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                  Štev:120/16 

                  18.11.2016 

 

 

 

ČLANICAM SZS 

 

Pošiljamo vam naslednjo številko Informacij SZS št. 120/16, ki zajema: 

1. Predsedstvo; 

2. KOKP - Predlogi za priznanja za zaslužne strelske delavce in športno potezo leta; 

3. KOKP - Vrednotenje dosežkov - Strelec leta 2016; 

4. KPPS - Informacija o obravnavi predlogov sprememb Pravilnika o DP RS - odziv na javno 

obravnavo; 

5. KPPS - Novi državni rekordi; 

6. Registracije tekmovalcev v sezoni 2016/17; 

7. Prestopi 2016; 

8. Koledar SZS za puško šibrenico za leto 2017; 

9. Razpis OKS - Fundacija za športnike; 

10. KPŠ - razpis za organizatorje tekmovanj v letu 2017; 

11. Razno. 

1. Predsedstvo 

je v letošnjem letu na trinajstih sejah obravnavalo in sprejelo sledeče: 

- obravnavalo je poročilo o poslovanju SZS v 1., 2. in 3. tromesečju leta 2016; 

- sprejelo je rebalans finančnega načrta SZS za leto 2016 (v prilogi); 

- seznanilo se je s sklepi Nadzornega odbora; 

- seznanilo se je s pripravami na EP Maribor 2017 in s SD I. Pohorski bataljon Ruše 

(izvajalec) podpisalo pogodbo o sodelovanju pri organizaciji in izvedbi EP; 

- pripravilo je predlog dopolnil amandmajev SZS na spremembe slovenske zakonodaje o 

orožju; 

- obravnavalo in sprejelo je predloge vodij reprezentanc za udeležbe na tekmovanjih 

in obravnavalo je poročila vodij reprezentanc; 

- sprejelo je sklep o prenehanju članstva v SZS za SD Duplek in SD Partizan Zalog v letu 

2016 in SD Braslovče za leto 2017; 

- obravnavalo je vloge in v članstvo SZS sprejelo tri nove članice SZS: Zveza slovenskih 

častnikov (ZSČ) Trbovlje, SD Trap Kungota in SD Fram. 

- oddalo je prijavo in predlog projekta na javni razpis MIZŠ za trenerje nacionalnih panožnih 

športnih šol (NPŠŠ) in po pozitivni potrditvi s 1.4.2016 za štiri leta zaposlilo trenerja Martina 

Kolarja; 

- oddalo je prijavo in predlog projekta Razvoj kadrov v športu 2016-2022 in po pozitivni 

potrditvi prijave treh od štirih kandidatov s 1.8. za eno leto zaposlilo vodjo 

reprezentance SZS Andrejo Vlah; 

- opravilo je evalvacijo izvedbe DP z zračnim orožjem Trbovlje 2016 in DP Turnišče 2016; 

- sprejelo je Pravilnik o finančnem poslovanju SZS in ga objavilo na spletni strani SZS na 

sledeči povezavi: http://www.strelska-

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

- organiziralo in izvedlo je ESC kvalifikacije evropske lige mladih - EYL Ljubljana 2016; 

http://www.strelska-zveza.si/attachments/article/26/Pravilnik_o_financnem_poslovanju_SZS_%28415-6%29.pdf
http://www.strelska-zveza.si/attachments/article/26/Pravilnik_o_financnem_poslovanju_SZS_%28415-6%29.pdf


- sprejelo je Pravilnik o tekmovanju v državnih ligah v trapu in ga objavilo na spletni strani 

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

zveza.si/attachments/article/26/Pravilnik_o_tekmovanjih_v_drzavnih_ligah_v_trapu.pdf  

- sprejelo je Pravilnik tekmovanja v trapu za Pokal SZS in ga objavilo na spletni strani SZS na 

sledeči povezavi: http://www.strelska-

zveza.si/attachments/article/26/Pravilnik_tekmovanja_v_trapu_za_Pokal_SZS.pdf  

- obravnavalo in sprejelo je poročila o realizaciji reprezentančnega programa SZS v letu 2016; 

- obravnavalo in sprejelo je predloga programa reprezentanc SZS v letu 2017 in ju objavilo na 

spletu SZS: http://www.strelska-zveza.si/index.php/informacije/obvestila-szs/307-program-

vodij-reprezentanc; 

- sprejelo je finančni načrt SZS in reprezentanc v letu 2017; 

- obravnavalo aktualna vprašanja, pobude in drugo problematiko strelskih delavcev SZS. 

 

2. KOKP - predlogi za priznanja za zaslužne strelske delavce in športno potezo leta 2016 
Komisija za organizacijo, kadre in promocijo SZS poziva vse članice, da v skladu s 

Pravilnikom http://www.strelska-

zveza.si/attachments/article/26/Pravilnik_o_priznanjih_in_nagradah_SZS_%28680-7%29.pdf  

posredujejo svoje predloge za prejemnike priznanj SZS v letu 2016. Pisne predloge s popolno 

obrazložitvijo o primernosti kandidata za priznanje pošljite na SZS najkasneje do nedelje 

27.11.2016. 

 

3. Končno vrednotenje dosežkov - Strelec leta 2016 
Na spletni strani SZS smo v začetku meseca novembra objavili končno vrednotenje dosežkov 

za razglasitev Strelca leta 2016:http://www.strelska-zveza.si/index.php/informacije/strelec-

leta Članice naprošamo, da še zadnjič preverite točkovanje vaših strelcev in nas o morebitnih 

napakah obvestite najkasneje do 25.11.2016. 

 

Slavnostna razglasitev najboljših strelcev bo 14.12. v hotelu Habakuk v Mariboru, v finalni 

(Turnerjevi) dvorani EP 10m 2017.  

 

4. KPPS - Informacija o obravnavi predlogov sprememb Pravilnika o DP RS - odziv na 

javno obravnavo 
je na svoji 18.seji, po opravljeni javni razpravi, obravnavalo predlog članic glede načrtovanih 

sprememb Pravilnika o državnih prvenstvih Republike Slovenije in sprejela sledeči sklep: 

KPPS ugotavlja, da se je na predlog za spremembo Pravilnika DP RS v javni razpravi odzvalo 

malo število članic. Posledično je bilo prejeto tudi majhno število nasprotovanj predlogu, kar 

kaže, da bi v sezoni 2017/18 naredili prehod na tarče R4 in da se dovoli puške opremiti z 

dioptri. Ugotovitev se pošlje vsem članicam SZS, regijskim vodstvom in komisijam SZS v 

naslednjih Informacijah SZS. Odziv na to seznanitev se obravnava na naslednji od sej KPPS. 

Članicam se postavi rok za nove pripombe do 14.12.2016. 

 

Ob tem je KPPS pri obravnavi predlogov vezanih na uvedbo tekmovanja DP mešanih parov 

sprejela odločitev, da članicam SZS pošlje obvestilo o pomembnosti udeležbe na 

kvalifikacijskih turnirjih z zračnim orožjem, kar pa so v nadaljevanju organizatorji že 

upoštevali v razpisih KT. 

Udeleženkam kvalifikacijskih turnirjev in državnih prvenstev 

Ker bomo v letu 2017 prvič izvedli državno prvenstvo mešanih parov vam namenjamo 

naslednji nasvet. Kot ste lahko razbrali iz gradiva, danega v javno obravnavo, bo na DP 

mešanih parov februarja prihodnje leto pri žrebanju udeležencev izločilnega tekmovanja 

pomembno pridobiti status nosilcev skupin.  

http://www.strelska-zveza.si/attachments/article/26/Pravilnik_o_tekmovanjih_v_drzavnih_ligah_v_trapu.pdf
http://www.strelska-zveza.si/attachments/article/26/Pravilnik_o_tekmovanjih_v_drzavnih_ligah_v_trapu.pdf
http://www.strelska-zveza.si/attachments/article/26/Pravilnik_tekmovanja_v_trapu_za_Pokal_SZS.pdf
http://www.strelska-zveza.si/attachments/article/26/Pravilnik_tekmovanja_v_trapu_za_Pokal_SZS.pdf
http://www.strelska-zveza.si/index.php/informacije/obvestila-szs/307-program-vodij-reprezentanc
http://www.strelska-zveza.si/index.php/informacije/obvestila-szs/307-program-vodij-reprezentanc
http://www.strelska-zveza.si/attachments/article/26/Pravilnik_o_priznanjih_in_nagradah_SZS_%28680-7%29.pdf
http://www.strelska-zveza.si/attachments/article/26/Pravilnik_o_priznanjih_in_nagradah_SZS_%28680-7%29.pdf
http://www.strelska-zveza.si/index.php/informacije/strelec-leta
http://www.strelska-zveza.si/index.php/informacije/strelec-leta


Ker bodo pri določanju nosilcev skupin (4 ali 8) odločali izključno dosežki s kvalifikacijskih 

turnirjev (gre za rezultate posameznikov, ki bodo sestavljali par), priporočamo, da se vaši 

tekmovalci udeležijo vseh treh kvalifikacijskih turnirjev.  

 

5. KPPS in KPŠ - Novi državni rekordi 

sta na svoji 18. in 14. seji verificirali nove državne rekorde (seznama priložena) in jih objavila 

na spletni strani SZS. 

 

6. Registracije tekmovalcev v sezoni 2016/17 

Pozivamo vse tiste članice SZS (predvsem društva za puško šibrenico), ki še niste 

posredovale vlog za registracijo tekmovalcev v novi sezoni 2016/17, da to storite do konca 

meseca novembra, saj bi to imelo pozitivne posledice v skupnem številu registriranih 

tekmovalcev SZS v letu 2016, ki bo podlaga za vrednotenje športnih panog v postopkih javnih 

financerjev FŠO in MIZŠ za financiranje športa v letu 2017.  

 

Skladno s predhodnim pozivom vas prav tako naprošamo, da s svojimi registriranimi 

tekmovalci za sezono 2016/17 opravite vsaj en tekmovalni nastop na tekmovanjih (ki so del 

tekmovalnega sistema SZS) najkasneje do 27.11.2016, to pa so med drugim tudi vsa regijska 

ligaška tekmovanja, ki se množično (več turnirjev) in v vseh selekcijah odvijajo po vseh 

regijah, zato gre za zelo dostopna tekmovanja.  

Podatke o številu registriranih tekmovalcev, ki so dejansko tekmovali vsaj na eni tekmi 

sezone, moramo poslati na OKS (to je naša obveznost vsako leto!) najkasneje do 1.12.2016. 

Zaključne podatke o realnem številu strelskih tekmovalcev pa bomo pripravili med 28.-

30.11.2016. Pomembno se nam zdi izpostaviti podatek, da smo v predhodnem letu 2015 med 

2.152 registriranimi tekmovalci lahko zabeležili samo 1.400 tekmovalcev, ki so dejansko 

tekmovali. Ker gre za veliko razliko več kot 700 registriranih strelcev, ki ne tekmujejo, vas 

vljudno prosimo, da to tekmovalno razhajanje minimaliziramo in dosežemo maksimalno 

aktivacijo vseh 2.259 tekmovalcev v letu 2016. V kolikor nam bo to uspelo doseči bomo 

lahko pričakovali še boljši izkupiček iz javnih razpisov FŠO in MIZŠ, več sredstev pa bomo 

tako lahko namenili predvsem vam, v programih razvoja SZS. Dejstvo pa je, da se 

samo tistega športnika, ki dejansko tekmuje in izkazuje športni rezultat šteje za registriranega 

tekmovalca po kriterijih OKS. 

 

Ob tem Komisar državnih lig naproša vse članice SZS, da so pazljivi pri prijavljanju svojih 

udeležencev na tekmovanja v prave discipline in kategorije s pomočjo aplikacije ePrijava 

SZS. Po oddani prijavi pa lahko vsako društvo tudi preveri korektnost vpisanih podatkov s 

pomočjo skupnega seznama prijavljenih za svoje društvo in tako zmanjša verjetnost napak, ki 

jih zaznavamo. 

 

7. Prestopi 2016 

V skladu s pozitivnimi sklepi Registracijske komisije SZS vas seznanjamo s sledečimi 

prestopi tekmovalcev, ki so zamenjali svoje strelske sredine: 

1. Denis Bola Ujčič iz OLI v POS, 

2. Lia Lazar iz POR v IXP, 

3. Matic Sapor iz RHR v RDG, 

4. Selena Pavšič iz PAN v OLI, 

5. Maj Kadunc iz GRO v TRZ, 

6. Stellan Johansson iz KAM v TRZ, 

7. Nikola Antonijević iz RIB v MKR, 

8. Cvetko Ljubič iz SKO v LŽE. 



 

8. Koledar SZS za puško šibrenico za leto 2017 
je priložen in objavljen na spletni strani SZS. 

Koledar SZS za puško, pištolo in samostrel SZS je v zaključni redakciji in bo predvidoma 

sprejet v začetku meseca decembra. 

 

9. Razpis OKS - Fundacija za športnike 

Obveščamo vas, da je OKS objavil razpis Fundacije za športnike za dodelitev pomoči 

štipendij športnikom iz socialno šibkih okolij, ki vam ga pošiljamo v prilogi, rok za prijave je 

petek 2.12.2016. Obvestilo OKS: 

Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez je ustanovil Fundacijo za podporo 

športnikom iz socialno šibkih okoli, ustanova (v nadaljevanju: Fundacija za športnike), katere 

glavni namen je podpora športnikom in športnicam iz socialno šibkih okolij. 

V letu 2016 preko Fundacije za športnike nudimo finančno podporo – štipendije kar 75 

mladim športnikom. S pomočjo partnerjev, Mednarodnega olimpijskega komiteja in številnih 

donatorjev pa smo zbrali zadosti sredstev, da ponovno objavimo razpis. Tokrat je skupni 

znesek razpisa 55.000,00 EUR. 

Skladno s sprejetim in potrjenim pravilnikom, Fundacija za športnike objavlja Javni razpis za 

dodelitev finančne podpore – štipendij športnikom iz socialno šibkih okolij. 

Rok za oddajo vlog je petek, 2. december 2016. 

 

10. KPŠ - razpis za organizatorje tekmovanj v letu 2017 

objavlja razpis za organizatorje tekmovanj SZS s puško šibrenico za leto 2017. Vse 

zainteresirane članice naj svoje kandidature posredujejo po e-pošti na SZS najkasneje do 

10.1.2017. Do tega datuma pa je treba poslati tudi prijavo za državno ligo trap v letu 2017, 

pred tem pa opraviti še postopek registracije tekmovalcev. Komisija vsa trap društva poziva k 

pravočasni pripravi dokumentacije glede na spremenjeno časovnico (prej 31.1.). 

 

11. Razno 
Seznam rezervistov v DL z zračnim orožjem je objavljen na spletni strani 

SZS: http://www.strelska-zveza.si/index.php/informacije/obvestila-szs/417-udelezenci-1lige-

sezone-2016-2017  

 

Obvestilo članice SZS in upravljavca e-skupine strelci-slovenije:  

Ponovno bi prosil, če lahko med svojimi strelci pošljete vabilo, da se pridružijo prejemanju 

strelskih obvestil, razpisov, rezultatov in oglasov. Vsak, ki se nam želi pridružiti, se lahko 

prijavi v skupino: 

-          Strelci Slovenije : https://groups.google.com/forum/#!pendingmsg/strelci-

slovenije  Povezavo kliknete in izberete soglasje za pridružitev skupini. Če ne gre, mi 

sporočite na sd.lotric.zelezniki@gmail.com . 

Lep pozdrav!     Branko Košir 

http://www.strelska-zveza.si/index.php/informacije/obvestila-szs/417-udelezenci-1lige-sezone-2016-2017
http://www.strelska-zveza.si/index.php/informacije/obvestila-szs/417-udelezenci-1lige-sezone-2016-2017
https://groups.google.com/forum/#%21pendingmsg/strelci-slovenije
https://groups.google.com/forum/#%21pendingmsg/strelci-slovenije
mailto:sd.lotric.zelezniki@gmail.com


 

Želimo vam prijetno prebiranje strelskih novic in vas lepo pozdravljamo 

 
 

 

--  

Simeon Gönc 

Sekretar 

 



414-6    Ljubljana, 5. 5. 2016

Predlog rebalansa
FINANČNEGA NAČRTA SZS ZA LETO 2016

                 Plan Realizacija Plan Index
      2015 2015 2016 P / R

I. PRIHODKI 636.640 703.038 405.917 58

MIZŠ – LPŠ 2015 155.000 157.703 172.000 109
Fundacija za šport    101.200 101.200 109.417 108
OKS-ZŠZ   46.440          35.606   29.000 81
Sponzorstvo, donacije      36.000   66.916   36.000 54
Članarine 20.000   18.725   20.000 107
Lastna sredstva                                                28.000             28.889   38.000 132
Drugo                                                                                         1.440     1.500 104
EP Maribor                                                    250.000           292.559 

II. ODHODKI 636.640  697.761 405.917 58

Delovanje organov zveze      12.000    10.844   10.000 92
Delovanje regij      18.500    12.500   12.500 100
ISSF, ESC, OKS          6.500      2.985        4.500 151
OD, stroški dela                70.000    56.396   48.000 85
Pogodbeno delo                 0             0      1.000
Materialni stroški       17.140    14.049   17.000 121
Priprave in nastopi drž. r.               246.000*  257.364* 289.000* 113
Tekmovalni sistemi         13.000    14.375   16.500 115
Strokovno izobraževanje             2.000             0     5.500
Investicijsko vzdrževanje            1.500         117     1.917
EP Maribor 250.000  329.131 

III. RAZLIKA             0              5.277            0
* brez sredstev za OD

KOMENTAR PREDLOGA REBALANSA
Prihodki:
S sklepom MIZŠ za sofinanciranje LPŠ 2016 nam je bilo odobrenih za 8.000 EUR manj sredstev 
od pričakovanj, zato smo morali prilagoditi letni načrt.
Prilagoditev načrta je potrebna tudi na postavki lastnih sredstev, ki sedaj zajemajo 9.000 EUR 
skupnih prilivov iz naslova izvedbe seminarja za inštruktorje strelstva in prilive iz naslova 
organizacije tekmovanja Q EYL Ljubljana 2016. 
V manjši meri, z znižanjem postavke za 1.000 EUR, smo morali prilagoditi tudi planirane prilive 
od OKS.

Odhodki:
Na stroškovni strani smo predvideli zmanjšanje sredstev za 11.000 EUR na postavki OD in 
stroškov dela, saj smo trenerska izplačila iz tega naslova prestavili v stroške reprezentance, 
kamor tudi spadajo.
Drugi rez v stroške smo predvideli na postavki delovanja organov zveze, kjer krčimo postavko za 
2.000 EUR. 
Stroški reprezentance se skladno s programom izvajanja in sklepih javnih financerjev povečujejo 
za 7.000 EUR. 
Pri stroških tekmovalnih sistemov smo predvideli za 2.500 EUR več sredstev, saj bomo iz tega 
naslova zagotovili izvedbo tekmovanja Q EYL Ljubljana.



Na postavki strokovnega izobraževanja bomo morali zagotovili za 3.500 EUR več sredstev, saj je 
v tem delu predvideno kritje stroškov za izvedbo seminarja usposabljanja za inštruktorje 
športnega strelstva. V preteklih letih smo podobne seminarje izvajali preko našega 
konzorcijskega partnerja OKS Olimp, seminarji pa so bili brezplačni za naše udeležence, kar 
predvidevamo tudi v bodoče.

Ostale postavke finančnega načrta SZS za leto 2016 ostajajo nespremenjene.

PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2016
Prihodki:
V letu 2016 predvidevamo zmanjšanje prihodkov, glede na realizacijo v letu 2015, v višini 42 % 
oz. na 405.917 EUR. Upoštevaje običajno letno dejavnost SZS, brez organizacije EP, pa smo 
predvideli dvig prihodkov za 1 % oz. 4.562 EUR.  
Izhodišče za izdelavo finančnega načrta so projekcije prejetih finančnih sredstev s strani FŠO in 
MIZŠ.  Visok  delež  povečanja  prihodkov  bazira  na  pozitivnih  pričakovanjih  dobrega  črpanja 
sredstev v prijavah na oba javna razpisa za sofinanciranje letnega programa športa. Čeprav bo na 
razpisu FŠO 2016 razdeljenih za 4,76 % manj sredstev kot v letu 2015, smo, glede na uspešno 
realizacijo reprezentančnega programa z obema selekcijama članov in mladincev v letu 2015, 
pripravili programe z višjo izhodiščno vrednostjo za D1 in D2 in računamo da bomo dobili 8 % 
več sredstev kot v 2015. K že naštetima programoma smo prijavili še program D3.
Tudi projekcija financiranja s strani MIZŠ za leto 2016 kaže na večji priliv sredstev za SZS, 
višina proračuna LPŠ pa se ni veliko spremenila glede na leto 2015. Na račun večjega števila 
vrhunskih kategoriziranih strelcev pričakujemo, da bodo rezultati razpisa ugodni za strelstvo in 
višji za 14 %. Ob realizaciji LPŠ pa pričakujemo prihodke s strani MIZŠ tudi iz naslova izvajanja 
nacionalne panožne športne šole (NPŠŠ), po že dobljenem sklepu v višini 9.859 EUR za leto 
2016 in 13.268 EUR za leto 2017. Ta sredstva predstavljajo 80 % sredstev za plačo zaposlenega 
trenerja naše strelske NPŠŠ.
V  zadnjem  letu  olimpijskega  cikla  Rio  2016  planiramo  prejem  sredstev  OKS-ZŠZ  za 
sofinanciranje strelskega programa priprav na OI za naše olimpijske kandidate v predvideni višini 
12.000,00 EUR ter za MOK štipendijo v višini 1.400,00 EUR. Preostali delež OKS sredstev se 
bo navezoval na 100 % delež sofinanciranja naše strokovne sodelavke-trenerke Andreje Vlah po 
projektu Razvoj kadrov v športu 2 v višini 16.600 za 10 mesecev.
Preostala  sredstva  iz  naslova  sponzorstva  in  donacij,  članarin  in  lastnih  sredstev  bomo 
predvidoma zbrali v enaki višini kot smo načrtovali v letu 2015.

Odhodki:
V skladu s predvidenim planom prihodkov smo zastavili tudi plan porabe sredstev. Če se bo med 
letom pokazala neučinkovitost na strani zbiranja prihodkov bomo izvedli rebalans plana na obeh 
straneh.  Dokončno  in  najbolj  realno  sliko  porabe  pa  bo  možno  predstaviti  šele  v  predlogu 
finančnega načrta po prejemu sklepov FŠO in MIZŠ, predvidoma v mesecu maju.
Glavna usmeritev ostaja enaka – več sredstev namenjamo razvojno naravnanim planom, kot so 
smelo zastavljeni načrti pri reprezentančni dejavnosti, kjer smo predvideli povečanje sredstev za 
10 %. Program bo obsežen in usmerjen predvsem k optimalni pripravi olimpijskih kandidatov za 
OI Rio 2016 ter na drugi strani izvedba povečanega načrta razvoja mladinskih državnih selekcij, 
predvsem s pomočjo trenerja iz projekta NPŠŠ. 
Na  postavki  strokovnega  izobraževanja  je  predvideno  pokrivanje  stroškov  izvedbe 
inštruktorskega  seminarja  v  prvi  polovici  leta  2016,  v  kolikor  do  takrat  še  ne  bo  objavljen 
pričakovani nov razpis s strani MIZŠ za naslednje triletno obdobje oz. v partnerskem sodelovanju 
s podjetjem OKS Olimp. 
V  delu  investicijskega  vzdrževanja  smo  predvideli  nakup  novega   računalnika  in  druge 
programske  opreme,  zamenjavo  dotrajane  klimatske  naprave  ter  druge  pisarniške  opreme za 
strokovno službo. 
Še  naprej  bomo posebno pozornost  posvečali  nadaljnjemu razvoju  in  izboljšavi  tekmovalnih 
sistemov, v podobnem obsegu kot v letu 2015. 
Nespremenjeno porabo, glede na plan 2015, smo predvideli na postavkah materialnih stroškov in 



delovanja organov zveze. 
Stroški mednarodnega sodelovanja bodo predvidoma večji za 50% glede na lansko realizacijo, 
saj je sklicana ISSF skupščina v Moskvi. 
Podporo delovanju regij planiramo zagotavljati najprej v običajni višini 12.500 EUR, nato pa v 
drugi polovici leta načrtujemo še poplačilo obveznosti iz leta 2015 v višini 6.000 EUR.
Osebni dohodki in stroški dela se bodo za štiri zaposlene zvišali za 5 %, pri čemer stroški naše 
strokovne sodelavke-trenerke in trenerja po projektu NPŠŠ bremenijo reprezentanco. 
Stroške pogodbenega dela  nameravamo realizirati  predvsem v smeri  marketinških dejavnosti, 
izboljšave  modernih  komunikacijskih  orodij  in  boljše  medijske  predstavitve  zveze  ter  z 
angažmajem zunanjega sodelavca, ki bo skrbel za bolj prodorno novičarsko podporo.

Sekretar SZS 
Simeon Gönc
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KOLEDAR TEKMOVANJ SZS za leto 2017
Puška šibrenica

JANUAR:
14. Zimska liga trap 5. krog, Ilirska Bistrica
Do 31. Prijava sodelovanja v državni ligi trap

FEBRUAR:
4. Zimska liga trap 6. krog, Ilirska Bistrica
6. - 13. GP Cyprus, CYP
22.2. - 4.3. ISSF SVETOVNI POKAL New Delhi, IND

MAREC:
4. - 5. Pokal SZS trap 1. krog, 
17. - 27. ISSF SVETOVNI POKAL Acapulco, MEX

APRIL:
1. - 2. Pokal SZS trap 2. krog,
8. 1. krog DL (V, Z)
28.4. - 8.5. ISSF SVETOVNI POKAL Larnaca, CYP
27. 2. krog DL (V, Z)

MAJ:
5. - 6. Pokal SZS trap 3. krog,
12. - 14. GP Memorial Bednarik Brno trap, CZE
13. 3. krog DL (V, Z)
27. - 28. Dvoboj trap SLO – CRO in Pokal SZS trap 4. krog, Murska Sobota 

JUNIJ:
3. 4. krog DL (V, Z)
13. 5. krog DL (V, Z)

JULIJ:
1. - 2. FINALE državne lige trap
8. Pokal SZS dvojni trap

Priprave reprezentance za EP
21.7. - 4.8. ESC EVROPSKO PRVENSTVO Baku, AZE
? GP Perazzi (T, DT, S) Beograd, SRB

AVGUST:
12. Regijska prvenstva
15. - 20. JWC Porpetto, mladinci trap, ITA

Priprave reprezentance za SP
30.8. - 11.9. ISSF SVETOVNO PRVENSTVO Moskva, RUS
? GP Beretta (T, DT, S) Novigrad, CRO

SEPTEMBER:
15. - 17. DP TRAP člani, mladinci, kadeti
20.9. - 5.10. PRESTOPNI ROK
23. DP DVOJNI TRAP člani
29.9. - 1.10. 15. GP Beograd, Memorial Milan Šotra (T, DT, S), Beograd, SRB
30. Državno tekmovanje veteranov trap

OKTOBER:
 ISSF FINALE Svetovnega pokala, New Delhi, IND

Zimska liga trap 1. krog



NOVEMBER:
Zimska liga trap 2. krog
Zimska liga trap 3. krog

DECEMBER:
Zimska liga trap 4. krog

13. Razglasitev Strelec leta 2017

Predsedstvo SZS



 

 

 
 

RAZPIS  
 

FUNDACIJE ZA ŠPORTNIKE ZA DODELITEV POMOČI - 
 ŠTIPENDIJ ŠPORTNIKOM IZ SOCIALNO ŠIBKIH OKOLIJ  

 
 
Fundacijo za podporo športnikom iz socialno šibkih okoli, ustanova (v nadaljevanju: Fundacija 
za športnike) je ustanovil Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez z namenom 
podpore športnikom in športnicam iz socialno šibkih okolij.  
 
Uprava Fundacije za športnike je na svoji seji dne, 3.12.2015 sprejela Pravilnik Fundacije za 
podporo športnikom iz socialno šibkih okolij, ustanove, o merilih in kriterijih za dodeljevanje 
pomoči  športnikom (v nadaljevanju Pravilnik Fundacije za športnike).  
 
Skladno s tem pravilnikom, Fundacija za športnike objavlja Javni razpis za dodelitev finančne 
podpore – štipendij športnikom iz socialno šibkih okolij. 
 
Skupni obseg razpisanih sredstev tega razpisa je 55.000,00 EUR.  
 
Kategorije športnikov, ki jim Fundacija za športnike lahko dodeljuje finančno podporo: 

 Mladi športniki iz socialno šibkih okolij starosti od 14 do 18 let.  

 Mladi športniki iz socialno šibkih okolij starosti od 18 do 23 let. 

 
POGOJI IN MERILA ZA DODELJEVANJE PODPORE MLADIM ŠPORTNIKOM  

STAROSTI 14 DO 18 LET 
 
Pogoji za dodeljevanje podpore za športnike stare od 14 do 18 let: 
Finančno podporo se dodeljuje obetavnim mladim športnikom te starostne skupine, ki živijo v 
skromnih gmotnih in socialnih razmerah.  
 
Pogoji za dodelitev finančne podpore športnikom te starostne skupine so sledeči:  

- da je športnik star od vključno dopolnjenega 14. leta do dopolnjenega 18 leta starosti; 

- da ima skromne gmotne razmere (povprečni mesečni dohodek na družinskega člana 

ne presega 64 % od neto povprečne plače za preteklo leto v Republiki Sloveniji); 

- da ima športne rezultate, ki veliko obetajo tako v domačem kot v mednarodnem merilu;  

- da ima priporočilo nacionalne panožne športne zveze (v nadaljevanju: NPŠZ) - njenega 

strokovnega sveta oz. primerljivega strokovnega organa in priporočilo trenerja, ki 

vsebujeta strokovno utemeljitev razlogov za pridobitev podpore; 

- da je uspešen v šoli; 

- da je matična NPŠZ športnika članica OKS-ZŠZ; 



 

 

- da ni v rednem delovnem razmerju; 

- da ni štipendist OKS-ZŠZ; 

- da ni prejemnik sredstev sklada vrhunskih športnikov; 

- da je državljan Republike Slovenije;  

- da ima v Republiki Sloveniji prijavljeno stalno prebivališče in da tu dejansko prebiva. 

V izkaz izpolnjevanja pogojev morajo prosilci predložiti:  
- dokazilo o starosti;  

- uradno potrjena dokazila o skromnih gmotnih razmerah; 

- dokazila o rezultatih mladega športnika, potrjene s strani nacionalne panožne športne 

zveze; 

- priporočilo NPŠZ, ki vsebujeta strokovno utemeljitev razlogov za pridobitev podpore; 

- priporočilo trenerja, ki vsebujeta strokovno utemeljitev razlogov za pridobitev podpore; 

- potrdilo o rednem šolanju v tekočem letu in uradno potrjeno fotokopijo spričevala o 

doseženem učnem uspehu in izračun povprečne ocene v preteklem šolskem letu; 

- naslednjo drugo dokumentacijo:  

o potrdilo o članstvu v klubu oz. društvu;  

o potrdilo o stalnem in morebitnem začasnem prebivališču; 

o potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije;  

o izjavo in morebitno dokazilo, da ni v rednem delovnem razmerju.  

Kot dokazilo o skromnih gmotnih razmerah, lahko predložite kopijo odločbe CSD, kopije 
dohodninskih odločb družinskih članov ali kakršno koli drugačno dokazilo-pojasnilo iz katerega 
je nedvoumno razvidno povprečno mesečno gmotno stanje na družinskega člana.  
 
Merila za dodeljevanje podpore za športnike stare od 14 do 18 let: 
 

 MERILO Število točk  

1 Uspešnost na področju športa Max. možno 
število točk 30  

 Športnik ima status športnika mladinskega razreda 10  

 Športnik ima status športnika državnega razreda 20 

 Športnik ima status športnika perspektivnega ali višjega razreda 30 

2 Uspešnost na področju izobraževanja Max. možno 
število točk 20 

 Povprečna ocena v preteklem šolskem letu med 2,50 in 2,99 6 

 Povprečna ocena v preteklem šolskem letu med 3,00 in 3,99 12 

 Povprečna ocena v preteklem šolskem letu med 4,00 in 5,00 20 

 

 MERILO Število točk  

3 Socialni status Max. možno 
število točk 30 

 do 64 % povprečnega mesečnega dohodka na družinskega člana 
od neto povprečne plače za preteklo leto v Republiki Sloveniji 

10 

 do 42 % povprečnega  mesečnega dohodka na družinskega člana 
od neto povprečne plače za preteklo leto v Republiki Sloveniji 

20 

 do 30 % povprečnega mesečnega dohodka na družinskega člana 
od neto povprečne plače za preteklo leto v Republiki Sloveniji 

30 

 Skupaj največje možno število točk 80 

 
 
 



 

 

 
POGOJI IN MERILA ZA DODELJEVANJE PODPORE MLADIM ŠPORTNIKOM  

STAROSTI DO 23 LET  
 

Pogoji za dodeljevanje podpore za športnike stare do 23 let: 
Pravico za dodelitev te finančne podpore imajo športniki pod pogojem, da imajo status 
kategoriziranega športnika, to je status mladinskega, državnega, perspektivnega, 
mednarodnega ali svetovnega razreda po veljavnem seznamu kategoriziranih športnikov v 
Republiki Sloveniji, ki ga izdaja OKS-ZŠZ in v tekočem koledarskem letu do razpisa še niso 
dopolnili 23 let. Sredstva so namenjena športnikom, ki živijo v težjih socialnih razmerah in 
prihajajo iz okolja, kjer ne dobijo zadostne finančne podpore za izvedbo vadbenih programov 
in za uspešno nastopanje v športu.  
 
Pravico za dodelitev te finančne podpore lahko uveljavlja tisti športnik, ki je v obdobju od 01.09. 
preteklega koledarskega leta do 31.08. tekočega koledarskega leta dosegel športni rezultat, ki 
se mu skladno s »Pogoji, pravila in kriteriji za registriranje in kategoriziranje športnikov v 
Republiki Sloveniji« dodeljuje status kategoriziranega športnika. 
 
Pogoji za dodelitev finančne podpore, na podlagi katerih bo izdelan predlog izbora športnikov 
te starostne skupine za dodelitev podpore, so sledeči:  

- da športnik star od vključno dopolnjenega 18. leta in v tekočem koledarskem letu do 

razpisa še ni dopolnil 23 let;  

- da ima skromne gmotne razmere (povprečni mesečni dohodek na družinskega člana 

ne presega 64 % od neto povprečne plače za preteklo leto v Republiki Sloveniji) in da 

njegov bruto prihodek v preteklem koledarskem letu ne presega minimalne letne plače 

v Republiki Sloveniji); 

- da se uspešno in redno šola; 

- da je matična NPŠZ športnika članica OKS-ZŠZ; 

- da ni v rednem delovnem razmerju; 

- da ni štipendist OKS-ZŠZ; 

- da ni prejemnik sredstev sklada vrhunskih športnikov; 

- da je državljan Republike Slovenije;  

- da ima v Republiki Sloveniji prijavljeno stalno prebivališče in da tu dejansko prebiva. 

V izkaz izpolnjevanja pogojev morajo prosilci predložiti:  
- dokazila o rezultatih mladega športnika, potrjene s strani nacionalne panožne športne 

zveze; 

- potrdilo o statusu kategoriziranega športnika, ki ga izda OKS-ZŠZ; 

- dokazilo o starosti;  

- uradno potrjena dokazila o skromnih gmotnih razmerah; 

- potrdilo o rednem šolanju v tekočem letu in uradno potrjeno fotokopijo spričevala o 

doseženem učnem uspehu v preteklem šolskem letu oziroma dokazila o opravljenih 

izpitih na visokošolskem študiju ter izračun povprečne ocene v preteklem šolskem 

oziroma študijskem letu;  

- naslednjo drugo dokumentacijo:  

o potrdilo o članstvu v klubu oz. društvu; 

o potrdilo o stalnem in morebitnem začasnem prebivališču;  

o potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije;  

o izjavo in morebitno dokazilo, da ni v rednem delovnem razmerju.  

- po želji lahko prosilec predloži tudi priporočilo nacionalne panožne zveze in priporočilo 

trenerja, ki vsebujeta strokovno utemeljitev razlogov za pridobitev podpore. 

http://www.olympic.si/fileadmin/dokumenti/vrhunski-sport/SportnaKariera/RegistracijaKategorizacija/kriteriji/Kriteriji_za_registracijo%26kategorizacijo_2014.pdf
http://www.olympic.si/fileadmin/dokumenti/vrhunski-sport/SportnaKariera/RegistracijaKategorizacija/kriteriji/Kriteriji_za_registracijo%26kategorizacijo_2014.pdf


 

 

Kot dokazilo o skromnih gmotnih razmerah, lahko predložite kopijo odločbe CSD, kopije 
dohodninskih odločb družinskih članov ali kakršno koli drugačno dokazilo-pojasnilo iz katerega 
je nedvoumno razvidno povprečno mesečno gmotno stanje na družinskega člana. 
 
Merila za dodeljevanje podpore za športnike starosti do 23 let: 
 

 MERILO Število točk  

1 Merilo uspešnosti na področju športa Max. možno 
število točk 30  

 Športnik ima status športnika mladinskega razreda 5 

 Športnik ima status športnika državnega razreda 10 

 Športnik ima status športnika perspektivnega razreda 15  

 Športnik ima status športnika mednarodnega razreda 20 

 Športnik ima status športnika svetovnega razreda 30 

2 Merilo uspešnosti na področju izobraževanja Max. možno 
število točk 20 

 Povprečna ocena v preteklem šolskem letu med 2,50 (6,50) in  
2,99 (7,99) 

6 

 Povprečna ocena v preteklem šolskem letu med 3,00 (8,00) in  
3,99 (8,99) 

12 

 Povprečna ocena v preteklem šolskem letu med 4,00 (9,00) in  
5,00 (10,00) 

20 

3 Merilo šibkega socialnega statusa Max. možno 
število točk 30 

 do 64 % povprečnega mesečnega dohodka na družinskega člana 
od neto povprečne plače za preteklo leto v Republiki Sloveniji 

10 

 do 42 % povprečnega  mesečnega dohodka na družinskega člana 
od neto povprečne plače za preteklo leto v Republiki Sloveniji 

20 

 do 30 % povprečnega mesečnega dohodka na družinskega člana 
od neto povprečne plače za preteklo leto v Republiki Sloveniji 

30 

 Skupaj največje možno število točk 80 

 
 
Športniki, ki ustrezajo zapisanim pogojem in merilom skladnimi s Pravilnikom Fundacije za 
športnike, lahko vlogo za dodelitev podpore oddajo na priloženem obrazcu skupaj s potrebnimi 
dokazili.  
 
Pravočasno prispele vloge na razpis, bo obravnavala s strani Uprave Fundacije za športnike 
imenovana 3 članska komisija. Sklepe o dodelitvi pomoči športnikom, bo izdala Uprava 
Fundacije za športnike najkasneje v roku 30 dni od zaključka razpisa.  
 
Pomoč izbranim športnikom bo trajala 6 mesecev. V kolikor bodo izbrani športniki po 6 mesecih 
izpolnjevali pogoje za nadaljnjo pomoč, se le to podaljša za dodatnih 6 mesecev. Skupni čas 
trajanja pomoči Fundacije za športnike je maksimalno 12 mesecev.  
 
Vlogo za dodelitev pomoči Fundacije za športnike pošljete v pisni obliki s priporočeno 
pošiljko na naslov: 
 

Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez 
Šmartinska cesta 140 
1000 Ljubljana 
S pripisom: Razpis Fundacije za športnike 

 
Rok za oddajo vloge je petek, 2.12.2016.  



 

 

 
Za vsa morebitna dodatna vprašanja se obrnite na g. Aleša Šolarja, telefon 01 230 60 18, 
mobilni telefon 051 376 289 ali po e pošti na naslov ales.solar@olympic.si.  
 
Razpis je skupaj s prilogami objavljen na spletni strani Olimpijskega komiteja Slovenije – 
Združenja športnih zvez www.olympic.si.  
 
 
Ljubljana, 16.11.2016  
 

Fundacije za športnike  
Predsednik Uprave  
Tomaž Barada 

 

                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
Priloge: 

- Pravilnik Fundacije za podporo športnikom, ustanove,   

o merilih in kriterijih za dodeljevanje pomoči športnikom   

- Obrazec za oddajo vloge na razpis  

 
 

mailto:ales.solar@olympic.si
http://www.olympic.si/


 

 

 

Obrazec za prijavo športnika/ce na razpis Fundacije za športnike 
 
Ime in priimek športnika/ce:  ________________________________________  
 
Datum rojstva:    ________________________________________   
 
Spol:    M   /   Ž    
 
Davčna številka:     ________________________________________ 
 
Številka trr:    ________________________________________ 
 
Naslov stalnega prebivališča:  ________________________________________ 
 
Naslov začasnega prebivališča: ________________________________________ 
 
Kontaktna telefonska številka:   ________________________________________ 
 
Naslov elektronske pošte:   ________________________________________ 
 
 
Spodaj podpisan/a izjavljam:  

 da sem državljan Republike Slovenije,  

 da nisem v rednem delovnem razmerju, da ne opravljam dejavnosti kot samozaposlena 

oseba in da nisem vpisan/a v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu Republike 

Slovenije za zaposlovanje,  

 da so vsi podatki v vlogi resnični, točni in popolni in zanje kazensko in odškodninsko 

odgovarjam; obenem soglašam, da mi trajno preneha pravica do štipendije, če se 

ugotovi, da sem navedel/a neresnične podatke,   

 da bom vse spremembe, ki vplivajo na upravičenost do Fundacije za športnike, 

sporočil/a pisno najkasneje v 15 dneh po nastali spremembi.  

 
 
Podpis kandidata/kandidatke:   ________________________________________ 
 
Zakoniti zastopnik:     ________________________________________ 
 
Podpis zakonitega zastopnika:   ________________________________________ 
 
 

(Podpis zakonitega zastopnika je obvezen, v kolikor je kandidat/kandidatka 
mladoleten/mladoletna.) 

 
 

Varstvo osebnih podatkov 
Kandidat/kandidatka za pridobitev pravice do finančne podpore Fundacije za podporo športnikom, s 

posredovanjem osebnih podatkov dovolim Fundaciji za športnike in ustanovitelju fundacije Olimpijskemu komiteju 
Slovenije - ZŠZ, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov za potrebe postopka o dodeljevanju 

pravice do štipendije, skladno z Zakonom o varovanju osebnih podatkov. 
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»Na podlagi 4. točke 9. člena Statuta Fundacije za podporo športnikom iz socialno šibkih 

okolij, ustanove, je Uprava Fundacije za podporo športnikom iz socialno šibkih okolij, 
ustanove, na svoji seji dne, 3.12.2015, po predhodnem pisnem soglasju Izvršnega odbora 

Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez, sprejetem na seji Izvršnega 
odbora Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez dne, 1.12.2015,  

sprejela« 
 

 
PRAVILNIK FUNDACIJE ZA PODPORO ŠPORTNIKOM  

IZ SOCIALNO ŠIBKIH OKOLIJ, USTANOVE, O MERILIH IN KRITERIJIH  
ZA DODELJEVANJE POMOČI ŠPORTNIKOM 

 
 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
 
Fundacijo za podporo športnikom iz socialno šibkih okoli, ustanova (v nadaljevanju: Fundacija 
za športnike) je ustanovil Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez z namenom 
podpore športnikom in športnicam (v nadaljevanju tega pravilnika se za oba spola uporablja 
enoten izraz športnik) iz socialno šibkih okolij.  
 
S tem pravilnikom se določa merila in pogoje za dodelitev finančnih sredstev športnikom iz 
socialno šibkih okolij.  

 
 

II. KATEGORIJE ŠPORTNIKOV, KI JIM FUNDACIJA ZA ŠPORTNIKE LAHKO 

DODELJUJE PODPORO 

2. člen 
 
Kategorije športnikov, ki jim Fundacija za športnike lahko dodeljuje finančno podporo: 
 

 Mladi športniki iz socialno šibkih okolij starosti od 14 do 18 let.  

 Mladi športniki iz socialno šibkih okolij starosti od 18 do 23 let. 

 

 
III. POGOJI IN MERILA ZA DODELJEVANJE PODPORE ŠPORTNIKOM  

III./1 POGOJI IN MERILA ZA DODELJEVANJE PODPORE MLADIM ŠPORTNIKOM 
STAROSTI 14 DO 18 LET 
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3. člen 
(pogoji za dodeljevanje podpore) 

 
Finančno podporo se dodeljuje obetavnim mladim športnikom te starostne skupine, ki živijo v 
skromnih gmotnih in socialnih razmerah.  
 
Pogoji za dodelitev finančne podpore športnikom te starostne skupine so sledeči:  
 

- da je športnik star od vključno dopolnjenega 14. leta do dopolnjenega 18 leta starosti; 

- da ima skromne gmotne razmere (povprečni mesečni dohodek na družinskega člana 

ne presega 64 % od neto povprečne plače za preteklo leto v Republiki Sloveniji); 

- da ima športne rezultate, ki veliko obetajo tako v domačem kot v mednarodnem merilu;  

- da ima priporočilo nacionalne panožne športne zveze (v nadaljevanju: NPŠZ) - njenega 

strokovnega sveta oz. primerljivega strokovnega organa in priporočilo trenerja, ki 

vsebujeta strokovno utemeljitev razlogov za pridobitev podpore; 

- da je uspešen v šoli; 

- da je matična NPŠZ športnika članica OKS-ZŠZ; 

- da ni v rednem delovnem razmerju; 

- da ni štipendist OKS-ZŠZ; 

- da ni prejemnik sredstev sklada vrhunskih športnikov; 

- da je državljan Republike Slovenije;  

- da ima v Republiki Sloveniji prijavljeno stalno prebivališče in da tu dejansko prebiva. 

V izkaz izpolnjevanja pogojev morajo prosilci predložiti:  
 

- dokazilo o starosti;  

- uradno potrjena dokazila o skromnih gmotnih razmerah; 

- dokazila o rezultatih mladega športnika, potrjene s strani nacionalne panožne športne 

zveze; 

- priporočilo NPŠZ, ki vsebujeta strokovno utemeljitev razlogov za pridobitev podpore; 

- priporočilo trenerja, ki vsebujeta strokovno utemeljitev razlogov za pridobitev podpore; 

- potrdilo o rednem šolanju v tekočem letu in uradno potrjeno fotokopijo spričevala o 

doseženem učnem uspehu in izračun povprečne ocene v preteklem šolskem letu; 

- naslednjo drugo dokumentacijo:  

o potrdilo o članstvu v klubu oz. društvu;  

o potrdilo o stalnem in morebitnem začasnem prebivališču; 

o potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije;  

o izjavo in morebitno dokazilo, da ni v rednem delovnem razmerju in  

o ostalo morebitno dokumentacijo, ki bo zahtevana v vsakokratnem razpisu. 

4. člen 
(merila za dodeljevanje podpore) 

 
Merila za dodelitev finančne podpore športnikom te starostne skupine so sledeča:  
 

 MERILO Število točk  

1 Uspešnost na področju športa Max. možno 
število točk 30  

 Športnik ima status športnika mladinskega razreda 10  

 Športnik ima status športnika državnega razreda 20 

 Športnik ima status športnika perspektivnega ali višjega razreda 30 
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2 Uspešnost na področju izobraževanja Max. možno 
število točk 20 

 Povprečna ocena v preteklem šolskem letu med 2,50 in 2,99 6 

 Povprečna ocena v preteklem šolskem letu med 3,00 in 3,99 12 

 Povprečna ocena v preteklem šolskem letu med 4,00 in 5,00 20 

 

 MERILO Število točk  

3 Socialni status Max. možno 
število točk 30 

 do 64 % povprečnega mesečnega dohodka na družinskega člana 
od neto povprečne plače za preteklo leto v Republiki Sloveniji 

10 

 do 42 % povprečnega  mesečnega dohodka na družinskega člana 
od neto povprečne plače za preteklo leto v Republiki Sloveniji 

20 

 do 30 % povprečnega mesečnega dohodka na družinskega člana 
od neto povprečne plače za preteklo leto v Republiki Sloveniji 

30 

 Skupaj največje možno število točk 80 

 
 

III./2 POGOJI IN MERILA ZA DODELJEVANJE PODPORE MLADIM ŠPORTNIKOM 
STAROSTI DO 23 LET  

 
5. člen 

(pogoji za dodeljevanje podpore) 
 

Pravico za dodelitev te finančne podpore imajo športniki pod pogojem, da imajo status 
kategoriziranega športnika, to je status mladinskega, državnega, perspektivnega, 
mednarodnega ali svetovnega razreda po veljavnem seznamu kategoriziranih športnikov v 
Republiki Sloveniji, ki ga izdaja OKS-ZŠZ in v tekočem koledarskem letu do razpisa še niso 
dopolnili 23 let. Sredstva so namenjena športnikom, ki živijo v težjih socialnih razmerah in 
prihajajo iz okolja, kjer ne dobijo zadostne finančne podpore za izvedbo vadbenih programov 
in za uspešno nastopanje v športu.  
 
Pravico za dodelitev te finančne podpore lahko uveljavlja tisti športnik, ki je v obdobju od 01.09. 
preteklega koledarskega leta do 31.08. tekočega koledarskega leta dosegel športni rezultat, ki 
se mu skladno s »Pogoji, pravila in kriteriji za registriranje in kategoriziranje športnikov v 
Republiki Sloveniji« dodeljuje status kategoriziranega športnika. 
 
Pogoji za dodelitev finančne podpore, na podlagi katerih bo izdelan predlog izbora športnikov 
te starostne skupine za dodelitev podpore, so sledeči:  
 

- da športnik star od vključno dopolnjenega 18. leta in v tekočem koledarskem letu do 

razpisa še ni dopolnil 23 let  

- da ima skromne gmotne razmere (povprečni mesečni dohodek na družinskega člana 

ne presega 64 % od neto povprečne plače za preteklo leto v Republiki Sloveniji) in da 

njegov bruto prihodek v preteklem koledarskem letu ne presega minimalne letne plače 

v Republiki Sloveniji); 

- da se uspešno in redno šola; 

- da je matična NPŠZ športnika članica OKS-ZŠZ; 

- da ni v rednem delovnem razmerju; 

- da ni štipendist OKS-ZŠZ; 

- da ni prejemnik sredstev sklada vrhunskih športnikov; 

- da je državljan Republike Slovenije;  

- da ima v Republiki Sloveniji prijavljeno stalno prebivališče in da tu dejansko prebiva. 

http://www.olympic.si/fileadmin/dokumenti/vrhunski-sport/SportnaKariera/RegistracijaKategorizacija/kriteriji/Kriteriji_za_registracijo%26kategorizacijo_2014.pdf
http://www.olympic.si/fileadmin/dokumenti/vrhunski-sport/SportnaKariera/RegistracijaKategorizacija/kriteriji/Kriteriji_za_registracijo%26kategorizacijo_2014.pdf
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V izkaz izpolnjevanja pogojev morajo prosilci predložiti:  
 

- dokazila o rezultatih mladega športnika, potrjene s strani nacionalne panožne športne 

zveze; 

- potrdilo o statusu kategoriziranega športnika, ki ga izda OKS-ZŠZ; 

- dokazilo o starosti;  

- uradno potrjena dokazila o skromnih gmotnih razmerah; 

- potrdilo o rednem šolanju v tekočem letu in uradno potrjeno fotokopijo spričevala o 

doseženem učnem uspehu v preteklem šolskem letu oziroma dokazila o opravljenih 

izpitih na visokošolskem študiju ter izračun povprečne ocene v preteklem šolskem 

oziroma študijskem letu;  

- naslednjo drugo dokumentacijo:  

o potrdilo o članstvu v klubu oz. društvu; 

o potrdilo o stalnem in morebitnem začasnem prebivališču;  

o potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije;  

o izjavo in morebitno dokazilo, da ni v rednem delovnem razmerju in  

o ostalo morebitno dokumentacijo, ki bo navedena v vsakokratnem razpisu; 

- po želji lahko prosilec predloži tudi priporočilo nacionalne panožne zveze in priporočilo 

trenerja, ki vsebujeta strokovno utemeljitev razlogov za pridobitev podpore. 

6. člen 
(merila za dodeljevanje podpore) 

 
Merila za dodelitev finančne podpore športnikom te starostne skupine so sledeča: 
 

 MERILO Število točk  

1 Merilo uspešnosti na področju športa Max. možno 
število točk 30  

 Športnik ima status športnika mladinskega razreda 5 

 Športnik ima status športnika državnega razreda 10 

 Športnik ima status športnika perspektivnega razreda 15  

 Športnik ima status športnika mednarodnega razreda 20 

 Športnik ima status športnika svetovnega razreda 30 

2 Merilo uspešnosti na področju izobraževanja Max. možno 
število točk 20 

 Povprečna ocena v preteklem šolskem letu med 2,50 (6,50) in  
2,99 (7,99) 

6 

 Povprečna ocena v preteklem šolskem letu med 3,00 (8,00) in  
3,99 (8,99) 

12 

 Povprečna ocena v preteklem šolskem letu med 4,00 (9,00) in  
5,00 (10,00) 

20 

3 Merilo šibkega socialnega statusa Max. možno 
število točk 30 

 do 64 % povprečnega mesečnega dohodka na družinskega člana 
od neto povprečne plače za preteklo leto v Republiki Sloveniji 

10 

 do 42 % povprečnega  mesečnega dohodka na družinskega člana 
od neto povprečne plače za preteklo leto v Republiki Sloveniji 

20 

 do 30 % povprečnega mesečnega dohodka na družinskega člana 
od neto povprečne plače za preteklo leto v Republiki Sloveniji 

30 

 Skupaj največje možno število točk 80 
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IV. POSTOPEK DODELJEVANJA SREDSTEV ZA PODPORO FPŠ 

7. člen 
 
Finančno podporo športnikom iz socialno šibkih okolij se dodeljuje na podlagi javnega razpisa, 
ki ga objavi Uprava Fundacije za športnike dvakrat letno, predvidoma v mesecu juniju in 
mesecu decembru.   
 
Razpis opredeljuje posamezno starostno skupino športnikov iz 2. člena pravilnika. Vsebuje 
merila in pogoje za pridobitev finančne podpore, zahtevano dokumentacijo, roke za oddajo 
vloge, višino razpisanih sredstev in ostale morebitne vsebine.  
 

8. člen 
 
V razpisanem roku prispele vloge obravnava posebna komisija, ki jo predhodno v ta namen s 
sklepom imenuje Uprava Fundacije za športnike. Komisija oblikuje strokovno mnenje o 
izpolnjevanju pogojev in meril iz 3., 4., 5. in 6. člena tega pravilnika in predlog razdelitve 
sredstev med športnike, ki te pogoje in merila izpolnjujejo. 
 

9. člen 
 
Na podlagi popolne vloge športnika in strokovnega mnenja komisije, o (ne)dodelitvi finančne 
podpore, s sklepom odloči Uprava Fundacije za športnike. Rok za izdajo sklepa je 30 dni po 
zaključku razpisa. 
 
V sklepu o dodelitvi finančne podpore se določi obseg dodeljenih finančnih sredstev, čas 
trajanja prejemanja sredstev, obveznosti prejemnika finančne podpore in nadzor nad 
izpolnjevanjem obveznosti prejemnikov finančne podpore.    
 

10. člen 
 
Rok za pritožbe zoper sklep Uprave Fundacije za športnike  je 8 dni. 
 

11. člen 
 
Morebitne pritožbe zoper sklep Uprave Fundacije za športnike se naslovi na Predsednika 
Fundacije za športnike.  
 
O pritožbi odloči Izvršni odbor OKS-ZŠZ (organ ustanovitelja Fundacije za športnike).  
 

12. člen 
 
Pravice in dolžnosti prejemnikov finančne podpore, katerim je bil izdan sklep Uprave Fundacije 
za športnike o dodelitvi sredstev, se podrobneje opredelijo s pogodbo, sklenjeno med 
prejemnikom sredstev in Fundacijo za športnike. 
 
 

V. VIŠINA IN OBSEG FINANČNE PODPORE 

13. člen 
 

Višina finančne podpore in število dodeljenih štipendij sta odvisna od letnega programa 
Fundacije za športnike in za posamezni razpis Fundacije za športnike zbranih sredstev.  
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Višina finančne podpore in število dodeljenih štipendij se natančneje opredelita v 
vsakokratnem razpisu Fundacije za športnike. 
 
Višina finančne podpore in število dodeljenih štipendij pri vsakokratnem razpisu se lahko 
poveča, če Fundacija za športnike med trajanjem razpisnega obdobja uspe pridobiti dodatna 
sredstva za konkretni razpisani program.    

 
 

VI. TRAJANJE FINANČNE PODPORE 

 

14. člen 

Trajanje finančne podpore je odvisna od razpoložljivih sredstev in višine dodeljene podpore. 
 
Trajanje podpore se opredeli v sklepu, ki ga izbranim športnikom izda Uprava Fundacije za 
športnike in v pogodbi iz 12. člena tega pravilnika. 
 
 

VII. OBVEZNOSTI PREJEMNIKA FINANČNE PODPORE  

15. člen  
 

Obveznosti prejemnika finančne podpore se opredeli v vsakokratnem razpisu in se jih 
natančneje določi tudi v sklepu in pogodbi iz 9. in 12. člena tega pravilnika. 
 
 

VIII. NADZOR NAD OBVEZNOSTMI 

16. člen 
 

Nadzor nad izpolnjevanjem obveznosti prejemnikov finančne podpore se bo izvajal v skladu s 
pravili, ki jih bo s sklepom določila Uprava Fundacije za športnike. 
 
V primeru ugotovitve kršitev obveznosti prejemnika finančne podpore, veljajo ukrepi, kot bodo 
določeni v pogodbi iz 12. člena tega pravilnika.   
 
 

IX. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 

 

17. člen 

Ta pravilnik po predhodnem pisnem soglasju ustanovitelja Fundacije za športnike, sprejme 
Uprava Fundacije za športnike.  
  
 
Ljubljana, 3.12.2015  
 
       Fundacija za športnike 
       Predsednik Uprave 
       Tomaž Barada 

 
 
 



869-16       Novi in izenačeni državni rekordi               Ljubljana, 18. 10. 2016 
 
Za 18. sejo KPPS, na seji potrjeno 13.10.2016,  za objavo na spletni strani SZS ter za Strelca leta 2016 
 Datum Ime in 

priimek/Ekipa 
SD/SK Disciplina Katego- 

rija 
Tekmovanje Kraj Opis 

rekorda
Doseže
k 

Prejšnji 
rekorder 

Prejšnji 
rekord 

Datum 
prejšnjega 
rekorda 

Ustreznost 
zapisnik 

34 11.5.16 Rajmond Debevec SD Olimpija Puška 300m - 
trojni položaj 

Člani Lapua Cup EC 
300m Aarhus 

Aarhus IDR 1176 Robert Markoja 1176 11.10.14 OK 

35 3.9.16 Ekipa:  
Matija Demšar  
Matjaž Dolenec, 
Jaka Bernik  

SD Škofja Loka Pištola 25m Kadeti 26. DP na 25m Pragersko EDR 1411 SK Brežice 1367 6.7.2013 OK 

36 4.9.16 David Rožman SK Brežice Hitrostrelna 
pištola 25m 

Mladinci 26. DP na 25m Pragersko DR 488 Miha Kostevc 487 5.7.2014 OK 

37 10.9.16 Katarina Fevžer SD Slovenske 
Konjice 

Puška 50m leže Kadetinje 26. DP na 50m Pragersko DR 607,3 Urška Hrašovec 605,1 28.5.2016 OK 

38 10.9.16 Ekipa:  
Sergej Matek 
Alen Peklar  
Dominik Žagar 

SD Dušan 
Poženel Rečica 

Puška 50m leže Kadeti 26. DP na 50m Pragersko EDR 1744,2 Dušan Poženel 
Rečica 

1693,1 11.7.2015 OK 

39 10.9.16 Žan Kelenc SD Črenšovci Puška 50m leže Mladinci 26. DP na 50m Pragersko DR 617,6 Erik Kandare 617,5 23.4.2016 OK 
40 10.9.16 Naja Prezelj SD Lotrič 

Železniki 
Serijska MK 
puška 50m leže 

Pionirke 26. DP na 50m Pragersko DR 277 Vojka Matek 275 31.8.1996 OK 

41 10.9.16 Urška Kuharič SD Kovinar 
Ormož 

Puška 50m leže Članice 26. DP na 50m Pragersko DR 619,6 Urška Kuharič 619,2 9.5.2015 OK 

42 11.9.16 Aljaž Zajamšek SD Slovenske 
Konjice 

Puška 50m 
trojni položaj 

Kadeti 26. DP na 50m Pragersko IDR 543 Maj Kadunc 543 12.7.2015 OK 

43 11.9.16 Ekipa:  
Dominik Žagar 
Alen Peklar 
Sergej Matek 

SD Dušan 
Poženel Rečica 

Puška 50m 
trojni položaj 

Kadeti 26. DP na 50m Pragersko EDR 1528 SD Dušan 
Poženel Rečica 

1480 12.7.2015 OK 

44 11.9.16 Nik Matek SD Dušan 
Poženel Rečica 

Serijska MK 
puška 50m trojni 
položaj 

Pionirji 26. DP na 50m Pragersko DR 253 Nik Matek 239 12.7.2014 OK 

45 11.9.16 Naja Prezelj SD Lotrič 
Železniki 

Serijska MK 
puška 50m trojni 
položaj 

Pionirke 26. DP na 50m Pragersko DR 258 Nuša Špindler 
Katarina Fevžer 

238 14.7.2013 
12.7.2014 

OK 

46 11.9.16 Ekipa:  
Zala Katarinčič 
Sara Slak 
Najla Duržić 

SD Grosuplje Serijska MK 
puška 50m trojni 
položaj 

Pionirke 26. DP na 50m Pragersko EDR 667 1. Pohorski 
bataljon Ruše 

630 12.7.2014 OK 

47 11.9.16 Blaž Kunšek Marok Sevnica Pištola 50m  Član 26. DP na 50m Pragersko FDR 190,9 Ciglarič 
Aleksander 

186,7 12.7.2015 OK 

48 11.9.16 Ekipa:  
Nik Matek 
Patrik Mrgole 
Tomaž Rizmal 
 

SD Dušan 
Poženel Rečica 

Serijska MK 
puška 50m trojni 
položaj 

Pionirji 26. DP na 50m Pragersko EDR 706 Dušan Poženel 
Rečica 

654 12.7.2015 OK 



49 11.9.16 Ekipa:  
Matija Demšar 
Matjaž Dolenec 
Jaka Bernik 

SD Škofja Loka Pištola 50m  Kadeti 26. DP na 50m Pragersko EDR 927 Grosuplje 918 14.6.2009 OK 

50 11.9.16 Matija Demšar SD Škofja Loka Pištola 50m  Kadeti 26. DP na 50m Pragersko DR 341 Žan Trontelj 339 14.6.2009 OK 
51 18.9.16 Žan Kelenc SD Črenšovci Puška 50m leže Mladinci 6.Univerzitetno 

SP 
Bydgoszcz DR 618,8 Žan Kelenc 617,6 10.9.2016 OK 

52 18.9.16 Žan Kelenc SD Črenšovci Puška 50m leže Mladinci 6.Univerzitetno 
SP 

Bydgoszcz FDR 141,8 / / / OK 

 
 
Uredila: Elvira Valant 



869a-16       Novi in izenačeni državni rekordi              Ljubljana, 18. 10. 2016 
 
Za  14.sejo KPŠ, na seji potrjeno 18.10.2016,  za objavo na spletni strani SZS ter za Strelca leta 2016 
 Datum Ime in 

priimek/Ekipa 
SD/SK Disciplina Katego- 

rija 
Tekmovanje Kraj Opis 

rekorda
Doseže
k 

Prejšnji 
rekorder 

Prejšnji 
rekord 

Datum 
prejšnjega 
rekorda 

Ustreznost 
zapisnik 

1 1.10.16 Ekipa:  
Boštjan Maček 
Denis Vatovec 
Tomaž Blazinšek 

Reprezentanca 
Slovenije - 
ekipa 

Trap - ekipno Člani GP Beograd 
2016 

Beograd EDR 360 Reprezentanca 
Slovenije - ekipa 

355 10.9.2008 
6.9.2011 
10.9.2014 

OK  

2 10.9.16 Rene Maček SD Štefan 
Kovač Murska 
Sobota 

Dvojni trap Kadeti Pokal SZS 
Dvojni trap 
2016 

Ilirska 
Bistrica 

DR 102 Rene Maček 75 26.9.2015 OK  

3 10.9.16 Rene Maček SD Štefan 
Kovač Murska 
Sobota 

Dvojni trap Mladinci Pokal SZS 
Dvojni trap 
2016 

Ilirska 
Bistrica 

DR 102 Erik Kandare 95 26.9.2015 OK  

4 24.9.16 Rene Maček SD Štefan 
Kovač Murska 
Sobota 

Dvojni trap Kadeti DP Dvojni trap 
2016 

Ilirska 
Bistrica 

IDR 102 Rene Maček 102 10.9.2016 OK  

5 24.9.16 Rene Maček SD Štefan 
Kovač Murska 
Sobota 

Dvojni trap Mladinci DP Dvojni trap 
2016 

Ilirska 
Bistrica 

IDR 102 Rene Maček 102 10.9.2016 OK  

 
 
Uredila: Elvira Valant 


