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Na podlagi 19. člena Statuta Strelske zveze Slovenije (v nadaljevanju: SZS) je Skupščina Strelske 
zveze Slovenije dne 6.10.2021 sprejela

POSLOVNIK
O DELU VOLILNE SKUPŠČINE STRELSKE ZVEZE SLOVENIJE

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen

S tem poslovnikom se določa organizacija in način dela Skupščine Strelske zveze Slovenije (v 
nadaljevanju: skupščina).

Ta poslovnik vsebuje določbe o:
- pravicah in dolžnostih predstavnikov na skupščini,
- načinu in organizaciji dela na sejah skupščine,
- postopku volitev organov SZS.

2. člen

Sestava, delovno področje in pristojnost skupščine so določeni s Statutom SZS.

II.  SESTAVA, PRAVICE IN DOLŽNOSTI PREDSTAVNIKOV NA SKUPŠČINI

3. člen

Predstavniki na skupščini po tem poslovniku so predstavniki, ki jih določijo članice SZS in regije.  
Predstavniki se izkažejo s pooblastilom.

Članice SZS iz vsake regije izvolijo enega (1) predstavnika ne glede na število članov SZS v regiji 
in dodatno po enega (1) predstavnika na vsakih 10 članov SZS v regiji. 

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka ima vsaka članica SZS s 30 ali več registriranimi 
tekmovalci na dan 7.8.2021 neposredno pravico do enega delegata. 

Predstavniki na skupščini imajo pravico in dolžnost, da se udeležijo seje skupščine, sodelujejo pri 
delu skupščine,  predlagajo obravnavo vprašanj, dajejo pobude in odločajo. Predstavniki so za 
svoje delo v skupščini SZS odgovorni regiji in članu, ki ga predstavljajo.

Člani predsedstva, nadzornega odbora in disciplinskega razsodišča prisostvujejo skupščini brez 
pravice do odločanja, če niso hkrati tudi predstavniki. 

III. NAČIN DELA SKUPŠČINE

1. SKLIC
4. člen

Skupščina je lahko redna ali izredna. 

Redna skupščina se skliče vsako leto. Obvestilo o nameravani skupščini mora biti članicam 
poslano najmanj 30 dni pred skupščino. Vabilo za skupščino skupaj z dnevnim redom in gradivom 
pa najmanj 15 dni pred skupščino. 



2. SKLEPČNOST IN ODLOČANJE (določa 23. člen Statuta SZS)

5. člen

Skupščina je sklepčna, če je na njej zastopana najmanj polovica predstavnikov. Če v predvidenem 
začetku skupščina ni sklepčna, se začetek preloži za trideset minut. Po tem času skupščina 
veljavno sklepa, če je prisotnih najmanj eno tretjino (1/3) predstavnikov članic.

6. Člen

Skupščina odloča in sprejema sklepe z javnim glasovanjem, razen, če skupščina na pisni predlog 
desetih predstavnikov ne odloči drugače. 

Obvezne organe SZS skupščina voli s tajnim glasovanjem.

7. člen

Skupščina sprejema odločitve z večino glasov prisotnih predstavnikov.

3. POTEK SKUPŠČINE
8. člen

Skupščino vodi  delovno predsedstvo, ki ima tri (3) člane, ki jih na predlog predsednika izvoli 
skupščina z javnim glasovanjem.

Do izvolitve delovnega predsedstva vodi delo skupščine predsednik SZS.

Na predlog delovnega predsedstva skupščina sprejme dnevni red. O morebitnih predlogih za 
širitev dnevnega reda ali umik točke dnevnega reda odloči skupščina. 

9. člen
Skupščina izvoli: 

- zapisnikarja,
- dva overovatelja zapisnika,
- tričlansko verifikacijsko komisijo (predsednika in dva člana),
- kandidacijsko komisijo (predsednika in dva člana), 
- v primeru volitev volilno komisijo (predsednika in dva člana).

10. člen

Verifikacijska komisija pregleda pooblastila predstavnikov in o udeležbi in sklepčnosti poroča 
skupščini.

Kandidacijska komisija pripravi kandidatne liste.

Volilna komisija izpelje tajno glasovanje in ugotovi rezultate. 

11. člen

Skupščina obravnava dnevni red po vrstnem redu. Obravnava traja, dokler se javljajo razpravljavci. 
Vsak razpravljalec lahko razpravlja po posamezni točki dnevnega reda praviloma pet minut in ima 
pravico do ene replike (odgovora na navedbe v razpravi) v dolžini dveh minut. Po lastni presoji 
lahko delovno predsedstvo ta čas podaljša ali dovoli dodatno repliko.



Ko predsedujoči ugotovi, da k posamezni točki ni več razpravljavcev, zaključi razpravo in predlaga 
sprejem sklepa ali druge odločitve, tako, da glasno oblikuje predlog sklepa. 

IV.  VOLITVE IN RAZREŠITVE

12. člen

Za kandidacijski postopek in postopek volitev se uporabljajo določbe Statuta SZS.

1. Volitve disciplinskega razsodišča in nadzornega odbora

13. člen

Za člane disciplinskega razsodišča oziroma nadzornega odbora se glasuje z glasovnico, na kateri 
so kandidati navedeni po abecednem vrstnem redu priimka in imena. 

Za posamezno mesto je izvoljen tisti kandidat, ki dobi večino glasov navzočih predstavnikov. Če 
posamezni kandidat potrebne večine ni dobil,  se ga nadomesti z novim kandidatom in ponavlja 
volitve toliko časa, da so organi v celoti izvoljeni.

Če več kandidatov dobi predpisano večino so izvoljeni tisti člani oz. članice, ki prejmejo več glasov.

V. KONČNE DOLOČBE

14. člen

O poteku skupščine se vodi zapisnik, ki vsebuje zlasti:
- kraj in čas seje,
- sestavo delovnega predsedstva,
- imena predstavnikov in gostov,
- dnevni red seje,
- imena in priimke razpravljavcev in kratek povzetek razprave,
- sklepe, stališča in priporočila,
- ločena mnenja, kadar posamezni predstavnik to zahteva. 

VI. KONČNE DOLOČBE

15. člen

Določbe tega poslovnika razlaga delovno predsedstvo skupščine SZS. Spremembe in dopolnitve 
se sprejemajo po postopku, ki je predviden za sprejem.

16. člen

Veljavnost poslovnika je določena s sprejemom na skupščini. 

Z dnem sprejema tega Poslovnika preneha veljati Poslovnik o delu Skupščine Strelske zveze 
Slovenije, ki ga je Skupščina SZS sprejela na seji dne 23.6.2009.

Skupščina SZS    
Predsednik delovnega predsedstva                            



185-21                 Ljubljana, 17. 9. 2021 
 
POROČILO O DELU PREDSEDSTVA 
 
Skupščina SZS se je na zadnjem, 50. zasedanju, sestala korespondenčno, od 29.12.2020-20.1.2021. 
Predsedstvo SZS je v obdobju od zadnjega poročila v mesecu marcu 2020 do letošnjega sklica 
skupščine opravilo dvaindvajset sej, od tega sedemnajst korespondenčnih. Predsedstvo je sprejelo 
58 sklepov. V celotnem mandatu predsedstva SZS v obdobju junij 2017 – september 2021 je 
predsedstvo zasedalo na 76 sejah, od tega 53 korespondenčnih, na katerih je bilo sprejetih 321 
sklepov. 
 
Glavne aktivnosti v obdobju marec 2020 – september 2021 so bile naslednje: 
- izvajanje priprav in programov državnih reprezentanc SZS. Zaradi epidemije koronavirusne 
bolezni Covid-19 smo morali prilagoditi reprezentančni načrt aktivnosti, saj je bilo odpovedanih ¾ 
vseh mednarodnih tekmovanj v letu 2020. Namesto teh smo izvajali obsežnejše sklope priprav. 
Delno prilagoditev reprezentančnega programa smo izvedli tudi v letu 2021; 

- 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 2021. Za oba javna sofinancerja naših programov v 
letu 2020 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 2020 sofinancirala en projekt za posodobitev 
strelišča. Od leta 2009 do leta 2021 je bilo sofinanciranih 18 članic SZS s prenovo strelišč; 
- skrb za uresničevanje sponzorskih pogodb; 

- obravnava in sprejem štirih sprememb pravilnikov: Pravilnika o tekmovanju z zračno puško in 
pištolo za Pokal Slovenije, Sprememba pravil SZS za izvajanje ligaških tekmovanj v sezoni 
2020/2021 z zračno puško in pištolo, Sprememba pravil SZS za izvajanje 1.A in 1.B državne lige v 
sezoni 2020/2021 z zračno puško in pištolo po sprostitvi ukrepov za preprečevanje širjenja 
koronavirusa, sprememba Pravilnika o licenciranju strokovnih delavcev v SZS; 

- načrtovanje, izvajanje, prilagajanje in analiza tekmovalnega sistema SZS. Zaradi epidemije Covid-
19 je prišlo do prilagojene izvedbe tekmovalnega sistema z zračno puško in pištolo na 10m. Z 
izjemo zaključnega turnirja Državne lige 10m v sezoni 2019/20 in dveh tekem v dvojnem trapu 
2020 smo uspešno izvedli vsa načrtovana tekmovanja; 

- podpora organizatorjem tekmovanj; 

- izvajanje aktivnosti za medijsko popularizacijo strelstva – TV prenosi v živo po Šport TV iz 4 
velikih tekmovanj: EP 10m Wroclaw POL 2020, WC trap Kairo EGY 2021 in WC New Delhi IND 
2021, WC trap Lonato ITA 2021 – analiza in promocija. Prenos 24 tekem v živo, skupaj vseh 
prenosov 127 strelskih tekem z gledanostjo skupaj več kot 160.000 gospodinjstev, od tega več kot 
41.000 gospodinjstev v živo. Odkup TV pravic za prenose strelskih tekmovanj je v letu 2021 (brez 
OI Tokio) odkupilo samo 10 držav iz celega sveta, med drugim tudi Slovenija. Ob tem je TV 
Slovenija v živo in v posnetkih prenašala tudi strelske tekme iz OI Tokio; 

- v sklopu MIZŠ projekta »Usposabljanje strokovnih delavcev v športu 2018-2022« smo izvedli dva 
programa usposabljanja strokovnih delavcev v športu in sicer za 1. in za 2. stopnjo; 

- podpora programu Razvoj kadrov v športu OKS-ZŠZ sklop B pri izvajanju projekta teoretičnega 
in praktičnega usposabljanja našega strelskega upokojenega vrhunskega športnika Mateja 



Žniderčiča;  

- zaradi epidemije Covid-19 omejeno izvajanje mednarodnih aktivnosti SZS v ESC in ISSF;  

- sodno reševanje odprtih vprašanj s Strelskim klubom Central in Inter Expo d.o.o. oz. Igorjem 
Rakušo za EP 2015. V tožbi Strelskega kluba Central proti SZS v znesku 684.914 EUR smo po 
zadnjem opravljenem naroku v aprilu 2021, v juniju 2021 prejeli za SZS pozitivno sodbo, ki je v 
99,4 % zavrnila tožbeni zahtevek. Pričakujemo še izdajo ločenega sklepa s stroških postopka. 
Sodba še ni pravnomočna. Uspešni smo bili tudi v drugem sodnem postopku, v katerem SZS toži 
Inter Expo d.o.o. v znesku 69.385 EUR. Po zadnje opravljenem naroku v mesecu juniju 2021 smo 
julija prejeli za SZS pozitivno sodbo, po kateri nam je bilo priznanih 55.284,12 EUR glavnice, 
5.182,41 EUR pravdno-izvršilnih stroškov ter zakonskih zamudnih obresti v znesku več kot 26.000 
EUR. Tudi druga sodba še ni pravnomočna; 

- izdelava in posredovanje predloga za zaposlitev vrhunskih strelcev v državni upravi ter zaposlitev 
članice reprezentance s puško Klavdije Jerovšek v Ministrstvu za notranje zadeve - Policiji; 

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

- vrednotenje dosežkov strelskih tekmovanj za razglasitev Strelec leta 2020, izvedbo slednje smo 
morali zaradi epidemije Covid-19 prestaviti; 

- 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; 

- zaradi težke bolezni strokovne sodelavke SZS in njene daljše bolniške odsotnosti je strokovna 
služba SZS aktivnosti opravljala v omejenem obsegu od oktobra 2020 do avgusta 2021. 
 

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 enajstimi sejami najbolj dejavni v Strokovnem svetu in 
Komisiji za puško, pištolo in samostrel, tri seje je izvedla Komisija za organizacijo, kadre in 
promocijo in Komisija za puško šibrenico. Po eno sejo pa sta izvedli Trenerska in Sodniška 
komisija. 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. Veliko aktivnosti je imel s programi 
reprezentanc. Analiziral je predloga letnih programov vodij reprezentanc Andreje Vlah za puško, 
pištolo in samostrel ter Nikolaja Mejaša za puško šibrenico, ki jih je sprejel, nato pa spremljal 
njihovo izvajanje. Pred vrhuncem petletnega olimpijskega cikla je predlagal imenovanje strelske 
ekipe na OI Tokio 2021. V epidemičnem času Covid-19, ki traja že od marca 2020, je uskladil in 
predlagal ukrepe in priporočila SZS za varno izvajanje športne dejavnosti in prilagodil tekmovalna 
koledarja s spremembami terminov tekem s ciljem varne izvedbe kar največjega možnega obsega 
tekmovalnega sistema SZS. Strokovni svet se je seznanil z izvajanjem programa meritev na 
Fakulteti za šport. Prav tako je sprejel predlog za začasni suspenz člana reprezentanca. 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 načrtovala, nato pa zaradi epidemije Covid-19 
izvedla prilagojeni letni program dela. Največ dela je opravila s pripravo predlogov sprememb za 
izvedbo ligaškega tekmovanja, s pripravo in predvsem kasnejšimi velikimi prilagoditvami in 
spremembami koledarja tekmovanj. Obravnavala je kandidature članic za izbor organizatorjev 
tekmovanj za sezono 2020/21 in nato še za sezono 2021/22. Obravnavala je ugotovitve in 
posebnosti na ligaških, prvenstvenih ali mednarodnih tekmovanjih s pomočjo poročil delegiranih 
sodnikov o izvedbi le-teh. Obravnavala je predloge novih državnih rekordov, podelila je licence 
prvoligašem in sprejela sestavo 1.A in 1.B državne lige za sezono 2020/21 in 2021/22, 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 disciplini trap, program 
dvojnega trapa pa je bil v oktobru 2020 odpovedan zaradi epidemije Covid-19. Po koncu sezone 
2020 je opravila razpravo o predlogih morebitnih sprememb tekmovalnega sistema za puško 
šibrenico v letu 2021. Pripravila in uskladila je spremembe koledarja tekmovanj 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 
2020 in 2021, se seznanila z analizo izvedbe reprezentančnega programa v trapu za leto 2020 in 
predlogom izvedbe programa za leto 2021, ter podala pojasnila glede drugih vprašanj, ki so jih 
postavile članice SZS. 

 
1.3. Sodniška komisija 

Sodniška komisija je po svojih pristojnosti skrbela za polno podporo tekmovalnemu sistemu SZS, 
delegirala je sodnike za vsa tekmovanja po koledarju SZS. S priporočili in ustreznimi pojasnili 
pravil je zagotavljala podporo organizatorjem tekmovanj. 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 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 2020 obravnavala poročilo vodje reprezentanc o realizaciji 
reprezentančnega programa in predlog programa reprezentance za leto 2021 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 2020/2021, na 
Fakulteti za šport. Pripravila je vsebino in vabilo za izvedbo tradicionalnih kadetskih priprav z 
zračno puško in pištolo v Brežicah, nato pa jih je morala zaradi epidemije Covid-19 odpovedati. 
Obravnavala je vloge trenerjev za priznavanje kompetenc strokovnim delavcem – inštruktorjem in 
trenerjem skladno z določili Zakona o športu. Izvedba licenčnega seminarja za strokovne delavce v 
strelstvu v Laškem je bila sklicana, a kasneje odpovedana zaradi Covid-19. Razpisala je 
usposabljanje trenerjev za 1. stopnjo, ki se je končalo v juliju 2020. Razpisala je tudi usposabljanje 
trenerjev za 2. stopnjo, ki se bo zaključilo v oktobru 2020. Pripravila je predlog sprememb 



Pravilnika o licenciranju strokovnih delavcev v SZS. Obravnavala je predlog projekta Kartica 
tekmovalca SZS, ki jo bo razvila v nadaljevanju. 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 2020. 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 doseženem na vsaj enem tekmovanju po koledarju SZS. 

 

II. REPREZENTANCE, TEKMOVALNI DOSEŽKI 

Vodji reprezentance Andreja Vlah in Nikolaj Mejaš sta načrtovane vsebine dela reprezentance za 
puško in pištolo ter puško šibrenico zaradi epidemije Covid-19 izvedla v omejem obsegu, a v 
skladu s Programom reprezentanc SZS za leto 2020 in 2021. Za izvedbo programov smo zagotovili 
dovolj finančnih sredstev in znova dosegli nekaj odličnih rezultatov. S članskimi nastopi beležimo 
najboljše dosežke s sledečimi uvrstitvami v letu 2020, v katerem je imela velik vpliv pandemija 
Covid-19:  

Na Evropskem prvenstvu 10m v Wroclawu je med članicami z zračno puško najboljši rezultat 
dosegla Klavdija Jerovšek, ki je osvojila 10. mesto in dosegla svojo najboljšo uvrstitev do zdaj na 
EP, do uvrstitve v finale pa ji je zmanjkalo le dve desetinki kroga. Med dekleti je bila uspešna tudi 
Urška Kuharič, ki je osvojila 24. mesto, Živa Dvoršak je bila 40. V ekipni tekmi članic s puško so 
Slovenke najprej osvojile šesto mesto v kvalifikacijah štiriindvajsetih ekip, nato pa so osvojile 
končno osmo mesto. Med člani z zračno pištolo je bil najbolj uspešen Jože Čeper, ki je osvojil 27. 
mesto in dosegel svojo najboljšo člansko uvrstitev na EP 10m.   

Edinega ISSF Svetovnega pokala v letu 2020 so se udeležili slovenski strelci s puško šibrenico v 
disciplini trap. V Nikoziji je najvišjo uvrstitev dosegel dvakratni olimpijec Boštjan Maček, ki je z 
dobrim nastopom osvojil 24. mesto, za uvrstitev v finale pa so mu zmanjkali trije zadetki. 

Boštjan Maček je velik uspeh v sezoni dosegel na februarskem GP tekmovanju na Cipru, kjer je 
osvojil prestižno zmago z visokim rezultatom 121 zadetkov v kvalifikacijah. Reprezentančni uspeh 
sta dopolnila še Matjaž Lepen in Denis Vatovec, ki sta osvojila 15. in 18. mesto. Slovenci so se 
veselili tudi ekipnega srebrnega odličja in le za zadetek zaostali za zlatimi domačini iz Cipra. Člani 
trap reprezentance so bili zelo uspešni tudi na GP Beretta v Novigradu, kjer so se v finale uvrstili 
trije slovenski strelci, Miroslav Podpadec in Žan Šfiligoj sta osvojila srebro in bron, četrti je bil 
Denis Vatovec. 

Velik uspeh so dosegla slovenska dekleta z zračno puško na mednarodnem tekmovanju v Rušah, saj 
se je drugi dan tekmovanja na veliki nagradi kar pet Slovenk uvrstilo v finale in osvojilo polni 
komplet odličij. Zmagala je Živa Dvoršak, pred domačinko Urško Hrašovec ter Urško Kuharič, 
četrta je bila Klavdija Jerovšek. Z zračno pištolo se je v finale uvrstil tudi Jože Čeper in osvojil 
končno sedmo mesto.  

Velike uspehe so člani s pištolo na 25m dosegli na dveh evropskih pokalih v Talinu in Aarhusu. Jože 
Čeper je v Estoniji osvojil bron s standardno pištolo 25m, uspeh je z 9. mestom dopolnil Peter 
Tkalec, nato pa sta bila oba še boljša na Danskem, kjer je Jože Čeper osvojil zlato odličje, bron pa 
si je priboril Peter Tkalec in tako poskrbel za zgodovinsko dvojno odličje za Slovenijo. Za dodatno 
veselje v ekipi pa je poskrbel še Jože Čeper z drugim mestom s pištolo s središčnim vžigom.  



Klavdija Jerovšek je bila odlična tudi v Berlinu, kjer je z zračno puško osvojila srebrno odličje, 
družbo v finalu pa ji je delala Slovenka Urška Kuharič, ki je bila osma. Slovenki sta dobro streljanje 
pokazali tudi v trojnem položaju in v finalu osvojili končno peto in sedmo mesto. Podobno uspešni 
sta bili tudi v ležečem položaju, kjer sta zasedli peti in šesto mesto. Reprezentančni uspeh v Berlinu 
sta dopolnila še Peter Tkalec in Jože Čeper, ko sta s hitrostrelno pištolo osvojila drugo in tretje 
mesto. 

Po odpovedi skoraj vseh največjih tekmovanj v letu 2020 in preložitvi Olimpijskih iger v Tokiu na 
leto 2021 so najboljše slovenske strelke in strelci mednarodno konkurenčnost ohranjali z izvajanjem 
priprav s ciljem osvojiti olimpijsko vstopnico za Tokio v letu 2021. 

V olimpijskem letu 2021 je slovenska reprezentanca uvodoma v sezoni dosegla dva velika uspeha 
na ISSF Svetovnih pokalih v Kairu in New Delhiju z uvrstitvijo v finale treh slovenskih strelcev, 
Boštjana Mačka v trapu ter Žive Dvoršak in Urške Kuharič z malokalibrsko puško v trojnem 
položaju na 50m. Dvoršakova je v New Delhiju dosegla fantastično prvo zmago na svetovnih 
pokalih in ob tem osvojila še olimpijsko kvoto za Tokio. Kuharičeva pa se je prvič uvrstila v finale 
in na koncu osvojila 6. mesto. Najvišje doslej na svetovnih pokalih se je v Kairu uvrstil Boštjan 
Maček in osvojil končno 4. mestom. Slovenska moška trap ekipa v postavi Boštjan Maček, Denis 
Vatovec in Tadej Kostanjevec pa si je priborila prvi finalni ekipni nastop in v dvoboju za bron 
izgubila proti Egiptu ter osvojila 4. mesto. Z dobrimi posamičnimi uvrstitvami so se izkazali tudi 
Denis Vatovec, Tadej Kostanjevec in Ivan Krkač, ki so osvojili 24., 28. in 30. mesto. 

Reprezentanca je v nadaljevanju zelo uspešno nastopila tudi na glavni tekmi sezone – na 
Evropskem prvenstvu v Osijeku, kjer je osvojila štiri odličja. Za prvo odličje so poskrbele članice z 
zračno puško v postavi Živa Dvoršak, Klavdija Jerovšek in Urška Kuharič v ekipni tekmi. Osvojile 
so naslov ekipnih evropskih podprvakinj, ko so v finalnem dvoboju z Rusinjami klonile, vendar 
vseeno osvojile prvo odličje za Slovenijo v tej disciplini. Izjemen je bil tudi naš zlati olimpionik 
Rajmond Debevec, ki je z velikokalibrsko puško v disciplini puška 300m leže osvojil bronasto 
odličje. S podobnim uspehom je z velikokalibrsko puško na 300m zablestela tudi Urška Kuharič, ki 
je osvojila bron v trojnem položaju. Za sijajen zaključek nastopov na EP v Osijeku pa je poskrbela 
moška članska ekipa v trojnem položaju na 300m, ki je v postavi Rajmond Debevec, Robert 
Markoja in Erik Kandare v malem finalu premagala Fince in osvojila ekipni bron. 

Naša najboljša strelka Živa Dvoršak je zelo uspešno nastopila tudi na največji tekmi v sezoni - na 
Olimpijskih igrah v Tokiu, kjer je z zračno puško najprej osvojila visoko 11. mesto (med 50 
strelkami) in s tem v tretjem nastopu izenačila svojo najboljšo uvrstitev na OI. Nato je sledil še njen 
nastop z malokalibrsko puško, s katero se je Živa kot sedma v kvalifikacijah prvič na OI uvrstila v 
finale, nato pa osvojila tudi končno 7. mesto. Živa Dvoršak je prva Slovenka, ki se je v strelskem 
športu uvrstila v finale na OI, do sedaj pa je to uspelo le še olimpioniku Rajmondu Debevcu, 
izjemnemu osvajalcu treh odličij na OI. 

Slednji je bil uspešen na tekmah evropskih pokalov na 300m v Zagrebu, kjer je v dvojnem 
tekmovalnem sporedu leže osvojil dve srebrni odličji. Naš drugi najizkušenejši strelec Robert 
Markoja je bil še uspešnejši, saj je z izenačenjem državnega rekorda (599 krogov) osvojil zlato 
odličje v ležečem položaju, zmago pa je slavil tudi v drugi tekmi s standardno puško. Na prvi tekmi 
s standardno puško je bil Markoja srebrn. Nova tri odličja na 300m si je pristreljala tudi Urška 
Kuharič, ki je bila srebrna in bronasta v trojnem položaju, bronasto odličje pa je osvojila še v 
ležečem položaju. Slovenci so bili nato uspešni tudi na Danskem, najbolj med njimi Robert 
Markoja, ki je osvojil bronasto odličje v ležečem položaju, Debevec je bil peti. Markoja in 
Kuharičeva sta peti mesti osvojila še v trojnem položaju. 

Slovenci so nova odličja osvajili tudi s pištolami na evropskih pokalih na 25m. Prvo – srebrno je s 
standardno pištolo osvojil Peter Tkalec na Danskem, s pištolo velikega kalibra je bil šesti. Še 
uspešnejši pa je bil v nemškem Suhlu Jože Čeper, ki je zmagal s standardno pištolo, s pištolo 
velikega kalibra je osvojil sedmo mesto. Za najboljši nastop v sezoni pa so Slovenci poskrbeli na 



premiernem domačem turnirju evropskega pokala v Rečici pri Laškem, kjer si je srebrno odličje s 
pištolo velikega kalibra priboril Jože Čeper, slednji pa je bil zelo uspešen tudi s standardno pištolo, 
s katero je osvojil bronasto odličje. Kar pet slovenskih strelcev na 25m in 300m pa se je 
kvalificiralo na finalna turnirja v Franciji na 25m in Švici na 300m. 

 

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 uspešni. 

V letu 2020 je na Evropskem prvenstvu z zračno puško in pištolo 10m v Wroclawu za največji 
uspeh sezone poskrbela Teja Medved, ki se je med mladinkami s puško uvrstila na 14. mesto in le 
za 0.8 desetinke kroga zaostala za finalistkami. Njen uspeh je s 30. mestom med mladinci s puško 
dopolnil Luka Lukić. Naša udeleženka olimpijskih iger mladih v Buenos Airesu Anja Prezelj je med 
mladinkami s pištolo osvojila 35. mesto. 

Na največjem mednarodnem turnirju z zračno puško in pištolo na svetu – v Münchnu je med 
mladinci s pištolo dobro nastopil Matija Kecelj in osvojil 24. mesto, med mladinkami s pištolo pa je 
bila uspešna Sara Ščuri, ki je osvojila 37. mesto. V kategoriji mladink s puško je dober nastop uspel 
Katarini Fevžer, ki je osvojila 34. mesto, med mladinci s puško pa je bil med Slovenci najboljši 
Luka Lukić, ki je osvojil 37. mesto. 

Na GP Beretta v Novigradu je s puško šibrenico med mladinci v trapu srebrno odličje osvojil Sašo 
Hrovat z enakim rezultatom 109 zadetkov, kot zmagovalec iz Italije. V ženski konkurenci je Tea 
Topolovec osvojila bronasto odličje s 101 zadetkom. Na GP tekmi v Porpettu je najvišjo uvrstitev 
med mladinkami prav tako dosegla Tea Topolovec, ki je bila deveta, med mladinci v trapu pa sta 
Miha Nahtigal in Sašo Hrovat osvojila 20. in 21. mesto. V ekipni tekmi so Slovenci osvojili deseto 
mesto. Na reprezentančnem dvoboju s Hrvaško je suvereno zmago slavil Sašo Hrovat s 103 
zadetimi tarčami. 

Mladi slovenski strelci s pištolo so si z uspešnimi nastopi zagotovili napredovanje iz eliminacij ESC 
evropske lige mladih v Rušah, zaradi epidemije Covid-19 pa je žal sledila odpoved kvalifikacijske 
tekme v Milanu. 

V letu 2021 je največji uspeh dosegla mlada reprezentanca z nastopom na EP s puško in pištolo na 
10m, 25m in 50m v Osijeku, kjer se je Katarina Fevžer z malokalibrsko puško uvrstila v finale 
trojnega položaja na 50m in osvojila končno 7. mesto, kar je njen največji uspeh do zdaj. Slednja je 
bila na EP zelo uspešna tudi na tekmovanju z zračno puško na 10m, kjer se je uvrstila na 11. mesto. 
Zelo uspešen nastop na EP je opravila tudi Sara Ščuri, ki je z zračno pištolo 10m osvojila 15. mesto 
in prav tako dosegla svoj največji uspeh. 
 
Na GP tekmi v Osijeku sta bila uspešna mlada slovenska trap strelca Rene Maček in Sašo Hrovat, ki 
sta se uvrstila v finale in osvojila 4. in 5. mesto. 
 
          Janez Slapar 
          predsednik SZS 
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POROČILO O POSLOVANJU SZS V LETU 2020 
 
           Realizacija                Plan      Realizacija Index 
           2019               2020      2020 R20/P20 
I. PRIHODKI   460.372 451.000 377.801 84  
MIZŠ - Razpis   236.346 250.600 224.442 90  
 Strelstvo-Člani      151.965   157.161   152.000 
 Strelstvo-Mladinci          59.476      65.068      57.383 
 Delovanje zveze             13.628     14.000     13.904 
 Članarine                        490          490          386 
 Zavod Planica        1.881       1.881          769 
 NPŠŠ            8.906     12.000              0 
Fundacija za šport      88.368    88.400   43.372 49  
            D1       48.944     40.518     21.372 
 D2        35.524     44.000     22.000 
 D4          3.900       3.900              0 
OKS-ZŠZ      22.563   12.000     23.487 196 
Sponzorstvo, donacije     58.584   50.000   42.381 85  
Članarine                                              19.775            20.000     19.425     97 
Lastna sredstva                                     34.736            30.000    24.694 82 
Drugo                                                            0                      0             0 0 
  
II. ODHODKI   458.496 451.000 349.123  77 
Delovanje organov zveze     20.740   20.000     7.064 35 
Delovanje regij      12.500   12.500   12.500 100 
ISSF, ESC, OKS       5.296     4.000     2.700 67 
OD, stroški dela                49.817   50.000   45.603 91  
Pogodbeno delo                 0            0            0     
Materialni stroški       16.723   19.000   17.409 92   
Priprave in nastopi drž. reprezent.1 324.912 325.000 245.980 76  
Tekmovalni sistemi         12.063   12.000   11.644 97   
Strokovno izobraževanje             515     1.000          59 6  
Investicijsko vzdrževanje            610     2.500        385 15  
Stroški tožbe SK Central in SCG d.o.o.15.320     5.000     5.779 116 
 
SKUPAJ (I. – II.)                 1.876            0             28.678 
  
OBRAZLOŽITEV: 
 
Prihodki: 
V letu 2020 smo zbrali 377.801 EUR prihodkov, kar je 16 % manj od načrtovanega. 
V celoti smo počrpali namenska sredstva po pogodbi z MIZŠ za programe iz LPŠ 2020 in Šolska 
športna tekmovanja.  
Sredstva FŠO smo počrpali polovico za programe D1 in D2, skladno z aneksoma k osnovnima 
pogodbama pa bomo zaradi epidemije in zmanjšanja obsega tekmovanj preostali polovici črpali in 
namensko porabo zagotovili v letu 2021. Program D4 Čista-10ka zaradi epidemije ni bil realiziran. 
V strukturi celotnih prihodkov leta 2020 predstavljajo sredstva MIZŠ in FŠO 71 % delež vseh 
zbranih sredstev. 
Zbrana sredstva OKS predstavljajo sofinanciranje programa priprav reprezentance za Olimpijske 
igre Tokio 2021 v znesku 23.487 EUR. 
Zaradi epidemije smo zbrali za 15 % manj sponzorskih sredstev od načrtovanega, 42.381 EUR. 

 
1 brez sredstev za OD strokovne službe 



Zbrana sredstva iz naslova članarine SZS (19.425 EUR) so bila v okviru načrtovanega, 111 članic 
SZS je plačalo članarino. 
Lastna sredstva predstavljajo nadomestila za registracijo tekmovalcev, prijavnine za sodelovanje v 
ligaškem tekmovanju, sodniške članarine ter nadomestila udeležencev ISSF mednarodnega 
sodniškega seminarja ISSF-B.  
Zaradi specifike sofinanciranja iz LPŠ MIZŠ, ki narekuje najprej ustvarjeno porabo, nato poročanje 
in šele nato poplačilo programa po odobritvi poročil, smo v letu 2020 morali najeti tri 
premostitvena posojila za financiranje reprezentančnega programa in jih do konca leta tudi 
poplačali v celoti. 
 
Odhodki: 
V pandemičnem letu 2020 smo ustvarili stroške v višini 349.123 EUR, kar je 23 % manj od 
načrtovanega, poslovno leto 2020 smo sklenili pozitivno v višini 28.678 EUR.  
Zaradi številnih omejitev, ki smo jih bili deležni zaradi Covid-19 epidemije so bili stroški delovanja 
organov zveze nižji za 65 %. Največji delež stroškov predstavljajo potni stroški članov organov in 
komisij ter stroški izvedbe mednarodnega sodniškega seminarja ISSF-B, ki je potekal v Brežicah. 
Številnim projektom in predvsem promocijskim aktivnostim SZS pa smo se zaradi epidemije morali 
odpovedati. 
Regijam smo zagotovili sofinanciranje delovanja v letu 2020 v načrtovani višini. 
Stroški mednarodnega sodelovanja so bili nižji 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 in so bili realizirani po 
pogodbah o zaposlitvi. 
Ustvarili smo nižjo porabo za materialne stroške od načrtovanega, ti predstavljajo stroške najema 
poslovnih prostorov SZS v deležu 37 %, stroške podpore za spletno stran SZS v deležu 22 %, 
stroške računovodstva 19 %, stroške administracije, komunikacijskih sredstev, časopisa in drugih 
manjših stroškov v deležu 10 % ter stroške amortizacije osnovnih sredstev v deležu 12 %. 
V letu 2020 zaradi epidemije ni bila možna izvedba reprezentančnega programa v celoti, saj je bilo 
odpovedanih kar ¾ vseh mednarodnih tekmovanj. Reprezentančni stroški predstavljajo skupne 
stroške reprezentanc, brez upoštevanja režije, v znesku 245.980 EUR, kar predstavlja 70 % vseh 
stroškov SZS v letu 2020. Skupna realizacija programa je bila nižja za 24 % 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 načrtovane porabe. 
V letu 2020 so nastali minimalni stroški strokovnega izobraževanja in investicijskega vzdrževanja. 
Zaradi dveh tožbenih-sodnih postopkov SK Central proti SZS in tožbe SZS proti Inter Expu d.o.o. 
zaradi neporavnanih obveznosti iz EP 2015 smo v letu 2020 imeli stroške s sodnimi postopki in 
odvetniškim zastopanjem v znesku 5.779 EUR. 
 
          Sekretar SZS 
          Simeon Gönc 
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Predlog 
FINANČNI NAČRT SZS ZA LETO 2021 
 
                      Plan  Realizacija Plan  Index 
            2020  2020  2021  P / R 
I. PRIHODKI    451.000 377.801 441.160 117 
MIZŠ – LPŠ     250.600 224.442 198.376 88 
Fundacija za šport         88.400   43.372 104.941 242 
OKS-ZŠZ       12.000           23.487   19.543 83 
Sponzorstvo, donacije        50.000   42.381   60.000 142 
Članarine 20.000   19.425   19.600 101 
Lastna sredstva                                                30.000             24.694    30.000 121 
Drugo                                                                       0                      0      8.700  
  
II. ODHODKI    451.000  349.123 430.000 123 
Delovanje organov zveze        20.000      7.064   15.000 212 
Delovanje regij         12.500    12.500   12.500 100 
ISSF, ESC, OKS             4.000      2.700         2.500 93 
OD, stroški dela                   50.000    45.603   40.000 88 
Pogodbeno delo                    0             0              0  
Materialni stroški          19.000    17.409    19.000 109 
Priprave in nastopi drž. reprezentanc1  325.000*  245.980* 310.000* 126 
Tekmovalni sistemi            12.000    11.644   17.000 146 
Strokovno izobraževanje               1.000           59     1.000  
Investicijsko vzdrževanje              2.500         385     8.000  
Stroški tožbe SK Central in SCG d.o.o.     5.000      5.779     5.000 86 
  
SKUPAJ (I. – II.)                 0             28.678     11.160 
 
OBRAZLOŽITEV: 
Prihodki: 
V letu 2021 predvidevamo zvišanje prihodkov glede na realizacijo v letu 2020 v deležu 17 % oz. 
iz 377.801 EUR na 441.160 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 2021. S strani MIZŠ 
načrtujemo prejem sredstev za sofinanciranje reprezentančnega programa selekcij članov in 
mladincev, sredstva za delovanje zveze ter sredstva za sofinanciranje programa Šolskih športnih 
tekmovanj. Na razpisu FŠO smo za reprezentančna programa članov in mladincev za leto 2021 
prejeli skupno 71.311,57 EUR, k temu pa je dodati še 32.129,25 EUR sredstev iz pogodb v 2020, 
katerih porabo smo skladno z aneksoma k pogodbama 2020 lahko realizirali v letu 2021. S 
pomočjo FŠO bomo zagotovili tudi 1.500 EUR razvojnih sredstev za nakup nove računalniške 
opreme. Načrtovana sredstva OKS predstavljajo sofinanciranje programa priprav za OI Tokio 
2020. 
Delež sponzorskih sredstev se bo predvidoma povišal za več kot 40 % glede na realizacijo v letu 
2020, 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 več kot v letu 2020.  
Druga sredstva predstavljajo sofinanciranje priprav na OI Tokio 2020, prejetih s strani ISSF v 
znesku 10.000 USD. 
 
 

 
1 brez sredstev za OD strokovne službe 



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 
ambiciozno zastavljeni načrti pri reprezentančni dejavnosti, kjer načrtujemo porabo sredstev v 
obsegu običajne realizacije v znesku 310.000 EUR. 
Na postavki stroškov delovanja organov zveze zaradi epidemije Covid-19 načrtujemo nižjo 
realizacijo. Višina sofinanciranja delovanja regij ostajajo nespremenjena. Zaradi daljše bolniške 
odsotnosti strokovne sodelavke SZS bo realizacija osebnih dohodkov in stroškov dela nižja od 
običajne vrednosti za petino oz. 10.000 EUR.  
Pri materialnih stroških ne predvidevamo bistvenih sprememb glede na realizacijo predhodnega 
leta. Zaradi oprostitve plačila članarine ISSF in ESC bo nastalo manj stroškov v mednarodni 
dejavnosti. 
Načrtujemo za 5.000 EUR višje stroške tekmovalnega sistema zaradi nakupa opreme in začetka 
izvajanja aktivnosti spletnih prenosov tekmovanj. 
Na postavki strokovnega izobraževanja bo zaradi izvajanja projekta konzorcijskega partnerstva z 
OKS-ZŠZ na področju usposabljanja strokovnih delavcev v športu realiziranih minimalno 
stroškov, predvidene pa so izvedbe usposabljanja 1. in 2. stopnje ter izpopolnjevanja za trenerje. 
V delu investicijskega vzdrževanja načrtujemo nakup novih dokumentarnih omar za lažje in bolj 
učinkovito delo 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 nastali dodatni sodni stroški in stroški zastopanja. 
 
          Sekretar SZS  
          Simeon Gönc 


