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Pošiljamo vam naslednjo številko Informacij SZS št. 128/18, ki zajema: 

 

 

1. Obvestila Predsedstva SZS, 

 

2. Razpis KPPS za izbor organizatorjev DP 10m v letu 2019, 

3. Obvestila KPPS - organizatorji tekmovanj z zračnim orožjem v sezoni 2018/19, 

4. Razpis Trenerske komisije SZS za najem treh Sius tarč SZS, 

5. Napoved trenerskega licenčnega seminarja - 30.9.2018, 

6. Prestopi 2018, 

7. Strelstvo z EP v Leobersdorfu znova na Šport TV, 

8. Ostale informacije. 

 

1. Obvestila Predsedstva SZS 

Spremembe Pravilnika o državnih prvenstvih Republike Slovenije, čistopis pravilnika je 

objavljen na spletu SZS na sledeči povezavi: http://www.strelska-

zveza.si/attachments/article/26/Pravilnik_o_drzavnih_prvenstvih_RS_(763-18).pdf 

 Označitev vseh sprememb, ki so bile opravljene v pravilniku pa najdete v priloženem 

dokumentu. 

Spremembe Pravilnika o tekmovanjih z zračno puško in pištolo za Pokal Slovenije, 

čistopis pravilnika je objavljen na spletu SZS na sledeči povezavi: http://www.strelska-

zveza.si/attachments/article/26/Pravilnik_o_tekmovanju_z_zracno_pusko_in_pistolo_za_Pok

al_Slovenije_(761-18).pdf  Označitev vseh sprememb, ki so bile opravljene v pravilniku pa 

najdete v priloženem dokumentu.  

Spremembe Pravilnika za pokal prijateljstva - državna pionirska liga, čistopis pravilnika 

je objavljen na spletu SZS na sledeči povezavi:  http://www.strelska-

zveza.si/attachments/article/26/Pravilnik_tekmovanj_za_Pokal_prijateljstva_SZS_(762-

18).pdf  Označitev vseh sprememb, ki so bile opravljene v pravilniku pa najdete v priloženem 

dokumentu. 
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Spremembe Pravilnika o finančnem poslovanju SZS, čistopis pravilnika je objavljen na 

spletu SZS na sledeči povezavi: http://www.strelska-

zveza.si/attachments/article/26/Pravilnik_o_financnem_poslovanju_SZS_(415-6).pdf 

Spremenjen je bil samo 6. člen pravilnika v 1. odstavku in dodan je bil nov 2. odstavek. 

 

Imenovanje sekretarja SZS - Predsedstvo SZS je na svoji 19. redni seji imenovalo 

dosedanjega sekretarja Simeona Gönca za sekretarja SZS za obdobje 1.8.2018-31.7.2022. 

 

Odstopna izjava Peter Tkalec - Predsedstvo SZS obvešča vse članice SZS, da je Peter 

Tkalec dne 6.6.2018 podal odstopno izjavo s funkcije člana predsedstva SZS, ki jo je 

Predsedstvo z obžalovanjem in razumevanjem sprejelo na svoji 21. redni seji dne 19.7.2018. 

Nadomestni član predsedstva bo predlagan v imenovanje na zasedanju skupščine SZS.  

 

Rebalans finančnega načrta SZS za leto 2018 - Predsedstvo SZS je na svoji 19. redni seji 

sprejelo rebalans finančnega načrta SZS za leto 2018, ki vam ga pošiljamo v seznanitev v 

prilogi. 

 

Posebno povabilo za nastop na Mladinskih olimpijskih igrah Buenos Aires za Anjo 

Prezelj - Predsedstvo SZS je bilo uspešno z vlogo na ISSF za pridobitev posebnega povabila 

za nastop na MOI Buenos Aires v Argentini, ki ga bo izkoristila naša talentirana strelka s 

pištolo Anja Prezelj, za kar ji čestitamo! 

 

2. Razpis KPPS za izbor organizatorjev DP 10m v letu 2019 

Skladno z 8. členom Pravilnika o državnih prvenstvih Republike Slovenije KPPS podaljšuje 

rok za prijavo na razpis za organizatorja DP v letu 2019 do 30.9.2018. Prednost pri 

izboru bodo imeli tisti, ki bodo vložili kandidaturi za obe državni prvenstvi, bodisi veliko v 

enem terminu ali ločeni DP v dveh terminih. Pri izboru bo imelo prednost društvo, ki bo 

organiziralo DP v lokalnem okolju. 

 

3. Obvestila KPPS - organizatorji tekmovanj z zračnim orožjem v sezoni 2018/19 

Komisija za puško, pištolo in samostrel SZS je na svoji 8. redni seji opravila izbor 

organizatorjev tekmovanj z zračnim orožjem v sezoni 2018/19, kot sledi: 
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Ligaški turnirji  

1. turnir  SD Trzin Ljubljana 

2. turnir SD Tabor Ježica Ljubljana 

3. turnir SD 1956 Trbovlje Ljubljana 

4. turnir SD Kovinar Ormož Ormož  

5. turnir SD Lotrič Železniki Ljubljana 

6. turnir ŠD Črenšovci Črenšovci 

 

Državno tekmovanje veteranov  

MSZ Ljubljana        Ljubljana   

 1. Državno prvenstvo Mešanih parov 10 m 2018  

SD Lotrič Železniki Ljubljana   

 Kvalifikacije za 1. B državno ligo 

SD 1956 Trbovlje Trbovlje   

 Univerzitetno državno prvenstvo 

SD Lotrič Železniki    Železniki   

 

Glede na spremembo pravilnika in ukinitev Kvalifikacijskih turnirjev, KPPS ni izbrala 

organizatorjev za ta tekmovanja. 

 

4. Razpis Trenerske komisije SZS za najem treh Sius tarč SZS 

Trenerska komisija SZS članice SZS obvešča o sklepu, ki ga je sprejela na svoji zadnji 4. seji, 

dne 13. 6. 2018. Trenerska komisija SZS se je seznanila s prispelimi vlogami za najem SIUS 

tarč SZS in odobrila, da se 7 od 10 tarč razdeli med klube, ki so poslali vloge (SD Gorenja 

vas, SD Rudnik Hrastnik, SD Dušan Poženel Rečica pri Laškem, SD Gorjanci, SD Slovenske 

Konjice, Cerkniško društvo strelk in strelcev in SD Marok Sevnica). Za ostale 3 tarče se 

ponovi razpis. Prednost pri najemu posamičnih tarč bodo imele tiste članice SZS, ki še nimajo 

elektronskih tarč in imajo v svojih vrstah reprezentante. 

Povpraševanje in prijave za najem tarč pošljite na e-poštni naslov SZS najkasneje do nedelje 

12. 8. 2018. Nato bo Trenerska komisija pripravila prednostno listo najemnikov in jih o tem 

obvestila. 



 

5. Napoved trenerskega licenčnega seminarja - 30.9.2018 

Trenerska komisija SZS obvešča vse članice SZS, da bo v soboto dne 29.9.2018 v Laškem 

potekal trenerski licenčni seminar. Več informacij o vsebinah in izvedbi seminarja sledi. 

 

6. Prestopi 2018 

Članice SZS obveščamo, da se prestopni rok začne 20.9 in se konča 5.10. Zamuda roka pri 

posredovanju potrebne dokumentacije za prestop bo rezultirala v neuspešnem prestopu 

strelca/strelke v drugo društvo. 

 

7. Strelstvo z EP v Leobersdorfu znova na Šport TV 

Z velikim zadovoljstvom vas obveščamo, da bomo lahko strelski šport znova spremljali po 

televizijskih zaslonih v živo in sicer s tremi trap prenosi iz EP v avstrijskem Leobersdorfu, ki 

bodo predvajani, v petek 3.8.2018 z začetkom ob 16.00 uri in 17.00 uri z obema finaloma 

posamične tekme članov in članic v trapu, ter v nedeljo 5.8.2018 z začetkom ob 17.00 uri s 

tekmo mešanih parov v trapu. Za strokovni komentar finalnih nastopov na EP bo poskrbel 

Franc Kolarič, predsednik Komisije za puško šibrenico SZS. Vljudno vabljeni k spremljanju 

najboljših evropskih strelcev v finalih EP in posledičnemu dvigu gledanosti strelskih tekem na 

Šport TV, kar bi nam preko dobrih ratingov znova na stežaj odprlo vrata do novih TV 

prenosov. 

 

8. Ostale informacije 

Predsedstvo SZS je na svoji zadnji 21. redni seji imenovalo reprezentanco za nastop na SP v 

Changwonu. Novičko o članih reprezentance si preberite na sledeči povezavi na spletu 

SZS: http://www.strelska-zveza.si/index.php/novice/554-imenovana-je-reprezentanca-za-sp-

changwon-kor  

 

Želimo vam prijetno prebiranje strelskih novic. 

 

--  

Simeon Gönc 

Sekretar 
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REBALANS:
FINANČNI NAČRT SZS ZA LETO 2018

                 Plan Realizacija Plan Index
      2017 2017 2018 P / R

I. PRIHODKI 402.126 410.507 429.400 105

MIZŠ – LPŠ 2018 205.226 205.262 233.800 114
Fundacija za šport      76.800   82.699   76.400 92
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  414.863 429.400 104

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* 301.500* 101
Tekmovalni sistemi         16.000    12.262   13.000 106
Strokovno izobraževanje             5.500      5.748     5.500 96
Investicijsko vzdrževanje            2.000         121     3.400
Stroški tožbe SK Central in SCG d.o.o.     5.000

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 5 % oz. 
iz 410.507 EUR na 429.400 EUR.
Izhodišče za izdelavo finančnega načrta so sklepi in odločbe naših javnih financerjev MIZŠ in 
FŠO. Bili smo uspešni v prijavah na oba javna razpisa za sofinanciranje letnega programa športa, 
v letu 2018 bomo prejeli 22.239 EUR več javnih sredstev kot v letu 2017. Načrtovali smo prejem 
MIZŠ  sredstev  za  sofinanciranje  reprezentančnega  programa  selekcij  članov  in  mladincev, 
sredstva  za  delovanje  zveze  z  mednarodno  aktivnostjo,  sredstva  za  sofinanciranje  programa 
Šolskih  športnih  tekmovanj,  ter  sredstva  za  sofinanciranje  programa  Nacionalnih  panožnih 
športnih šol. S sredstvi FŠO bomo zagotovili sofinanciranje programomov reprezentance za člane 
in mladince ter sofinanciranje programa D3 - “Čista 10-KA”.
Delež sredstev OKS se navezuje na sofinanciranje 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 vsemi 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 nov rebalans plana na 
obeh straneh.
Glavna  usmeritev  ostaja  –  sredstva  nameniti  razvojno  naravnanim  planom,  kot  so  smelo 
zastavljeni načrti pri reprezentančni dejavnosti. Zaradi spremembe pravil ISSF, ki podaljšujejo 
tekmovanja, in 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 1 % glede na lansko realizacijo oz. za 5 % glede na lanski načrt programa.
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 
oz. njenih članic.
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.
Ker sta naša nekdanja članica SK Central in Strelski center Gaj d.o.o. sprožila dve izvršbi oz. se 
postopka, po ugovoru na izvršbo SZS, nadaljujeta v pravdnem postopku, bodo SZS bremenili 
stroški pravdnega postopka v predvideni višini 5.000 EUR.

Sekretar SZS 
Simeon Gönc


