciplinah trap in dvojni 

trap. Po koncu sezone je obravnavala predloge državnih rekordov in opravila razpravo o predlogih 

sprememb tekmovalnega sistema za puško šibrenico. Pripravila je predlog koledarja tekmovanj SZS 

za leto 2019, 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, izbrala organizatorje 

tekmovanj v letu 2019 ter podala pojasnila glede drugih vprašanj, ki so jih postavile članice SZS. 

KPŠ je zavzela stališča do predlogov Strokovnega sveta SZS v povezavi z analizo Vprašalnika. 

1.3. Trenerska komisija 

Trenerska komisija je obravnavala poročila vodij reprezentanc o realizaciji reprezentančnega 

programa v letu 2018 in 2019 in predlog programa reprezentance za leto 2019 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 in izvajala je program meritev SZS v sezoni 2018/2019. 

Izvedla je tradicionalne kadetske priprave z zračnim orožjem v Murski Soboti. Obravnavala je 

poročilo o aktivnostih Martina Kolarja za preteklo leto ter usmerjala izvajanje programa Nacionalne 

panožne športne šole. Pripravila je predlog sprememb programov usposabljanja SZS in ga oddala v 

presojo in potrditev na MIZŠ. V Laškem je izvedla licenčni seminar za strokovne delavce v 

strelstvu. Podprla je predloge kandidatov članic SZS za mednarodno trenersko usposabljanje. 

Obravnavala je vloge članic SZS in določila prednostno listo najemnikov elektronskih tarč Sius 

SZS. Opredelila se je s predlogi rešitev do analize Vprašalnika in predlogov Strokovnega sveta SZS 

na vseh področjih, ki jo zadevajo, predvsem pa glede tekmovalnega sistema SZS, reprezentančnih 

programov in programov usposabljanj. 

1.4. Komisija za organizacijo, kadre in promocijo 

Komisija za organizacijo, kadre in promocijo je skrbela za aktivno vzdrževanje, razvoj ter podporo 

informacijskemu sistemu SZS, predvsem v postopkih registracij tekmovalcev, prestopih in 

izposojah. Opravila je vrednotenje in izbor najboljših tekmovalcev, društva in športne poteze leta v 

SZS ter obravnavala predloge članic SZS za nagrajence v letu 2018. Obravnavala je vloge 

kandidatk za včlanitev v SZS. Za potrebe popisa OKS-ZŠZ je KOKP skupaj z regijskimi 

koordinatorji SZS pripravila obsežno poročilo o številu registriranih športnikov v SZS. Skladno z 

usmeritvami Strokovnega sveta SZS je pripravila predlog sprememb Pravilnika SZS o izbiri 

najboljšega tekmovalca, društva in športne poteze leta ter opravila razpravo o potrebnih 

spremembah pravilnika o priznanjih in nagradah SZS in pravilnika o registraciji tekmovalcev. 

1.5. Sodniška komisija 

Sodniška komisija je delegirala sodnike za vsa tekmovanja po koledarju SZS in zagotavljala 

podporo organizatorjem tekmovanj. Najbolj aktivna je bila na področju izvedbe licenčnih 

seminarjev za sodniško izpopolnjevanje, ki ga je izvedla po regijah. Izvedla je seminarja za 

sodniško usposabljanje za puško šibrenico. 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. Člani 

sodniške komisije pa so bili zelo aktivni tudi na številnih drugih področjih, kjer izvajajo zelo 

pomembne aktivnosti za popularizacijo strelskega športa in informacijske podpore. 

 

II. REPREZENTANCE, TEKMOVALNI DOSEŽKI 

V reprezentančnih aktivnostih programa SZS smo v zadnjem letu dosegli številne uspehe, ki bodo 

leto 2018 zaznamovali kot eno izmed najuspešnejših v slovenski strelski zgodovini. Vodji 

reprezentance Andreja Vlah in Nikolaj Mejaš sta planirane vsebine izvedla v celoti in v skladu s 

Programom reprezentanc SZS za leto 2018. Za izvedbo programov smo zagotovili dovolj finančnih 

sredstev. 

Na EP v avstrijskem Leobersdorfu so slovenski strelci s puško šibrenico pokazali odlično streljanje 

in zablesteli v polnem sijaju. Svoj prvi naslov evropskega prvaka si je po dosedanjih dveh bronih na 

EP priboril Boštjan Maček, ki je v kvalifikacijah postavil najboljši rezultat s 124 zadetimi tarčami. 

Preostala Slovenca, Denis Vatovec (119) in Matjaž Lepen (117), sta osvojila 26. in 40. mesto. 

Izjemen nastop in uspeh je pokazala slovenska moška ekipa v trapu, ki je s 360 zadetki postavila 

nov evropski kvalifikacijski rekord, ter na koncu po dramatičnem obračunu polfinala s Francozi, 

osvojila končno 6. mesto. Velik uspeh na EP je dosegla tudi naša trap strelka Jasmina Maček, ki je 

osvojila 9. mesto z rekordnim dosežkom 116 zadetkov in le za eno zadeto tarčo zgrešila finale EP. 

Na koncu sta z dobrim nastopom v mešanih parih v trapu, z rekordnim dosežkom 138 zadetkov, 21. 

mesto osvojila še Jasmina Maček in Denis Vatovec. 

 

Odlični nastopi slovenskih strelcev v letu 2018 pa so se nadaljevali tudi na Svetovnem prvenstvu v 

južnokorejskem Changwonu, kjer je svoj drugi naslov svetovnega prvaka, s puško na 300m leže, 

osvojil Rajmond Debevec! Za velik uspeh v trapu pa sta poskrbela še Denis Vatovec v moški 

konkurenci z 9. mestom s 121 zadetki in v ženski konkurenci Jasmina Maček z 10. mestom s 114 

zadetki. Slovenska trap ekipa v postavi Denis Vatovec, Matjaž Lepen in Boštjan Maček, je dosegla 

dobro ekipno uvrstitev z 9. mestom. V mešanih parih v trapu pa sta brat in sestra, Boštjan in 

Jasmina Maček s 139 zadetki postavila še nov državni rekord in osvojila visoko 14. mesto ter za 

finalisti SP zaostala le za dve zadeti tarči. Z dobrimi nastopi na SP so bili uspešni še Urška Kuharič 

z 22. mestom z zračno puško 10m, Živa Dvoršak s 24. mestom s puško 50m trojni položaj, 

Rajmond Debevec in Robert Markoja z 10. in 12. mestom s puško na 300m v trojnem položaju ter 

Kevin Venta s 16. mestom s pištolo na 50m. 

 

Na tretjem velikem prvenstvu v letu 2018, na EP z zračnim orožjem v madžarskem Györu je 

najboljši rezultat med posamezniki s pištolo dosegel Kevin Venta, ki je osvojil 26. mesto s 573 

krogi, podobno uspešna pa je bila s pištolo tudi Jagoda Tkalec z 31. mestom in 563 krogi. Venta in 

Tkalčeva pa sta bila uspešna tudi v mešanih parih z zračno pištolo, kjer sta med 50 sodelujočimi 

pari osvojila 21. mesto in finale najboljših petih ekip zgrešila za 13 krogov. Zelo uspešna je bila tudi 

moška članska reprezentanca s pištolo (v postavi Kevin Venta, Sašo Stojak in Blaž Kunšek), kjer se 

je v ekipni tekmi uvrstila v izločilne boje in osvojila končno 6. mesto med 17 uvrščenimi ekipami. 

Podobno uspešne pa so bile tudi članice s puško (v postavi Živa Dvoršak, Urška Kuharič in Sonja 

Benčina), ki so osvojile končno 8. mesto med 19 uvrščenimi ekipami. 

 

Eden izmed vrhuncev sezone je bil tudi nastop slovenskih strelcev na Sredozemskih igrah v španski 

Tarragoni, kjer sta si dve posamični odličji priborila Kevin Venta z zračno pištolo in Živa Dvoršak z 

zračno puško. Slovenski strelci pa smo bili ponosni na vseh 10 članov reprezentance 

(najštevilčnejša zasedba do zdaj), ki si je priborila nastop na SI. 

 

Velik uspeh smo zabeležili tudi na uvodnem ISSF svetovnem pokalu v mehiški Guadalajari, kjer je 

Živa Dvoršak v kvalifikacijah z malokalibrsko puško 50m trojni položaj postavila nov evropski 



rekord s 1169 krogi in se uvrstila v finale, kjer je osvojila končno 6. mesto. Zelo dobro je 

Dvoršakova nastopila tudi z zračno puško in se s šestim rezultatom kvalifikacij prav tako uvrstila v 

finale, kjer je osvojila končno 8. mesto. Z zračno pištolo je Kevin Venta osvojil 16. mesto. Uspešna 

sta bila tudi Rajmond Debevec in Robert Markoja, ki sta z malokalibrsko puško v trojnem položaju 

osvojila 14. in 16. mesto.  

 

Še večji uspeh pa je Dvoršakova dosegla na ISSF svetovnem pokalu v korejskem Changwonu, kjer 

je dosegla najboljši rezultat kvalifikacij z malokalibrsko puško v trojnem položaju s 1178 krogi in 

nato v svojem petem finalu na svetovnih pokalih osvojila svoje prvo odličje – bronasto. V Južni 

Koreji je uspeh kariere dosegla tudi naša trap strelka Jasmina Maček, ki je z osebnim rekordom 114 

zadetih tarč osvojila 11. mesto. Zelo uspešna pa sta bila tudi trap strelca Denis Vatovec in Boštjan 

Maček, ki sta bila blizu uvrstitvi v finale, na koncu pa sta s 118 in 117 zadetki osvojila 17. in 21. 

mesto. Trap reprezentanca je z visokimi uvrstitvami nadaljevala tudi na tekmi svetovnega pokala na 

Malti, kjer je Boštjan Maček s 115 zadetki osvojil 10. mesto in le za eno tarčo zgrešil finale 

najboljše šesterice, to pa je obenem njegov tretji najboljši rezultat na svetovnih pokalih do zdaj. 

Zelo dobro pa se je Boštjan Maček odrezal tudi na zadnjem svetovnem pokalu sezone v ameriškem 

Tucsonu, kjer je s 112 zadetki osvojil 12. mesto in znova le za dve tarči zgrešil finale. Uspeh v 

Ameriki je z 21. mestom in 110 zadetki dopolnil Ivan Krkač. 

 

Članski uspehi v letošnji sezoni pa so se nadaljevali tudi na mednarodnem GP tekmovanju v Plznu, 

kjer so naša dekleta z zračno puško, v postavi Živa Dvoršak, Urška Kuharič in Klavdija Jerovšek, 

slavila ekipno zmago, z malokalibrsko puško v trojnem položaju pa so nato osvojila še ekipni bron. 

Med posameznicami je v trojnem položaju srebrno odličje osvojila Dvoršakova. Z zračno puško je 

najboljši rezultat kvalifikacij s 626,2 krogoma postavila Urška Kuharič, ki je na koncu osvojila 5. 

mesto, Klavdija Jerovšek je bila 11. in Živa Dvoršak 14. V ležečem položaju s puško je Robert 

Markoja osvojil visoko 10. mesto s 624,4 krogi. Zelo visoko se je s 13. mestom s standardno pištolo 

uvrstil tudi Peter Tkalec, reprezentanca s pištolo v postavi Peter Tkalec, Rudolf Rener in Andrej 

Brunšek pa je popravila 20 let star ekipni državni rekord. Reprezentanca s pištolo je bila zelo 

uspešna tudi v disciplini središčnega vžiga, kjer so Slovenci osvojili 6. mesto.  

 

Lep uspeh v sezoni je na mednarodnem GP tekmovanju v poljskem Wroclawu dosegla letos 

izjemna Živa Dvoršak, ki je s puško v trojnem položaju postavila nov državni rekord s 1181 krogi 

ter osvojila posamično zlato, prvi dan tekmovanja pa še srebrno odličje. Uvrstitve v finale sta se 

veselila tudi Rajmond Debevec in Robert Markoja s 5. in 6. mestom v trojnem položaju. Drugi dan 

tekmovanja pa je Debevec uvrstitev še izboljšal s 4. mestom. Še tretjič je Debevec v finalu nastopil 

s puško leže in si za 55. rojstni dan priboril bleščečo zmago. Na koncu sta se bronastega odličja v 

mešanih parih z zračno puško veselila tudi Živa Dvoršak in Jakob Petelinek. V Wroclawu je bil 

odličen tudi pištolski strelec Kevin Venta, ki je osvojil bronasto odličje s pištolo na 50m, še boljši 

pa je bil z zračno pištolo in osvojil srebrno odličje. Peter Tkalec je bil 11. in le za las zgrešil finale. 

Zelo dobro pa se je odrezal tudi s standardno pištolo, kjer je osvojil prav tako odlično 4. mesto in le 

za krog zaostal za medaljo. V finale se je z zračno pištolo uvrstila tudi Jagoda Tkalec in osvojila 

sedmo mesto.   

 

Dvoršakova je odlično streljanje pokazala tudi na največji mednarodni tekmi z zračnim orožjem na 

svetu, ko je januarja v Münchnu v obeh tekmovalnih dneh z zračno puško le za las ostala brez 

finalnih uvrstitev in osvojila 9. in 12. mesto. Dobro streljanje je pokazal tudi Kevin Venta in s 

pištolo osvojil 20. in 21. mesto. Dobre uvrstitve na 14. mesto se je na mednarodnem GP-

tekmovanju na Cipru veselil tudi Tomaž Blazinšek. Prvo odličje za trap reprezentanco pa je na GP v 

hrvaškem Novigradu dosegel Denis Vatovec, ki je s 119 zadetki postavil najboljši rezultat v 

kvalifikacijah, nato pa v finalnem obračunu, le z 1 zadeto tarč manj, moral premoč priznati le 

aktualnemu olimpijskemu prvaku, Hrvatu Josipu Glasnoviću. Od Slovencev se je v finale uvrstil 

tudi Tomaž Blazinšek in osvojil končno 6. mesto. Med članicami se je bronastega odličja veselila 



tudi Jasmina Maček. Na GP v Leobersdorfu, ki je bil tekmovalna generalka pred EP, se je najvišje 

uvrstitve s 14. mestom znova veselil Boštjan Maček (117), ki sta mu z dobrima uvrstitvama na 15. 

in 16. mesto sledila še Tadej Kostanjevec in Ivan Krkač (oba po 117). 

 

Na največjem domačem mednarodnem tekmovanju z zračnim orožjem, v Rušah, sta se najprej 

premiernega srebrnega odličja v mešanih parih s puško veselila Živa Dvoršak in Benjamin Jodl. V 

finale pa sta se z drugim najboljšim rezultatom v kvalifikacijah uvrstila tudi Kevin Venta in Jagoda 

Tkalec s pištolo, nato pa osvojila končno 5. mesto. Prvi dan tekmovanja so nas s trojno posamično 

zmago navdušila predsem dekleta s puško, zmagala je Živa Dvoršak, pred Suzano Lukić in Sonjo 

Benčina. S pištolo sta se v moški konkurenci v finale uvrstila Kevin Venta in Sašo Stojak ter 

osvojila 6. in 8. mesto. V moški konkurenci s puško se je v finale uvrstil Benjamin Jodl in osvojil 

končno 7. mesto. Drugi dan tekmovanja je še drugo zmago v dveh dneh dosegla Živa Dvoršak, v 

finalu pa je končno 8. mesto osvojila Urška Kuharič. Med dekleti s pištolo se je v finale uvrstila 

tudi Majda Raušl in osvojila končno 7. mesto, še uspešnejši pa je bil Kevin Venta in le za las ostal 

brez odličja na 4. mestu.  

 

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. Ocenjujemo, da smo bili z izvedbo programov mlajših selekcij uspešni. 

 

Na Mladinskih olimpijskih igrah v Buenos Airesu je Anja Prezelj v kvalifikacijah posamične tekme 

z zračno pištolo osvojila 8. mesto s 560 zadetki, nato pa odlično streljanje pokazala tudi v finalu, 

kjer se je borila za olimpijsko odličje, za katerim je malenkost zaostala, in na koncu osvojila še 

vedno zelo visoko in dobro 5. mesto, kar je najboljša slovenska posamična uvrstitev na MOI do 

zdaj. V tekmi mešanih parov z zračno pištolo je Prezljeva v paru s turškim strelcem osvojila končno 

18. mesto in se ni uvrstila v izločilne boje. 

 

Na SP v Changwonu je Anja Prezelj kot edina mladinka z zračno pištolo 10m dosegla dobrih 561 

krogov in osvojila 37. mesto 

 

Na trap EP v Leobersdorfu je dobro streljanje pokazal mladi 17-letni Rene Maček, ki je osvojil 23. 

mesto in dosegel najboljši slovenski rezultat s 111 zadetki.  

 

Najboljši nastop na prvem vrhuncu v sezoni – na EP z zračnim orožjem 10m v Györu sta pokazali 

Suzana Lukić, ki je osvojila 10. mesto s puško, in Anja Prezelj s pištolo, ki je bila 12., obe dekleti 

pa sta finale zgrešili le za krog. Dober nastop sta s puško pokazali tudi preostali dekleti Urška 

Hrašovec in Nuša Žnidarič in se z 29. in 32. mestom uvrstili v prvo polovico uvrščenih. Med 

mladinci s pištolo je dober rezultat dosegel tudi Anže Gmajnič, ki je s 563 krogi osvojil 32. mesto. 

V mladinskih mešanih parih sta s puško Kadunc in Lukićeva osvojila 22. mesto med 36 

nastopajočimi, s pištolo pa sta Prezelj in Gmajnič osvojila 21. mesto med 34. pari. 

 

Anja Prezelj je s pištolo bila zelo uspešna v kvalifikacijskem tekmovanju za mladinske olimpijske 

igre Buenos Aires v okviru EP v Györu, kjer je s 377 krogi postavila četrti najboljši rezultat 

kvalifikacij in se zanesljivo uvrstila v finale, tam pa je osvojila končno 5. mesto. Med mladinci s 

puško se je v kvalifikacijah zelo izkazal novinec na EP, Jure Sočič, ki je osvojil končno 14. mesto in 

bil prav tako blizu uvrstitvi v finale. 

 

Velik uspeh smo dosegli tudi v evropski ligi mladih (EYL Youth League), kjer smo se z uspešnimi 

nastopi naših mladih strelcev v eliminacijah v Rušah uspeli uvrstiti v kvalifikacije, ki so potekale 

junija v Innsbrucku v Avstriji, tam pa se Slovenci niso uspeli kvalificirati v finale, ki je potekalo 



oktobra na Finskem. 

 

Velikega uspeha se je na GP-tekmovanju v Avstriji veselil naš mladi trap strelec Žiga Juretič, ki je 

dosegel 110 zadetkov in osvojil visoko 4. mesto, zmago oz. odličje pa zgrešil le za tri oziroma dve 

zadeti tarči. Uspeh za trap reprezentanco sta dopolnila Miha Nahtigal (106) in Sašo Hrovat (105) z 

8. in 9. mestom, kar je bila zelo dobro napoved pred kasnejšim nastopom na EP.     

 

Pet naših najboljših mladih strelk, brez Anje Prezelj, je nastopilo na mladinskem svetovnem pokalu 

v nemškem Suhlu, najvišje uvrstitve pa se je veselila Klara Smolič, ki je z zračno pištolo dosegla 

osebni rekord na velikih tekmovanjih in s 556 krogi osvojila 51. mesto. Uspešne so bile tudi strelke 

z zračno puško, ki so v ekipni razvrstitvi v postavi Suzana Lukić, Urška Hrašovec in Nuša Žnidarič 

dosegle nov mladinski državni rekord. 

 

Ob naštetem so slovenski mladinci pokazali nekaj uspešnih nastopov tudi na zahtevnih 

mednarodnih tekmovanjih v Trzinu, Rušah in Münchnu. 

 

          Janez Slapar 

          predsednik SZS 
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POROČILO O POSLOVANJU SZS V LETU 2018 

 

           Realizacija         Rebalans      Realizacija Index 

           2017        Plan 2018      2018 R18/RP18 

I. PRIHODKI    410.507 429.400 462.006 108  

MIZŠ - Razpis   205.262 233.800 233.796 100  

 Strelstvo-Člani      138.143   154.778   154.778 

 Strelstvo-Mladinci          32.000      49.613     49.613 

 Samostrel-Člani                6.000              0              0  

 Delovanje zveze             13.905     14.033     14.033 

 Članarine                        270          275          275 

 Zavod Planica        1.669       1.779       1.779 

 NPŠŠ          13.275     13.319     13.319 

Fundacija za šport      82.699    76.400   76.004 99  

            D1       39.899     40.265     40.265 

 D2        38.000     32.139     32.139 

 D3          4.000       4.000       3.600 

 RR             800              0             0 

OKS-ZŠZ      12.886     8.000     31.482 394 

Sponzorstvo, donacije     49.909   50.000   65.774 132  

Članarine                                              19.250            20.000     19.600     98 

Lastna sredstva                                     39.299            40.000    32.979 82 

Drugo                                                     1.202               1.200      2.371 198 

  

II. ODHODKI    414.863 429.400 439.311  102 

Delovanje organov zveze     18.344   19.000   19.157 101 

Delovanje regij      12.500   12.500   12.500 100 

ISSF, ESC, OKS       4.600     4.500     5.058 112 

OD, stroški dela                47.398   48.000   48.373 101  

Pogodbeno delo                 0            0            0     

Materialni stroški       16.745   17.000   17.049 100   

Priprave in nastopi drž. r.     297.145* 301.500* 312.005* 103  

Tekmovalni sistemi         12.262   13.000   11.729 90   

Strokovno izobraževanje          5.748     5.500     6.010 109  

Investicijsko vzdrževanje            121     3.400     2.524 74  

Stroški tožbe SK Central in SCG d.o.o.      5.000     4.906 98 

 

III. RAZLIKA                - 4.356            0   22.695 

* brez sredstev za OD strokovne službe 

 

IV. KOMENTAR 

 

Prihodki: 

V letu 2018 smo zbrali 462.006 EUR prihodkov, kar je 8 % več od načrtovanega. 

V celoti smo počrpali namenska sredstva po pogodbi z MIZŠ za programe iz LPŠ 2018, NPŠŠ in 

Šolska športna tekmovanja. Sredstva FŠO smo počrpali v celoti za programe D1, D2 in D4. V 

strukturi celotnih prihodkov leta 2018 predstavljajo sredstva MIZŠ in FŠO 67 % delež vseh zbranih 

sredstev. 

Zbrana sredstva OKS predstavljajo sofinanciranje programa priprav reprezentance za Sredozemske 

igre Tarragona 2018 v znesku 16.609 EUR, za Mladinske olimpijske igre Buenos Aires 2018 v 

znesku 4.947 EUR, za Evropske igre Minsk 2019 v znesku 8.316 EUR ter v manjši meri za 

Olimpijske igre Tokio 2020 za našega MOK štipendista Denisa Vatovca v znesku 1.610 EUR.  

Zbrali smo sponzorska sredstva in donacije v 32 %  deležu nad načrtovanim, v znesku 65.774 EUR. 



Zbrana sredstva iz naslova članarine SZS (19.600 EUR) so bila v okviru načrtovanega, v letu 2018 

so tri društva SK Central, SD Okrogar Skvarča in SD Burja Pivka ostala brez statusa članice SZS, 

dobili pa smo štiri nove članice SD Graničar Cankova, Društvo za taktično streljanje Laško, OZSČ 

Hrastnik ter Lovska zveza Koper. Trenutno imamo 112 članic SZS. 

Zbrali smo manjši delež lastnih sredstev od načrtovanega, vanj pa so zajeta nadomestila za 

registracijo tekmovalcev (15.507 EUR), prijavnine za sodelovanje v ligaškem tekmovanju (7.360 

EUR), sodniške članarine (4.794 EUR), nadomestila za štiri mednarodne trenerje ISSF (5.000 

EUR), za mednarodne sodniške licence ter drugega (318 EUR).  

Drugi prihodki so sredstva za sofinanciranje reprezentančnega programa samoplačnikov. 

Zaradi specifike sofinanciranja iz LPŠ MIZŠ, ki narekuje najprej ustvarjeno porabo, nato poročanje 

in šele nato poplačilo programa po odobritvi poročil, smo v letu 2018 morali najeli tudi dve 

premostitveni posojili za financiranje reprezentančnega programa in jih do konca leta tudi poplačali 

v celoti. 

 

Odhodki: 

V letu 2018 smo ustvarili stroške v višini 439.311 EUR, kar je 2 % več od načrtovanega, zaradi 

česar smo leto 2018 sklenili pozitivno v višini 22.695 EUR.  

Stroški delovanja organov zveze so bili v okviru načrtovanega, največji delež stroškov predstavljajo 

potni stroški članov organov in komisij (8.841 EUR), izvedba slavnostne razglasitve najboljših 

strelcev leta (4.956 EUR), izvedba programa Čista 10ka (2.756 EUR), s pomočjo katerega smo 

lahko desetim članicam SZS zagotovili dodatna sredstva za sofinanciranje iz programskih sredstev 

FŠO, stroški strokovne podpore TV prenosov največjih strelskih tekem v živo na Šport TV (1.786 

EUR), izvedbe olimpijskega festivala (510 EUR), ter druge manjše stroške. 

Regijam smo zagotovili sofinanciranje delovanja v letu 2018 v planirani višini. 

Stroški mednarodnega sodelovanja so bili za 12% višji od načrtovanega 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 zaposlenega trenerja Martina Kolarja 

po projektu NPŠŠ bremenijo stroške reprezentance. 

Ustvarili smo materialne stroške v okviru načrta, ti predstavljajo stroške najema poslovnih 

prostorov SZS v deležu 43 %, stroške administracije, komunikacijskih sredstev, časopisa in drugih 

manjših stroškov v deležu 21 %, stroške računovodstva 18 % ter stroške amortizacije osnovnih 

sredstev v višjem deležu 18 % zaradi nakupa dveh novih računalnikov s pripadajočo opremo za 

boljše delovanje strokovne službe SZS. 

V letu 2018 smo izvedli obsežen in zelo uspešen reprezentančni program, ki je zajemal skupne 

stroške reprezentanc, brez upoštevanja režije, v znesku 312.005 EUR, kar predstavlja kar 71 % vseh 

stroškov SZS v letu 2018. Realizacija programa je bila višja za 3 % od načrtovane vrednosti zaradi 

zagotovitve dodatnih sredstev s strani OKS.   

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 10 % nižji od načrtovanih so bile 

vsebine primerljive lanskim. 

Stroški strokovnega izobraževanja predstavljajo pretežno stroške za plačilo kotizacije 

mednarodnega ISSF trenerskega izobraževanja za štiri trenerje ter izvedbo licenčnega seminarja za 

trenerje. 

Stroški investicijskega vzdrževanja predstavljajo stroške posodobitve desetih elektronskih tarč Sius 

Ascor. 

Zaradi sprožitve tožbenega postopka SK Central in SC Gaj d.o.o. proti SZS in tožbe SZS proti Inter 

Expu d.o.o. zaradi neporavnanih obveznosti iz EP 2015 smo imeli stroške s sodnimi postopki in 

odvetniškim zastopanjem. 

          Sekretar SZS 

          Simeon Gönc 
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Predlog 

FINANČNI NAČRT SZS ZA LETO 2019 
 

                      Rebalans Realizacija Plan  Index 

            Plan 2018 2018  2019  P / R 

I. PRIHODKI     429.400 462.006 486.793 105 

 

MIZŠ – LPŠ 2019    233.800 233.796 273.000 117 

Fundacija za šport         76.400   76.004   94.505 124 

OKS-ZŠZ         8.000           31.482     8.000 25 

Sponzorstvo, donacije        50.000   65.774   54.000 82 

Članarine 20.000   19.600   20.000 102 

Lastna sredstva                                                40.000             32.979    35.000 106 

Drugo                                                                 1.200               2.371      2.288 96 

  

II. ODHODKI     429.400  439.311 486.793 111 

 

Delovanje organov zveze        19.000    19.157   19.000 99 

Delovanje regij         12.500    12.500   12.500 100 

ISSF, ESC, OKS             4.500      5.058         4.000 89 

OD, stroški dela                   48.000    48.373   50.793 105 

Pogodbeno delo                    0             0              0  

Materialni stroški          17.000    17.049    17.000 100 

Priprave in nastopi drž. reprezentanc             301.500*  312.005* 363.000* 116 

Tekmovalni sistemi            13.000    11.729   12.000 102 

Strokovno izobraževanje               5.500      6.010     1.000 17 

Investicijsko vzdrževanje              3.400      2.524     2.500 99 

Stroški tožbe SK Central in SCG d.o.o.     5.000      4.906     5.000 102 

  

III. RAZLIKA                  0             22.695              0 

* brez sredstev za OD 

 

PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2019 

Prihodki: 

V letu 2019 predvidevamo zvišanje prihodkov, glede na realizacijo v letu 2018, v deležu 5 % oz. 

iz 462.006 EUR na 486.793 EUR. 

Izhodišče za izdelavo finančnega načrta so projekcije prejetih finančnih sredstev s strani FŠO in 

MIZŠ. Glede na velike uspehe v letu 2018 pričakujemo uspešno črpanje javnih sredstev v 

prijavah na oba javna razpisa za sofinanciranje letnega programa športa z reprezentančnima 

programoma članov in mladincev ter programa D4 - “Čista 10-KA”. 

Delež sredstev OKS se navezuje na sofinanciranje programa priprav za Evropske igre v Minsku 

in programa priprav za Olimpijski igre Tokio 2020 za strelskega štipendista Denisa Vatovca 

preko programa MOK Solidarnosti. 

Delež sponzorskih sredstev se bo predvidoma zmanjšal za 18 % glede na realizacijo v letu 2018. 

Preostala sredstva iz naslova članarine in lastnih sredstev bodo predvidoma ostala v okviru 

običajne realizacije, nekaj več kot v realizaciji leta 2018. 

 

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 

juniju, ko pričakujemo rezultate prijav na oba javna razpisa FŠO in MIZŠ. 

 



Glavna usmeritev ostaja – sredstva nameniti razvojno naravnanim planom, kot so smelo 

zastavljeni načrti pri reprezentančni dejavnosti. Zaradi finančno zahtevnih projektov 

reprezentance v celotnem letu 2019, v katerem se bo podelilo večino kvot za OI Tokio 2020, 

načrtujemo povečanje aktivnosti programa za 16 %. 

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. 

Na postavki osebni dohodki in stroški dela smo predvideli zvišanje plač za 5 %. 

Na postavki strokovnega izobraževanja smo predvideli manjšo porabo sredstev zaradi 

vključenosti v konzorcijsko partnerstvo z OKS za Usposabljanje strokovnih delavcev v športu za 

obdobje 2016-2022. 

V delu investicijskega vzdrževanja smo predvideli posodobitev treh pisarn SZS z nakupi novih 

dokumentarnih omar, stolov in miz za lažje in bolj učinkovito delo strokovne službo SZS. 

Ker smo še naprej v sodnem procesu z SK Central, Strelskim centrom Gaj d.o.o. in Inter Expo 

d.o.o. načrtujemo podobno porabo sredstev, kot je znašala realizacija v letu 2018. 

 

 

          Sekretar SZS  

          Simeon Gönc 




