


668-20                    Ljubljana, 29.12.2020 
 
POJASNILO H GRADIVU ZA 50. REDNO DOPISNO SEJO SKUPŠČINE SZS 
 
K 1. točki 
Sprejem dnevnega reda in ugotovitvenega sklepa o številu predstavnikov regij in članic SZS 
 
1.1 
Predsedstvo SZS je odločilo, da se zaradi Covid-19 epidemije izvede 50. redna dopisna seja skupščine SZS, 
ki bo potekala po elektronski pošti. Članicam SZS se v obravnavo pošlje priložena gradiva in se predlaga 
sprejetje predstavljenih sklepov. Glasuje se na priloženem pooblastilu - glasovnici, na kateri so zbrani vsi 
predlogi sklepov. Korespondenco bo zbral sekretar SZS.  
 

Prosimo vas, da na predloge vseh sklepov odgovorite z »DA« ali »NE« najkasneje do 
20.1.2021. 

 
Vprašanje za 50. redno dopisno sejo skupščine SZS se glasi: 

1. Ali se strinjate s predlaganim sklepom št. 1 
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 1: 
»Člani skupščine so sprejeli dnevni red: 
1. Sprejem dnevnega reda in ugotovitvenega sklepa o številu predstavnikov regij in članic SZS z 
glasovalno pravico, 
2. Poročila o delu organov skupščine (poročilo o delu Predsedstva, poročilo o poslovanju v letu 2019, 
poročilo Disciplinskega razsodišča in poročilo Nadzornega odbora), vprašanja in sprejem sklepov, 
3. Program dela in finančni načrt SZS za leto 2020, 
4. Vprašanja, predlogi in pobude delegatov, razno.« 
 
1.2 
V skladu z 12. in 17. členom Statuta SZS imajo posamezne regije in članice SZS (stanje na dan 14. 10. 2020) 
naslednje število predstavnikov na 50. redni dopisni skupščini SZS, kot sledi: 
 
Vprašanje za 50. redno dopisno sejo skupščine SZS se glasi: 

1. Ali se strinjate s predlaganim sklepom št. 2 
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 2: 
»Člani skupščine sprejmejo ugotovitveni sklep, da ima na 50. redni dopisni seji skupščine SZS 
petinštirideset (45) predstavnikov regij in članic SZS glasovalno pravico.      

Regija  Št. članic SZS Št. članic SZS s 30 Skupno št. 
      v regiji  ali več registriranimi predstavnikov  
        tekmovalci 
1. Severovzhodna (22)  1  2  1 SD Kovinar Ormož  8  
        1 ŠD Črenšovci 
        1 ŠSD Murska Sobota 
        1 SD Štefan Kovač Turnišče 
        1 SD Mesto Ljutomer   
 
2. Severna (19)   1  1  1 SD Franc Lešnik Vuk  5  
        1 SD Kidričevo 
        1 SD 1. Pohorski bataljon Ruše 
         
3. Vzhodna (19)  1  1  1 SD Dolič   5  
        1 SD Dušan Poženel Rečica pri Laškem 
        1 SD Mrož Velenje 
 
4. Severozahodna (10)  1  1  1 SD Trzin   6  
        1 SD Kamnik 
        1 SD Lotrič Železniki    
        1 SD Škofja Loka 



 
5. Osrednja (13)  1  1  1 SD Olimpija   6 
        1 SD Tabor Ježica 
        1 SD Grosuplje 
        1 SD Ljubo Šercer  
   
6. Jugovzhodna (8)  1  0  1 SK Brežice   6 
        1 SD Trebnje 
        1 SD Gorjanci 
        1 SD Marok Sevnica 
        1 SD Leskovec 
 
7. Zahodna (21)   1  2  1 SD Vrhnika   9  
        1 SK Izola 
        1 SD Postojna 
        1 Cerkniško društvo strelk in strelcev 
        1 SD Jožeta Mihevca Idrija 
        1 SD Portorož  
Skupaj    7  8  30    45« 
 
 
K 2. točki 
Poročila o delu organov skupščine (poročilo o delu Predsedstva, poročilo o poslovanju v letu 2019, 
poročilo Disciplinskega razsodišča in poročilo Nadzornega odbora), vprašanja in sprejem sklepov 
 
2.1 
Poročilo o delu Predsedstva je priloženo z oznako dokumenta »214-20 Poročilo o delu Predsedstva«. 
 
Vprašanje za 50. redno dopisno sejo skupščine SZS se glasi: 

1. Ali se strinjate s predlaganim sklepom št. 3 
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 3: 
»Člani skupščine sprejmejo poročilo o delu predsedstva SZS.« 
 
2.2 
Poročilo o poslovanju SZS v letu 2019 je priloženo z oznako dokumenta »211-20 Poročilo o poslovanju SZS 
v letu 2019«. 
 
Vprašanje za 50. redno dopisno sejo skupščine SZS se glasi: 

1. Ali se strinjate s predlaganim sklepom št. 4 
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 4: 
»Člani skupščine sprejmejo poročilo o poslovanju SZS v letu 2019.« 
 
2.3 
Poročilo Disciplinskega razsodišča SZS je priloženo z oznako dokumenta »618-20 Poročilo Disciplinskega 
razsodišča SZS«. 
 
Vprašanje za 50. redno dopisno sejo skupščine SZS se glasi: 

1. Ali se strinjate s predlaganim sklepom št. 5 
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 5: 
»Člani skupščine sprejmejo poročilo Disciplinskega razsodišča SZS.« 
 
2.4 
Poročilo Nadzornega odbora SZS je priloženo z oznako dokumenta »678-20 Poročilo Nadzornega odbora 
SZS«. 
 
 



Vprašanje za 50. redno dopisno sejo skupščine SZS se glasi: 
1. Ali se strinjate s predlaganim sklepom št. 6 

 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 6: 
»Člani skupščine sprejmejo poročilo Nadzornega odbora SZS za leto 2019.« 
 
2.5 
Vprašanja članov skupščine na obravnavana poročila naslovite na e-poštni naslov SZS. Pojasnila in 
odgovore na vprašanja bodo zagotovile pristojne komisije SZS oz. strokovna služba SZS. 
  
 
K 3. točki 
Program dela in finančni načrt SZS za leto 2020 
Je priložen z oznako dokumenta »969-9 Finančni načrt SZS za leto 2020«. 
 
Vprašanje za 50. redno dopisno sejo skupščine SZS se glasi: 

1. Ali se strinjate s predlaganim sklepom št. 7 
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 7: 
»Člani skupščine sprejmejo Finančni načrt SZS za leto 2020.« 
 
 
K 4. točki  
Vprašanja, predlogi in pobude delegatov, razno. 
 
Vprašanja članov skupščine naslovite na e-poštni naslov SZS. Pojasnila in odgovore na vprašanja bodo 
zagotovile pristojne komisije SZS oz. strokovna služba SZS. 
 
 
POOBLASTILO Z GLASOVNICO JE PRILOŽENO. 
 
 

Sekretar SZS 
Simeon Gönc 



214-20                 Ljubljana, 20. 3. 2020 
 
POROČILO O DELU PREDSEDSTVA 
 
Skupščina SZS se je na 49. zasedanju sestala 3.4.2019. Predsedstvo SZS je v obdobju do letošnjega 
sklica skupščine opravilo dvajset sej, od tega petnajst korespondenčnih. Predsedstvo je sprejelo 80 
sklepov.  
 
Glavne aktivnosti so bile naslednje: 
- izvajanje priprav in programov državnih reprezentanc SZS. 

- priprava finančnih načrtov, izvedba, nadzor in poročanje; 

- v preteklem letu smo pripravili zahtevano dokumentacijo in sodelovali na javnem razpisu 
Fundacije za šport (FŠO) ter Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) za 
sofinanciranje letnega programa športa v letu 2020. Za oba javna sofinancerja naših programov v 
letu 2019 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.  

- skladno s sprejetimi kriteriji smo izdali priporočila članicam SZS za predloge projektov – 
posodobitve objektov na razpis FŠO. Slednja je v letu 2019 sofinancirala štiri projekte za 
posodobitev strelišč; 

- uspešno smo opravili kontrolni pregled FŠO za programe reprezentanc D1 in D2 in upravičili 
namensko porabo javnih sredstev v letu 2018; 

- skrb za uresničevanje sponzorskih pogodb; 

- obravnava in sprejem sedmih sprememb pravilnikov: Pravilnika o državnih prvenstvih Republike 
Slovenije, Pravilnika o tekmovanju z zračno puško in pištolo za Pokal Slovenije, Pravilnika 
tekmovanj za Pokal prijateljstva - državna pionirska liga, Pravilnika o državnih rekordih, Pravilnika 
o državnem tekmovanju veteranov, Pravilnika o registraciji tekmovalcev ter Pravilnika tekmovanja 
v disciplini trap za Pokal Slovenije; 

- načrtovanje, izvajanje in analiza tekmovalnega sistema SZS; 

- podpora organizatorjem tekmovanj; 

- izvajanje aktivnosti za medijsko popularizacijo strelstva – TV prenosi v živo po Šport TV iz 13 
velikih tekmovanj: WC New Delhi IND, EP 10m Osijek CRO, WC trap AlAin ZAE, WC Peking 
CHN, WC trap Changwon KOR, WC München GER, SP trap Lonato ITA, WC trap Lahti FIN, WC 
Rio de Janeiro BRA, EP trap Lonato ITA, EP 25/50m Bologna ITA, WCF AlAin ZAE in WCF 
Putian CHN – analiza in promocija. Prenos 80 tekem v živo, skupaj vseh prenosov 297 strelskih 
tekem z gledanostjo skupaj več kot 630.000 gospodinjstev, od tega več kot 242.000 gospodinjstev v 
živo. SZS je za uspešno izvajanje popularizacije strelskega športa po TV kot ena od sedmih držav v 
Evropi in trinajstih na svetu prejela posebno priznanje ESC; 

- izvedba mednarodnega ISSF-B sodniškega seminarja za sodnike s puško in pištolo; 

- v sklopu MIZŠ projekta »Usposabljanje strokovnih delavcev v športu 2018-2022« je bila 
opravljena druga 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 projekta Nacionalne panožne športne šole (NPŠŠ) do avgusta 2019, do predčasne 
prekinitve projekta s strani zaposlenega trenerja Martina Kolarja pol leta pred iztekom 4-letnega 
projekta; 

- priprava programov in prijava na razpis MIZŠ za vključitev v nov projekt Nacionalne panožne 



športne šole (NPŠŠ). Kljub odobritvi s strani MIZŠ projekta z marcem 2020 nismo začeli izvajati, 
ker nismo uspeli pravočasno skleniti dogovora s kandidatom/kandidatko; 

- obravnaval in zavrnil je predloga za vključitev trenerja v projekt Razvoj kadrov v športu C-sklop 
ter vključitev upokojenega vrhunskega športnika v B-sklop, tudi za ta projekta postopkov nismo 
izpeljali pravočasno;  

- izvajanje mednarodnih aktivnosti SZS v ESC in ISSF, udeležba na dveh kongresih, na rednem 
ESC v Budimpešti in izrednem ISSF v Münchnu;  

- sodelovanje naših dveh članov na ESC tehničnem sestanku komitejev v Strasbourgu; 

- sodno reševanje odprtih vprašanj s Strelskim centrom Gaj d.o.o., Strelskim klubom Central in 
Inter Expo d.o.o. oz. Igorjem Rakušo za EP 2015. Predsedstvo SZS je sklenilo sodno poravnavo s 
Strelskim centrom Gaj d.o.o. v višini 10.000 EUR, v kar je zajeto plačilo prehrane za organizacijsko 
osebje na EP. Po prekinjeni mediaciji pa se nadaljujejo sodni naroki v preostalih dveh postopkih, v 
katerih je SZS tožena s strani Strelskega kluba Central v znesku 684.914 EUR in v drugem, ko SZS 
toži Inter Expo d.o.o. v znesku 69.385 EUR; 

- izdelava in posredovanje predloga za zaposlitev vrhunskih strelcev v državni upravi ter zaposlitev 
članice reprezentance s puško Urške Kuharič v Slovenski vojski; 

- priprava predlogov in sodelovanje s partnerji za pripravo sprememb Zakona o orožju in podrejenih 
predpisov; 

- zaradi odstopa dveh članov Trenerske komisije SZS, Sandija Masneca in Martina Kolarja, je 
Predsedstvo imenovalo nova člana Andreja Brunška in Jožeta Kolenca; 

- priprava in izvedba razglasitve Strelec leta 2019; 

- 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 spletne 
strani SZS, s pomočjo Informacij SZS in z obvestili na e-pošto ter s pomočjo socialnih omrežij; 

- izvajanje nalog predvidenih s strategijo razvoja strelstva; 

- obravnava drugih predlogov Strokovnega sveta in članic SZS. 

 
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 devetimi sejami najbolj dejavni v Strokovnem svetu, 
sedem sej je izvedla Komisija za puško, pištolo in samostrel, pet sej Trenerska komisija, tri seje 
Komisija za organizacijo, kadre in promocijo, Sodniška komisija in Komisija za puško šibrenico. 
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 je obravnaval predloge komisij, jih usklajeval in uskladil ter jih posredoval v 
potrditev Predsedstvu SZS v obliki sprememb in dopolnitev tekmovalnih pravilnikov, obeh 
koledarjev, reprezentančnih programov SZS in ostalih pobud. Strokovni svet je izvedel še druge 
ukrepe in izboljšave, 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 
samostrel ter Nikolaja Mejaša za puško šibrenico, ki jih je sprejel, nato pa spremljal njihovo 
izvajanje. Sprejel je kriterije za imenovanje športnikov kandidatov za OI Tokio 2020. Predlagal je 



imenovanje reprezentance za Evropske igre Minsk. Obravnaval je poročilo o aktivnostih trenerja 
Martina Kolarja v izvajanju projekta Nacionalnih panožnih športnih šol (NPŠŠ). Seznanil se je z 
izvajanjem meritev na Fakulteti za šport. Analiziral je pogoje in strokovno komentiranje ob 
strelskih prenosih iz velikih tekem na Šport TV. Obravnaval je predloge programov in trenerjev za 
izvajanje projektov NPŠŠ 2020-2024 in Razvoja kadrov v športu za C (trenerji) in B-sklop 
(upokojeni vrhunski športniki) do leta 2022 ter se do njih opredelil. Obravnaval je poročilo o 
udeležbi na ESC tehničnem sestanku v Franciji, ki sta se ga udeležila Robert Ferenčak in Elvira 
Valant ter se seznanil z osnutki predlogov za spremembe strelskega športa v naslednjem 
olimpijskem ciklu. 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 je uspešno izvedla načrtovani letni program dela. Največ 
dela je opravila s pripravo predlogov sprememb petih pravilnikov – obeh ligaških, DP, rekordi in 
veterani, s pripravo koledarja tekmovanj in usklajevanj vseh kasnejših sprememb, obravnavala je 
kandidature članic za izbor organizatorjev tekmovanj za sezono 2019/20 in nato obravnavala 
ugotovitve in posebnosti na ligaških, prvenstvenih ali mednarodnih tekmovanjih s pomočjo poročil 
delegiranih sodnikov o izvedbi teh tekmovanj. Obravnavala je predloge novih državnih rekordov, 
podelila je licence prvoligašem in sprejela sestavo 1.A in 1.B državne lige za sezono 2019/20, 
predlagala je norme za uvrstitev na DP ter obravnavala druga vprašanja in predloge članic ali regij 
SZS za izboljšave tekmovalnega sistema SZS. 

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 2019 je obravnavala predloge državnih rekordov in opravila razpravo o 
predlogih sprememb tekmovalnega sistema za puško šibrenico v letu 2020. Pripravila je predloge 
sprememb Pravilnika tekmovanja v disciplini trap za Pokal Slovenije. Uskladila je spremembe 
koledarja tekmovanj za leto 2019 in pripravila predlog koledarja tekmovanj SZS za leto 2020, 
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 in 2020, se seznanila z analizo izvedbe reprezentančnega programa v trapu za leto 2019 in 
predlogom izvedbe programa za leto 2020, ter podala pojasnila glede drugih vprašanj, ki so jih 
postavile članice SZS. 

1.3. Sodniška komisija 

Sodniška komisija je iz svojih pristojnosti prav tako skrbela za podporo tekmovalnemu sistemu SZS 
in je delegirala sodnike za vsa tekmovanja po koledarju SZS. S priporočili in ustreznimi pojasnili 
pravil je zagotavljala podporo organizatorjem tekmovanj. Na pobudo Predsedstva je pripravila in 
uskladila predlog sprememb cenika sodniških nadomestil SZS. Izvedla je mednarodni ISSF-B 
sodniški seminar, na katerem je sodelovalo trinajst udeležencev, od tega deset Slovencev, ki so 
uspešno opravili usposabljanje. Mednarodnim sodnikom je posredovala poziv ISSF in ESC za izbor 
članov žirij na največjih tekmovanjih v letu 2020 in nato obravnavala njihove vloge ter predlagala 
izbor kandidatov. Zbrala je vloge mednarodnih sodnikov, ki so jim koncem leta potekle licence, in 
jih posredovala v podaljšanje na ISSF. Na številna 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. 

1.4. Trenerska komisija 

Trenerska komisija je v letu 2019 ostala brez dveh članov Sandija Masneca in Martina Kolarja, ki 
sta podala odstopni izjavi. Nato je Predsedstvu predlagala njuno zamenjavo z imenovanjem novih 
članov Andreja Brunška in Jožeta Kolenca. Obravnavala je poročila vodij reprezentanc o realizaciji 
reprezentančnega programa v letu 2019 in predlog programa reprezentance za leto 2020 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 2019/2020, ki so se izvajale na Fakulteti za šport. Izvedla je tradicionalne kadetske priprave 
z zračnim orožjem v Murski Soboti. Usmerjala je izvajanje programa Nacionalne panožne športne 
šole (NPŠŠ) in obravnavala poročilo o aktivnostih Martina Kolarja do avgusta 2019, ko je le-ta 
podal odpoved pogodbe o zaposlitvi. Pripravila je predlog za priznavanje kompetenc strokovnim 
delavcem – inštruktorjem in trenerjem skladno z določili Zakona o športu. Pripravila in usklajevala 
je nov 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. Pripravila je predlog 
novega programa, merila za prednostno razvrščanje kandidatov, in izvedbenega načrta NPŠŠ 2020-
2024. Zavrnila je predlog za vključitev Renata Štermana v projekt Razvoja kadrov v športu 2016-
2022 C-sklop za obdobje 28 mesecev. Obravnavala je vloge članic SZS in določila prednostno listo 
najemnikov elektronskih tarč Sius SZS. 

1.5. 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 v letu 2019. Obravnavala je vloge kandidatk za včlanitev v SZS. Na poziv OKS-ZŠZ za 
pripravo popisa rezultatov registriranih športnikov – strelcev je KOKP skupaj s komisarjem 
tekmovalnih sistemov SZS pripravila obsežno poročilo o številu registriranih športnikov v SZS z 
rezultatom iz vsaj enega tekmovanja. Pripravila je predlog sprememb pravilnika o registraciji 
tekmovalcev. 

 

II. REPREZENTANCE, TEKMOVALNI DOSEŽKI 

Vodji reprezentance Andreja Vlah in Nikolaj Mejaš sta načrtovane vsebine dela reprezentance za 
puško in pištolo ter puško šibrenico izvedla v celoti in v skladu s Programom reprezentanc SZS za 
leto 2019. Za izvedbo programov smo zagotovili dovolj finančnih sredstev in znova dosegli nekaj 
odličnih rezultatov. S članskimi nastopi beležimo najboljše dosežke leta s sledečimi uvrstitvami:  

Na Svetovnem prvenstvu s puško šibrenico v Lonatu je najvišjo uvrstitev dosegel naš dvakratni 
olimpijec Boštjan Maček, ki je osvojil 27. mesto, Denis Vatovec je osvojil 36. mesto. Slovenci so se 
dobro odrezali tudi v ekipni tekmi, kjer so osvojili do zdaj najvišje 8. mesto. V mešanih parih v 
trapu pa sta v družinski navezi Jasmina in Boštjan Maček osvojila 23. mesto.  

Na Evropskem prvenstvu v trapu na istem prizorišču je bil najboljši Denis Vatovec, ki je osvojil 9. 
mesto in le za eno tarčo zgrešil finale najboljše šesterice, uspešna pa sta bila tudi Boštjan Maček in 
Matjaž Lepen, ki sta osvojila 23. in 30. mesto. Visoko so se Slovenci uvrstili v ekipni tekmi, kjer so 
osvojili peto mesto. Zelo uspešna je bila tudi družinska naveza Jasmine in Boštjana Mačka v tekmi 
mešanih parov v trapu, ki sta razstreljevala za vstop v dvoboj za bronasto odličje, na koncu pa sta 
osvojila šesto mesto. Med članicami trap je Jasmina Maček osvojila 25. mesto.  

Na Evropskem prvenstvu v Bologni je najvišjo uvrstitev dosegel mladi olimpijec Jože Čeper, ki je s 
standardno pištolo na 25m osvojil šesto mesto in le za tri kroge zgrešil odličje. Dvakratna olimpijka 
Živa Dvoršak je z malokalibrsko puško v trojnem položaju na 50m osvojila 18. mesto. Na EP v 
Tolmeču je zlati slovenski olimpionik Rajmond Debevec s puško velikega kalibra na 300m leže 
osvojil 9. mesto, slovenska ekipa je osvojila 7. mesto. V trojnem položaju na 300m sta Rajmond 
Debevec in Robert Markoja osvojila 14. in 16. mesto.   

Na Evropskem prvenstvu 10m v Osijeku z zračno puško in pištolo je najboljši rezultat dosegla 
Klavdija Jerovšek, ki je med članicami s puško osvojila 25. mesto, Živa Dvoršak je bila 30. in 
Urška Kuharič 33., dekleta pa so si s temi dosežki priborile tudi izločilne boje v ekipni tekmi, kjer 
so na koncu po četrtfinalu osvojile 8. mesto. S pištolo je bila med članicami najboljša Jagoda 



Tkalec, ki je osvojila 36. mesto, med člani je bil najboljši Jože Čeper, ki je osvojil 39. mesto. V 
izločilne boje se je uvrstila tudi moška ekipa z zračno pištolo in osvojila končno 8. mesto.  

Na ISSF svetovnih pokalih so slovenski strelci dosegli največje uspehe leta z uvrstitvami dvakratne 
olimpijke Živa Dvoršak, ki se je z malokalibrsko puško na 50m v trojnem položaju dvakrat v sezoni 
uvrstila v finale, kar ji je uspelo v indijskem New Delhiju, ko je osvojila 5. mesto, in brazilskem 
Riu de Janeiru s 7. mestom. V kitajskem Pekingu in Münchnu pa ji je le malo zmanjkalo do 
uvrstitve v finale z dvema 11. mestoma. V Münchnu je kot najboljša Slovenka osvojila 30. mesto z 
zračno puško. Z uspešnimi nastopi se je prvič v karieri uvrstila tudi v Finale ISSF svetovnega 
pokala, ki je potekalo v kitajskem Putianu, kjer je dosegla najboljši kvalifikacijski rezultat s 1172 
krogi, nato pa v finalu osvojila končno 6. mesto. Zelo uspešen je bil s svojo doslej najboljšo sezono 
na svetovnih pokalih tudi dvakratni olimpijec Boštjan Maček, ki je najvišjo uvrstitev dosegel v 
južnokorejskem Changwonu, kjer je osvojil 7. mesto in le za tarčo zgrešil finale, zelo blizu 
uvrstitvama v finale pa je bil tudi v emiratskem Al-Ainu, kjer je osvojil 12. mesto in mehiškem 
Acapulcu, kjer je osvojil 25. mesto, prav na vseh treh pokalih pa je dosegel visok rezultat s 121 
zadetki. V Acapulcu sta odlično streljanje v tekmi mešanih parov pokazala Jasmina in Boštjan 
Maček ter se z novim državnim rekordom uvrstila na 16. mesto. V posamični ženski trap tekmi je 
Jasmina Maček s 119 zadetimi tarčami razstreljevala za vstop v finale in na koncu osvojila visoko 8. 
mesto. Na zadnjem svetovnem pokalu v trapu v finskem Lahtiju je bil znova najboljši Boštjan 
Maček, ki je osvojil 26. mesto. Na svetovnem pokalu v Riu de Janeiru so Slovenke Živa Dvoršak, 
Urška Kuharič in Klavdija Jerovšek s tremi dobrimi nastopi osvojile 19., 28. in 37. mesto. Udarna 
slovenskih zasedba deklet je bila podobno uspešna tudi na svetovnem pokalu v Pekingu, kjer je bila 
najboljša Urška Kuharič s 23. mestom, Živa Dvoršak in Klavdija Jerovšek pa sta osvojili 27. in 35. 
mesto. Na edinem evropskem svetovnem pokalu v Münchnu je Jože Čeper z zračno pištolo osvojil 
34. mesto Na uvodnem pokalu v indijskem New Delhiju sta z zračno puško Živa Dvoršak in Urška 
Kuharič osvojili 25. in 45. mesto, Rajmond Debevec pa je s puško v trojnem položaju na 50m 
osvojil 35. mesto. Jasmina Maček je na svetovnem pokalu v Al-Ainu v ženski konkurenci osvojila 
32. mesto.  

Na Evropskih igrah v Minsku se je Urška Kuharič kot prva Slovenka uvrstila v finale in z zračno 
puško osvojila 7. mesto. V trapu je Denis Vatovec osvojil 8. mesto, Jasmina Maček je med 
članicami trap osvojila 9. mesto. V ekipni tekmi mešanih parov sta Boštjan in Jasmina Maček 
osvojila 15. mesto.  

Na CISM svetovnih vojaških igrah v kitajskem Wuhanu je največji uspeh v sezoni dosegel Robert 
Markoja, ko je s puško velikega kalibra 300m v trojnem položaju osvojil bronasto odličje in tako 
tudi Slovenijo vpisal med dobitnike odličij, ki so jih priborili športniki iz sedemnajstih držav. V 
disciplini histrostrelna puška 300m je Robert Markoja kot najboljši Slovenec osvojil 11. mesto.  

Na uvodnem evropskem pokalu na 300m v danskem Aarhusu si je zlato odličje s standardno puško 
z visokim dosežkom 585 krogov priboril Robert Markoja, nato pa je bronasto odličje osvojil tudi v 
trojnem položaju, kjer je brez odličja na 4. mestu ostal Rajmond Debevec. Slednji pa je prav tako 
bronasto odličje osvojil s puško leže. Na drugi tekmi evropskega pokala v švicarskem Thunu je za 
posamično srebrno odličje poskrbel Rajmond Debevec s puško leže, Robert Markoja je tokrat ostal 
brez dveh odličij na 4. mesto s standardno puško in v trojnem položaju. Si je pa ob tem 
reprezentanca Slovenije skupaj z Dušanom Ziškom priborila dve ekipni srebrni odličji. 

Na turnirju evropskega pokala 25m je v Thunu odlično streljal tudi Jože Čeper in si s standardno 
pištolo priboril zlato odličje, s pištolo velikega kalibra - s središčnim vžigom pa je osvojil srebrno 
odličje. V obeh disciplinah je bil zelo uspešen tudi Peter Tkalec, ki je osvojil 6. mesto s pištolo 
velikega kalibra in 8. mesto s standardno pištolo. 

Slovenci so se zelo izkazali tudi na Finalu evropskega pokala na 300 v Chateaurouxu v Franciji, 
kjer sta dvojno prestižno zmago osvojila Rajmond Debevec s puško 300m leže in Jože Čeper s 
standardno pištolo 25m. 



Na 30. poletni Univerzijadi so se slovenski strelci prvič v zgodovini uvrstili v finale, to pa je uspelo 
trem, Jože Čeper je z zračno pištolo osvojil 6. mesto, Klavdija Jerovšek in Urška Kuharič pa sta 
osvojili 7. in 8. mesto z zračno puško.  

Na uvodnem GP tekmovanju na Cipru je lep uspeh v trapu dosegel Tomaž Blazinšek, ki se je s 119 
zadetimi tarčami uvrstil v finale, nato pa osvojil 5. mesto. Po dobrem ekipnem nastopu si je moška 
ekipa v trapu priborila ekipno bronasto odličje. V tekmi mešanih parov pa sta Jasmina in Boštjan 
Maček osvojila 10. mesto. Na GP memorialni tekmi v Brnu je bil najboljši Slovenec v trapu Ivan 
Krkač, ki je osvojil 10. mesto. Na domači GP tekmi v Murski Soboti je v trapu zmago slavil Denis 
Vatovec, bronastega odličja pa se je veselil tudi Boštjan Maček. Srebrno in bronasto odličje sta si na 
6. GP Beretta v Novigradu priborila Tomaž Blazinšek in Denis Vatovec, v finale pa sta se uvrstila 
tudi Matjaž Lepen in Boštjan Maček ter osvojila 5. in 6. mesto. Slovenci so dosegli ekipno zmago. 
Med posameznicami v trapu je zmago slavila tudi Jasmina Maček. Uspešno sezono so strelci v 
trapu sklenili na GP memorialni tekmi v Beogradu, kjer je med člani zmagal Boštjan Maček, v 
finale pa se je uvrstil tudi Denis Vatovec, ki je osvojil četrto mesto. Slovenci pa so dosegli tudi 
ekipno zmago v trapu. 

Na največjem mednarodnem turnirju z zračno puško in pištolo na svetu – v Münchnu se je najbolj 
izkazala Klavdija Jerovšek med članicami s puško, ki je osvojila visoko 15. mesto, uspešna sta bila 
tudi Živa Dvoršak s puško na 32. mestu in Jože Čeper s pištolo na 35. mestu. 

Slovenski strelci so bili zelo uspešni na domačem mednarodnem tekmovanju z zračno puško in 
pištolo v Rušah, kjer so dvojno ekipno zmago dosegle naše članice z zračno puško, Živa Dvoršak 
pa je ob ekipnih odličjih osvojila tudi dve posamični odličji za 2. in 3. mesto. Blizu odličja je bila s 
puško tudi Klavdija Jerovšek na 4. mestu, med finalistke pa se je uvrstila tudi Katja Vodeb z 8. 
mestom. 

Na mednarodnem turnirju GP Wroclawia je v uvodu v sezono tri odličja osvojil Rajmond Debevec s 
puško na 50m, dvoje bronastih odličij v trojnem položaju in zlato leže. Dva meseca kasneje pa so na 
istem strelišču na tekmi GP Spring Cup Wroclaw odličja osvojili štirje slovenski strelci. Z dvema 
zlatima odličjema s puško 50m v trojnem položaju in leže je zablestela Živa Dvoršak, Peter Tkalec 
je s hitrostrelno pištolo na 25m osvojil srebrno odličje, bronasto odličje pa sta osvojila Jože Čeper s 
standardno pištolo 25m in Robert Markoja z zračno puško. Rajmond Debevec je v trojnem položaju 
tokrat ostal brez odličja na 4. mestu, dve peti mesti s puško 50m leže in v trojnem položaju je 
osvojil Robert Markoja, Živa Dvoršak je bila z zračno puško šesta in Jože Čeper s hitrostrelno 
pištolo sedmi.  

Na največji mednarodni GP tekmi z zračnim in malokalibrskim orožjem v Plznu je srebrno odličje 
osvojil Rajmond Debevec s puško 50m leže, z zračno puško pa sta se v finale uvrstili Urška 
Kuharič in Klavdija Jerovšek, ki sta osvojili 6. in 7. mesto. Uspešen je bil tudi Jože Čeper s 
standardno pištolo na 25m, s katero je osvojil 7. mesto. Slovenci pa so osvojili tudi dve ekipni 
odličji – bronasto med dekleti z zračno puško in srebrno med moškimi s puško 50m leže. Tradicijo 
osvajanja odličij na mednarodnih tekmah pa so Slovenci nadaljevali tudi na GP tekmi v Osijeku, 
kjer je s standardno pištolo na 25m zmagal Jože Čeper, s hitrostrelno pištolo 25m pa je osvojil 
srebrno odličje. Dveh srebrni odličji je v Osijeku osvojil tudi Rajmond Debevec s puško 50m leže 
in v trojnem položaju. Srebrno odličje pa je osvojila tudi Denis Bola Ujčič med dekleti s pištolo na 
25m. Na GP tekmi v Novem Sadu je zlato odličje s pištolo velikega kalibra 25m osvojil Jože Čeper, 
z zračno pištolo pa se je uvrstil v finale in osvojil 4. mesto. Blizu odličja s puško 50m leže je bil 
tudi Robert Markoja, ki je osvojil 4. mesto. Podobno uspešen pa je bil tudi Rajmond Debevec, ki se 
je s puško 50m v trojnem položaju uvrstil v finale, nato pa ostal brez odličja na 4. mestu.  

 

MLADINCI: 

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 izvedbo programov mlajših selekcij zelo uspešni.  

Zgodovinsko in prvo slovensko bronasto odličje na Svetovnem mladinskem prvenstvu v Lonato je s 
puško šibrenico v trapu osvojil Rene Maček, ki se je v kvalifikacijah uvrstil na visoko 4. mesto z 
visokim rezultatom 118 zadetih tarč, nato pa je Rene zablestel tudi v finalu in se veselil izjemnega 
bronastega odličja. Naši mladi upi so rekordno visoka uvrstitev dosegli tudi v ekipni tekmi s 4. 
mestom, pod katerega so se podpisali Rene Maček, Žiga Juretič in Sašo Hrovat, ekipa pa je hkrati 
postavila še nov državni rekord s 339 zadetimi tarčami.  

Na Evropskem prvenstvu v Bologni je uspešno nastopila mlada strelka Katarina Fevžer, ki je z 
malokalibrsko puška na 50m v trojnem položaju osvojila 27. mesto, še boljša pa je bila leže, ko je 
osvojila 23. mesto.  

Na Evropskem prvenstvu v Lonatu je med slovenskimi strelci najboljše streljanje pokazal bronasti 
mladinec iz SP – Rene Maček, ki je osvojil 29. mesto. Slovenska ekipa v trapu si je zagotovila 
napredovanje v izločilne boje, tam pa je v četrtfinalu izgubila proti domačinom Italijanom in 
osvojila končno 8. mesto.  

Na Evropskem prvenstvu z zračno puško in pištolo v Osijeku se je najvišje uvrstil novinec Luka 
Lukić, ki je s puško osvojil visoko 14. mesto, Anja Prezelj je s pištolo osvojila 19. mesto, Urška 
Hrašovec pa si je kot najboljša med slovenskimi dekleti s puško priborila 31. mesto. 

Na največjem mednarodnem turnirju z zračno puško in pištolo na svetu – v Münchnu se je najbolj 
izkazal Nejc Klopčič med mladinci s puško, ki je osvojil visoko 18. mesto. Dobro streljanje s 
pištolo pa so pokazali tudi Amadej Slak, ki je osvojil 30. mesto ter Sara Ščuri in Anja Prezelj, ki sta 
osvojili 35 in 38. mesto.   

V uvodu v sezono je na mednarodnem GP tekmovanju na Cipru Rene Maček s 115 zadetimi tarčami 
osvojil srebrno odličje. Podobno uspešen je bil na tekmi GP Porpetto v Italiji tudi Žiga Juretič, ki se 
je s 113 zadetimi tarčami uvrstil v finale, tam pa osvojil visoko 4. mesto, Rene Maček je bil 13. 
Naši mladi upi so v ekipni tekmi osvojili 4. mesto. Prvič se je na večji mednarodni tekmi 
predstavila tudi mladinka Tea Topolovec in bila uspešna s 7. mestom. V tekmi mešanih parov v 
trapu sta Žiga Juretič in Tea Topolovec osvojila 8. mesto. Tea Topolovec pa je še uspešneje 
nastopila na tekmi GP Beretta v Novigradu, kjer je osvojila 4. mesto. Sezono mednarodnih 
tekmovanj je v Beogradu uspešno sklenil Rene Maček, kjer je zmagal med mladinci. 

Na GP tekmi v Novem Sadu je bila zelo uspešna Katarina Fevžer, ki je zmagala s puško 50m leže in 
osvojila srebrno odličje s puško 50m v trojnem položaju. Le dva kroga pa je do odličja zmanjkalo 
Ani Nuši Deteli s puško 50m leže, osvojila je 5. mesto. 

Na mednarodnem tekmovanju mladih strelskih upov v Plznu so se najvišje uvrstili Anja Prezelj z 
zračno pištolo na 19. mesto, Ana Nuša Detela na 20. mesto s puško 50m leže, Luka Lukić z zračno 
puško na 22. mesto ter Katarina Fevžer s puško 50m v trojnem položaju na 41. mesto. 

Slovenski strelci so si najprej zagotovili napredovanje iz eliminacij ESC evropske lige mladih v 
Rušah, nato pa so v kvalifikacijah v švicarskem Magglingenu Slovenci z zračno puško osvojili 3. 
mesto ter se uvrstili na finalni turnir v Budimpešto. Tam so naši mladi upi v zasedbi Katarina 
Fevžer, Sara Slak, Luka Lukić in Jure Sočič pokazali zelo dobro streljanje in v zelo izenačenih 
dvobojih z Rusi, Srbi in Švedi doživeli tri tesne poraze ter osvojili končno 7. mesto.  

Naši mladi slovenski strelski upi so pokazali nekaj dobrih nastopov tudi na domačih mednarodnih 
tekmovanjih v Trzinu in Rušah, med katerimi v Rušah izstopata zmagi Nuše Žnidarič s puško in 
Anje Prezelj s pištolo ter v Trzinu zmagi Luke Lukića s puško ter Amadeja Slaka s pištolo. 
 
          Janez Slapar 
          predsednik SZS 
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POROČILO O POSLOVANJU SZS V LETU 2019 
 
           Realizacija         Rebalans      Realizacija Index 
           2018        Plan 2019      2019 R19/RP19 
I. PRIHODKI   462.006 453.533 460.372 101  
MIZŠ - Razpis   233.796 238.878 236.346 98  
 Strelstvo-Člani      154.778   151.965   151.965 

 Strelstvo-Mladinci          49.613      59.476      59.476 

 Delovanje zveze             14.033     13.628     13.628 

 Članarine                        275          490          490 

 Zavod Planica        1.779       1.779       1.881 

 NPŠŠ          13.319     13.319       8.906 

Fundacija za šport      76.004    88.367   88.368 100  
            D1       40.265     48.944     48.944 

 D2        32.139     35.524      35.524 

 D4          3.600       3.900        3.900 

OKS-ZŠZ      31.482   10.000     22.563 226 
Sponzorstvo, donacije     65.774   59.000   58.584 99  
Članarine                                              19.600            20.000     19.775     99 
Lastna sredstva                                     32.979            35.000    34.736 99 
Drugo                                                     2.371               2.288             0 0 
  
II. ODHODKI   439.311 453.533 458.496  101 
Delovanje organov zveze     19.157   20.000   20.740 104 
Delovanje regij      12.500   12.500   12.500 100 
ISSF, ESC, OKS       5.058     5.000     5.296 106 
OD, stroški dela                48.373   50.533   49.817 99  
Pogodbeno delo                 0            0            0     
Materialni stroški       17.049   17.000   16.723 98   
Priprave in nastopi drž. reprezent.1 312.005 328.000 324.912 99  
Tekmovalni sistemi         11.729   12.000   12.063 101   
Strokovno izobraževanje          6.010     1.000        515 52  
Investicijsko vzdrževanje         2.524     2.500        610 24  
Stroški tožbe SK Central in SCG d.o.o. 4.906     5.000   15.320 306 
 
SKUPAJ (I. – II.)                22.695            0               1.876 
  
OBRAZLOŽITEV: 
 
Prihodki: 
V letu 2019 smo zbrali 460.372 EUR prihodkov, kar je 1 % več od načrtovanega. 
V celoti smo počrpali namenska sredstva po pogodbi z MIZŠ za programe iz LPŠ 2019, NPŠŠ in 
Šolska športna tekmovanja.  
Sredstva FŠO smo počrpali v celoti za programe D1, D2 in D4. V strukturi celotnih prihodkov leta 
2019 predstavljajo sredstva MIZŠ in FŠO 71 % delež vseh zbranih sredstev. 
Zbrana sredstva OKS predstavljajo sofinanciranje programa priprav reprezentance za Evropske igre 
Minsk 2019 v znesku 6.416 EUR, sofinanciranje programa priprav reprezentance za Olimpijske igre 
Tokio 2020 v znesku 15.837 EUR ter v manjši meri za nakup strokovne literature za izvedbo 
usposabljanja strokovnih delavcev v športu 1. stopnje. 
Zbrali smo sponzorska sredstva in donacije v okviru načrta, v znesku 58.584 EUR. 
Zbrana sredstva iz naslova članarine SZS (19.775 EUR) so bila v okviru načrtovanega, 112 članic 

 
1 brez sredstev za OD strokovne službe 



SZS je plačalo članarino. 
Lastna sredstva predstavljajo nadomestila za registracijo tekmovalcev (14.728 EUR), prijavnine za 
sodelovanje v ligaškem tekmovanju (7.700 EUR), sodniške članarine (4.499 EUR), nagradi za 
zmago na finalu evropskega Lapua pokala (4.800 EUR), nadomestilo za izvedbo Scatt meritev na 
Fakulteti za šport (2.074 EUR) ter nadomestila za devet mednarodnih trenerjev ISSF. 
Zaradi specifike sofinanciranja iz LPŠ MIZŠ, ki narekuje najprej ustvarjeno porabo, nato poročanje 
in šele nato poplačilo programa po odobritvi poročil, smo v letu 2019 morali najeti tri 
premostitvena posojila za financiranje reprezentančnega programa in jih do konca leta tudi 
poplačali v celoti. 
 
Odhodki: 
V letu 2019 smo ustvarili stroške v višini 458.496 EUR, kar je 1 % več od načrtovanega, leto 2019 
smo sklenili pozitivno v višini 1.876 EUR.  
Stroški delovanja organov zveze so bili v okviru načrtovanega, največji delež stroškov predstavljajo 
potni stroški članov organov in komisij, izvedba slavnostne razglasitve najboljših strelcev leta, 
izvedba programa Čista 10-ka, 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 ter stroški drugih strelskih promocij kot so 
predstavitve strelskega športa na sejmu Lov v Gornji Radgoni, olimpijskem festivalu in drugim 
podobnim dogodkom. 
Regijam smo zagotovili sofinanciranje delovanja v letu 2019 v planirani višini. 
Stroški mednarodnega sodelovanja so bili v okviru 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 in so bili realizirani po 
pogodbah o zaposlitvi. Stroški dela in dohodka zaposlenega trenerja Martina Kolarja po projektu 
NPŠŠ do meseca avgusta bremenijo stroške reprezentance. 
Ustvarili smo materialne stroške v okviru načrta, ti predstavljajo stroške najema poslovnih 
prostorov SZS v deležu 42 %, stroške administracije, komunikacijskih sredstev, časopisa, spletne 
strani in drugih manjših stroškov v deležu 22 %, stroške računovodstva 18 % ter stroške 
amortizacije osnovnih sredstev v deležu 16 % pretežno zaradi nakupa novega Scatt simulatorja za 
potrebe reprezentance. 
V letu 2019 smo izvedli obsežen in uspešen reprezentančni program, ki je zajemal skupne stroške 
reprezentanc, brez upoštevanja režije, v znesku 324.912 EUR, kar predstavlja kar 71 % vseh 
stroškov SZS v letu 2019. Realizacija programa je bila nižja za 1 % od načrtovane vrednosti.   
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. Realizacija je bila v okviru načrta. 
Stroški strokovnega izobraževanja predstavljajo stroške za izvedbo licenčnega seminarja za 
trenerje. 
Stroški investicijskega vzdrževanja predstavljajo stroške za zamenjavo luči in vzdrževanja 
klimatske naprave v poslovnih prostorih SZS. 
Zaradi tožbenih postopkov 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. Tožba SC Gaj d.o.o. se je končala s sklenitvijo poravnave v vrednosti 
10.000 EUR. Preostala dva postopka tečeta naprej. 
 
          Sekretar SZS 
          Simeon Gönc 
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Predlog 
FINANČNI NAČRT SZS ZA LETO 2020 
 
                      Plan  Realizacija Plan  Index 
            2019  2019  2020  P / R 
I. PRIHODKI    453.533 460.371 451.000 98 
MIZŠ – LPŠ     238.878 236.346 250.600 106 
Fundacija za šport         88.367   88.367   88.400 100 
OKS-ZŠZ       10.000           22.563   12.000 53 
Sponzorstvo, donacije        59.000   58.584   50.000 85 
Članarine 20.000   19.775   20.000 101 
Lastna sredstva                                                35.000             34.736    30.000 86 
Drugo                                                                 2.288                      0             0  
  
II. ODHODKI    453.533  458.496 451.000 98 
Delovanje organov zveze        20.000    20.740   20.000 96 
Delovanje regij         12.500    12.500   12.500 100 
ISSF, ESC, OKS             5.000      5.296         4.000 75 
OD, stroški dela                   50.533    49.817   50.000 100 
Pogodbeno delo                    0             0              0  
Materialni stroški          17.000    16.723    19.000 114 
Priprave in nastopi drž. reprezentanc1  328.000*  324.912* 325.000* 100 
Tekmovalni sistemi            12.000    12.063   12.000 100 
Strokovno izobraževanje               1.000         515     1.000 194 
Investicijsko vzdrževanje              2.500         610     2.500 410 
Stroški tožbe SK Central in SCG d.o.o.     5.000    15.320     5.000 33 
  
SKUPAJ (I. – II.)                 0               1.875              0 
 
OBRAZLOŽITEV: 
Prihodki: 
V letu 2020 predvidevamo znižanje prihodkov, glede na realizacijo v letu 2019, v deležu 2 % oz. 
iz 460.371 EUR na 451.000 EUR. 
Izhodišče za izdelavo finančnega načrta so projekcije oz. sklepi in odločbe naših javnih 
financerjev MIZŠ in FŠO za sofinanciranje letnega programa športa za leto 2020. Na razpisu 
FŠO načrtujemo, da bomo za reprezentančna programa članov in mladincev za leto 2020 prejeli 
skupno enako sredstev kot v 2019. Enako načrtujemo tudi za program D4-“Čista 10-KA”. Iz 
razpisa Letni program športa MIZŠ načrtujemo prejem sredstev za sofinanciranje 
reprezentančnega programa selekcij članov in mladincev, sredstva za delovanje zveze z 
mednarodno aktivnostjo ter sredstva za sofinanciranje programa Šolskih športnih tekmovanj. 
Načrtovana sredstva OKS predstavljajo sofinanciranje programa priprav za OI Tokio 2020. 
Delež sponzorskih sredstev se bo predvidoma zmanjšal za 15 % glede na realizacijo v letu 2019, 
načrtujemo podaljšanje sodelovanja z večino dosedanjih zvestih partnerjev SZS. 
Preostala sredstva iz naslova članarine in lastnih sredstev bodo predvidoma ostala v okviru 
običajne realizacije, predvidoma nekaj manj kot v letu 2019. 
 
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 načrta na obeh 
straneh. 
Glavna usmeritev delovanja ostaja – sredstva nameniti razvojno naravnanim planom, kot so 

 
1 brez sredstev za OD strokovne službe 



smelo zastavljeni načrti pri reprezentančni dejavnosti, kjer načrtujemo porabo sredstev v obsegu 
realizacije v letu 2019. 
Na postavkah stroškov delovanja organov zveze, delovanja regij, osebnih dohodkov in stroškov 
dela ter stroškov tekmovalnega sistema ni predvidenih bistvenih sprememb glede na realizacijo 
predhodnega leta. 
Zaradi zmanjšanja članarine ISSF bo nastalo manj stroškov mednarodne dejavnosti. 
Zaradi dodatnih stroškov spletne podpore bo nastalo več materialnih stroškov. 
Na postavki strokovnega izobraževanja bo zaradi izvajanja projekta konzorcijskega partnerstva z 
OKS-ZŠZ na področju usposabljanja strokovnih delavcev v športu nastalo malo stroškov, 
predvidene pa so izvedbe usposabljanja 1. in 2. stopnje ter izpopolnjevanja za trenerje. 
V delu investicijskega vzdrževanja načrtujemo nakup nove klimatske naprave za tri pisarne 
strokovne službe SZS. 
Zaradi tožbenega postopka SK Central proti SZS in tožbe SZS proti Inter Expu d.o.o. zaradi 
neporavnanih obveznosti iz EP 2015 bodo nastajali dodatni sodni stroški in stroški zastopanja. 
 
          Sekretar SZS  
          Simeon Gönc 






