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ČLANICAM SZS 
 
Pošiljamo vam naslednjo številko Informacij SZS št. 111/14, ki zajema: 
 
 
1. Predsedstvo, 
2. Zavarovanje registriranih tekmovalcev, 
3. Pravilnik o tekmovanju z zračno puško in pištolo za Pokal Slovenije, 
4. Pravilnik tekmovanj za Pokal prijateljstva SZS - državna pionirska liga, 
5. Sodniška komisija, 
6. KPPS - organizatorji tekmovanj 2014/15, 
7. Registracije tekmovalcev v sezoni 2014/15, 
8. MORS - letni načrt sodelovanja za leto 2015, 
9. Strelec leta 2014, 
10. ISSF D-seminar za puško šibrenico Italija, 
11. Prestopni rok, 
12. Razno. 
 
 
1. Predsedstvo  
 
je zasedalo na svoji 24. in 25. seji v septembru in oktobru ter sprejelo: 
- Imenovalo je dodatna člana Komisije tekmovalcev SZS iz vrst puške šibrenice in sicer Boštjana 
Mačka in Mateja Žniderčiča, 
- S predstavniki SCG uskladilo podlago za izvedbo EP 2015 in imenovalo Organizacijski odbor, 
- Na ISSF naslovilo kandidaturi za člana Administrativnega odbora (Igor Rakuša) ter za članico   
Komisije za premikajoče se tarče (Elvira Valant), 
- Rebalans Finančnega načrta SZS za leto 2014 (v prilogi), 
- Predloga Strokovnega sveta SZS (prenovljeni ligaški pravilniki - pojasnila v nadaljevanju), 
 
2. Zavarovanje registriranih tekmovalcev 
 
Predsedstvo je sprejelo rebalans finančnega načrta SZS, s katerim poskuša uravnotežiti finance v letu 
2014, pri tem pa je zaradi odplačevanja starih dolgov (pobot FŠO iz leta 2011) delno poseglo tudi v 
plansko postavko tekmovalnega sistema oz. v podpostavko zavarovanja iz naslova registracij 
tekmovalcev, ki ga v novi sezoni ne bo možno zagotavljati za obdobje, dokler predsedstvo ne pridobi 
svežih prilivov. Situacija je namreč takšna, da je finančno stanje SZS na limitu, pri čemer se 
predvideva, da bo sprejeti ukrep pustil najmanj posledic v sistemu tekmovanj. Ob tem pa predsedstvo 
srčno upa, da bodo vsi registrirani tekmovalci še bolj pazljivi, da ne bi prišlo v tem obdobju do nesreč 
pri strelskih aktivnostih. 
 
3. Pravilnik o tekmovanju z zračno puško in pištolo za Pokal Slovenije 
je predsedstvo sprejelo na svoji 25. seji, dne 30.9.2014 in ga objavilo na spletni strani SZS na sledeči 
povezavi: http://www.strelska-
zveza.si/attachments/article/26/Pravilnik%20o%20tekmovanju%20z%20zra%C4%8Dno%20pu%C5%
A1ko%20in%20pi%C5%A1tolo%20za%20Pokal%20Slovenije.pdf  
 
Kratek pregled novosti v ligaškem pravilniku: 
Pravilnik o tekmovanju za Pokal Slovenije je združen v enega samega (prej ločeno za člane in kadete 
ter mladince). Zaradi skrbi za zdrav razvoj strelcev s puško določena spodnja starostna meja kadetov.  



Zaradi večkrat izraženih pripomb, nazadnje na skupščini SZS, uvedeni določeni ukrepi zoper 
zamudnike s prijavami (zamudnina). Določen je tudi rok, do katerega je mogoče brez plačila 90% 
startnine odjaviti prijavljene tekmovalce, ter rok, do katerega je organizator dolžan objaviti razpored.  
Dopolnjen urnik ligaških turnirjev. (razlika elektronske tarče – papirnate tarče, brisan startni čas za 
finale).  
Finale v osnovi poteka po ISSF pravilih (20 strelov - z manjšimi postopkovnimi prilagoditvami 
potrebam ligaškega sistema) 
V kazenskem delu je upoštevana je pripomba  s skupščine glede sankcioniranja  neudeležbe na 
podelitvi oz. v primeru neenotnih oblačil. Dodano pojasnilo glede enotnih oblačil (velja besedilo 
ISSF)  ter dodana kazenska sankcija za prepozno objavljen razpored tekmovanja.  
Dodana je tudi skrb za videz strelskih mest, da na njih ne bo nepotrebne opreme, ki kazi videz.  
Novost je tudi, da se na spletni strani SZS sproti objavljajo tudi rezultati in lestvice nižjih lig (2. in 3. 
DL). 
 
4. Pravilnik tekmovanj za Pokal prijateljstva SZS - državna pionirska liga 
je objavljen na sledeči povezavi: 
 http://www.strelska-
zveza.si/attachments/article/26/Pravilnik%20tekmovanj%20za%20Pokal%20prijateljstva%20SZS%20
-%20dr%C5%BEavna%20pionirska%20liga.pdf  
 
Odgovorne predstavnike vseh društev naprošamo, da se skrbno seznanijo z določbami novih 
pravilnikov in o vseh predvidenih posledicah novitet seznanijo svoj strokovni kader (trenerje in 
sodnike) pravočasno, to je pred začetkom 1. turnirja DL z zračnim orožjem oz. pred potekom 
finalnega roka za prijave, to je 8.10.2014. 
 
 
5. Sodniška komisija 
 
je na svoji 6. seji delegirala sodnike za tekmovanja v prvi polovici sezone 2014/15, seznam je 
priložen. 
 
 
6. Komisija za puško, pištolo in samostrel SZS - organizatorji tekmovanj 
 
znova poziva vse zainteresirane za posredovanje kandidatur za organizacijo veteranskega prvenstva z 
zračnim orožjem, kvalifikacij za 1.B DL, univerzitetnega DP ter DP z zračnim orožjem 2015 
najkasneje do 20.10.2014.  
 
 
7. Registracije tekmovalcev v sezoni 2014/15 
 
Registracijska komisija SZS poziva vse članice SZS za pravočasno posredovanje vlog za registracijo 
tekmovalcev v sezoni 2014/15, vendar ne kasneje kot v nedeljo 5.10.2014 (velja za zračno orožje). V 
sredo 8.10.2014 je namreč finalni rok za prijave na 1. turnir DL in takrat mora biti seznam vseh 
registriranih tekmovalcev že objavljen na spletni strani SZS, iz katerega boste nato črpali vsebino za 
prijavo vaših tekmovalcev na DL mladih. V kolikor boste z zamudo posredovali vaše vloge za 
registracijo tekmovalcev boste posledično morali organizatorju 1. turnirja poravnati 5 EUR višjo 
startnino na tekmovalca (zaradi pozne prijave znotraj 10-dnevnega roka). Do tega trenutka smo prejeli 
približno slabo polovico vlog za registracijo, zato vas prosimo za ustrezno reakcijo. Članice SZS, ki so 
svoje vloge že posredovale do 30.9. imajo na spletni strani SZS objavljene startne številke svojih 
tekmovalcev: http://www.strelska-zveza.si/index.php/registrirani-tekmovalci  
 
 
8. MORS - letni načrt sodelovanja za leto 2015 
 



Ministrstvo za obrambo RS je pred dnevi pripravilo poziv za posredovanje vsebin in predlogov iz 
naslova letnega načrta sodelovanja upravičencev s pogodbo za civilno vojaško sodelovanje (CVS) v 
letu 2015. Vsa zainteresirana društva prosimo, da nam v skladu z navodili iz poziva dostavijo predloge 
za sodelovanje na priloženem obrazcu najkasneje do petka 10.10.2014. 
 
 
9. Strelec leta 2014 
 
Komisija za organizacijo, kadre in promocijo SZS je po SP v Granadi ovrednotila dosežke strelcev za 
Strelca leta 2014 in preglednico objavila na spletu SZS: http://www.strelska-
zveza.si/attachments/article/207/2014_strelec_leta_september.pdf Preglednica še ni dokončna, zato 
KOKP naproša vse članice za pregled vnešenih podatkov svojih tekmovalcev in v primeru 
ugotovljenih odstopanj to sporočite na SZS. 
 
 
10. ISSF D-seminar za puško šibrenico Italija 
 
Strelska zveza Italije v sodelovanju z ISSF Training Academy in pod vodstvom priznanega trenerja 
Diego Gasperini vabi vse zainteresirane na regionalni ISSF D-seminar za puško šibrenico, ki se bo 
odvijal od 5.-9.11.2014, razpis in prijavnica sta priložena. 
 
 
11. Prestopni rok 
 
se bo zaključil v nedeljo 5.10.2014 zato vse članice pozivamo k pravočasnemu posredovanju 
predlogov v izogib morebitnim zapletom in nevšečnostim. Predloge bo obravnavala Registracijska 
komisija SZS in vas o rezultatih obvestila v naslednjih Informacijah SZS. 
 
 
12. Razno 
 
v prilogi vam pošiljamo razpis SD 1956 Trbovlje za organizacijo 1. turnirja ligaškega tekmovanja z 
zračnim orožjem in vas prijazno opozarjamo na spoštovanje 10-dnevnega finalnega roka za prijavo na 
tekmovanje. 
 
 
 
Želimo vam prijetno prebiranje strelskih novic ter uspešen start v novo strelsko sezono 2014/15. 
 
--  
Simeon Gönc 
Sekretar / Secretary General 
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Rebalans FINANČNI NAČRT SZS ZA LETO 2014

                 Realizacija Plan Index
      2013 2014 P / R

I. PRIHODKI 330.612 348.336 105

MIZŠ – LPŠ 2014 155.579 151.200 97
Fundacija za šport    101.761   86.336 85
OKS-ZŠZ            0   24.000
Sponzorstvo, donacije      15.455   40.000 259
Finale EYL Laško 2013                                     8.585             
Članarine    19.425   20.125 104
Lastna sredstva                                                29.807             26.675 89

II. ODHODKI 337.147  348.336 103

Delovanje organov zveze      13.940    13.000 79
Delovanje regij      10.379    12.500 120
Mednarodno sodelovanje      6.246      6.000 96
OD, stroški dela                47.638    68.000 147
Pogodbeno delo          5.616      1.000 18
Materialni stroški       15.669    17.000 108
Priprave in nastopi drž. r.               205.935*  216.000* 105
Tekmovalni sistemi         21.036    13.000 62
Finale EYL Laško 2013     7.986         
Strokovno izobraževanje             2.700         336 12
Investicijsko vzdrževanje                   0      1.500

III. RAZLIKA               - 6.534                    0
* brez sredstev za OD

KOMENTAR PREDLOGA REBALANSA
Prihodki:
S sklepom MIZŠ za sofinanciranje LPŠ 2014 nam je bilo odobrenih za dobrih 4.000 EUR manj 
sredstev od pričakovanj, zato smo morali prilagoditi letni načrt.
Prilagoditev načrta je potrebna tudi na postavki FŠO zaradi izvedbe pobota v znesku 7.863,64 
EUR za program D2-mladinci iz leta 2011, pri čemer izvedba pobota bremeni sredstva v letu 
2014.
Odhodki:
Na stroškovni strani smo predvideli zmanjšanje sredstev na postavki Tekmovalnih sistemov za 
8.000 EUR. Kljub  zmanjšanju sredstev pa ne predvidevamo upad kvalitete izvajanja tekmovanj, 
saj bomo racionalizacijo dosegli z nesklenitvijo zavarovanja za registrirane tekmovalce.
Drugi rez v stroške pa smo predvideli na postavki strokovnega izobraževanja, kjer bomo izvedli 
zmanjšanje sredstev za 3.664 EUR. Ker smo bili letos zelo uspešni s pridobtvijo dodatnega 
sofinanciranja inštruktorskega seminarja preko našega konzorcijskega partnerja OKS Olimp, bo 
letošnji seminar za naše udeležence še naprej ostal brezplačen.

Ostale postavke finančnega načrta SZS za leto 2014 ostajajo nespremenjene.



PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2014
Prihodki:
V letu 2014 predvidevamo povečanje prihodkov v primerjavi z letom 2013 za 9 % na 360.000 
eur. Izhodišče za izdelavo finančnega načrta so projekcije prejetih finančnih sredstev s strani FŠO 
in MIZŠ, saj sklepi še niso znani. Na razpisu FŠO 2014 bo razdeljenih 6 % manj sredstev kot v 
letu 2013. Ker smo na razpis prijavili več programov (novost D3 - interesna športna vzgoja otrok 
in  mladine),  se  nadejamo  večjega  uspeha  na  razpisu  z  upoštevanjem  dejstva,  da  po  vsej 
verjetnosti programa RR, za razliko od lani, ne bomo izvajali v lastni režiji. Predlog financiranja 
s strani MIZŠ je predviden v enakem obsegu kot v letu 2013, kazalci za strelstvo pa so relativno 
ugodni.  V  prvem  letu  novega  olimpijskega  ciklusa  Rio  2016  pričakujemo  sofinanciranje 
strelskega  programa  priprav  s  strani  OKS-ZŠZ za  našega  londonskega  medaljista  Rajmonda 
Debevca, po vzoru izvedbe projekta London 2012. Dodatno k temu pa bomo prejeli še 20.000 eur 
namenskih sredstev za izvajanje projekta Razvoj kadrov v športu, po katerem smo s 1. 2. 2014 za 
19 mesecev zaposlili  strokovnega sodelavca – trenerja,  Andrejo Vlah,  ki  bo v konzorcijskem 
partnerstvu  z  OKS-ZŠZ  v  100  %  financirana  s  strani  MIZŠ.  Kljub  zahtevnim  pogojem 
poslovanja v gospodarstvu smo za leto 2014 predvideli več prilivov iz sponzorstev in donacij. 
Delež članarin bomo povečali za 4 % v kolikor se bo število članic SZS povečalo na 115. Delež 
lastnih sredstev se bo v letu 2014, v primerjavi z letom 2013, predvidoma znižal za 11 %.

Odhodki:
V skladu s predvidenim planom prihodkov smo zastavili tudi plan porabe sredstev. Če se bo med 
letom pokazala neučinkovitost na strani zbiranja prihodkov, pa bomo izvedli rebalans plana na 
obeh straneh. Dokončno in najbolj realno sliko porabe pa bo možno predstaviti šele po prejetih 
odločbah iz javnih razpisov FŠO in MIZŠ. Temeljno vodilo pri poslovanju pa še naprej ostaja 
racionalizacija poslovanja z iskanjem notranjih rezerv.
Generalno  nameravamo  več  sredstev  nameniti  razvojno  naravnanim  planom,  kot  so  smelo 
zastavljeni načrti pri reprezentančni dejavnosti, kjer smo predvideli povečanje sredstev za 5 %. 
Ohraniti nameravamo trend povečanja izobraževalne dejavnosti,  primerljivo tisti  iz leta 2013. 
Ker pa v letu  2014 ni predvideno sofinanciranje  strelskih izobraževalnih programov iz  virov 
Evropskega socialnega sklada, v partnerstvu z OKS Olimp, se bo delež stroškov iz tega naslova 
dvignil za 48 %. 
V delu  investicijskega  vzdrževanja  smo  predvideli  nakup  novega  prenosnega  računalnika  in 
zamenjavo  dotrajane  klimatske  naprave.  Še  naprej  bomo  posebno  pozornost  posvečali 
nadaljnjemu razvoju in izboljšavi tekmovalnih sistemov, v enakem obsegu kot v letu 2013. 
Na račun nerealiziranega projekta prenove celostne grafične podobe in boljši marketinški podpori 
SZS v letu 2013 smo predvideli za 8 % večjo porabo na postavki materialnih stroškov, kamor je 
zajeta tudi amortizacija. 
Zaradi  možnosti  uporabe  modernih  komunikacijskih  orodij  pri   delovanju  organov  zveze, 
delovnih odborov in komisij ter drugih organizacijskih ukrepov bomo na tej postavki ustvarili 
predvidoma 7 % manjšo porabo sredstev v primerjavi z letom 2013. 
Regijske aktivnosti bomo še naprej podpirali v nespremenjenem obsegu. 
Stroški  mednarodnega sodelovanja se  bodo predvidoma znižali  za  4  %,  vanj  pa bodo zajete 
aktivnosti ob organizaciji WC Maribor, udeležbi na volilni skupščini in drugih sestankih ISSF v 
Münchnu, in delovanju članice tehničnega komiteja ESC Elvire Valant. 
Stroški osebnih dohodkov in stroškov dela se bodo zvišali za 43 % na račun povečanja delovnega 
kolektiva na tri zaposlene. 
Stroške  pogodbenega  dela  nameravamo  realizirati  predvsem  v  smislu  boljše  medijske 
predstavitve  zveze  ter  z  angažmajem  zunanjega  sodelavca,  ki  bo  skrbel  za  bolj  prodorno 
promocijsko aktivnost in novičarsko podporo.

Janez Slapar
predsednik SZS
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V skladu z odločitvijo na 6. seji Sodniške komisije SZS, z dne 18.9.2014, so predlogi sledeči: 

DELEGIRANJE SODNIKOV NA TEKMOVANJA 2014 / 15

Tekmovanje Datum Kraj Delegirani sodnik Del.sodnik za opremo Delegat SZS
1 I. krog lige 18.-19.10.2014 Trbovlje v LJ Andreja Gorjup
3 MT Maribor 08.-09.11.2014 FLV v Hočah Jože A. Majhenič Andreja Gorjup * Peter Golob
4 1.Kvalifikacijski turnir (1.KT) 08.-09.11.2014 FLV v Hočah Jože A. Majhenič
2 II. krog lige 22.-23.11.2014 Mesto Ljutomer Simeon Gönc
6 2.Kvalifikacijski turnir (2.KT) 29.-30.11.2014 Kovinar Ormož Zlatko Kostanjevec
7 3.Kvalifikacijski turnir (3.KT) 13.-14.12.2014 Ptuj Peter Golob
5 III. krog lige 20.-21.12.2014 Železniki v LJ Elvira Valant
8 MT Trzin 10.-11.01.2015 Trzin Robert Ferenčak * Elvira Valant
9 MT Ruše 16.-18.01.2015 Ruše Elvira Valant Peter Golob * Robert Ferenčak

10 IV. krog lige 24.-25.01.2015 Kovinar Ormož Simeon Gönc
12 V. krog lige Februar´2015 Tabor Ježica v LJ Alojz Mikolič
11 Dvoboj SLO-HRV Februar´2015 Ljubljana Elvira Valant * Anton Majerle
13 VI. krog lige Marec´2015 Kidričevo Peter Golob
14 DP zračno orožje 10m 27.-29.03.2015 Elvira Valant Peter Golob * Robert Ferenčak
15 Kvalifikacije za 1.B DL April´2015
16 Univerzitetno DP 10m April´2015 /
17 I. OKT 50m april
18 I. OKT 25m maj
19 II. OKT 50m junij
20 II. OKT 25m junij
21 DP 25m julij *
22 DP 50m julij *
23 DP samostrel 10m Avgust`15
24 EP Maribor-Gaj 18.7.-2.8.2015 SCG ** 

* priporočila Sodniške komisije SZS z dne Zabeležil: Simeon Gönc
** Lista SLO in ISSF žirantov bo priložena



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO
SLOVENSKA VOJSKA
GENERALŠTAB 
Oddelek  za civilno vojaško sodelovanje J-9

Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana T: 01 759 46 16
F: 01 759 44 05 
E: glavna.pisarna.gssv@mors.si
www.slovenskavojska.si

Identifikacijska št. za DDV: (SI) 47978457, MŠ: 2399199000, TRR: 01100-6370191114

Številka: 093-1/2014-1483
Datum: 16.09.2014 

Zadeva: Poziv k izdelavi predlogov Letnega načrta sodelovanja za leto 2015- 
upravičenci s pogodbo za CVS.

Zveza: Pogodbe o civilno-vojaškem sodelovanju

Spoštovani.

Pošiljamo vam usmeritve za izdelavo predlogov letnega načrta sodelovanja za leto 2015.

Ker je sodelovanje s civilnim okoljem ena izmed naših zelo pomembnih aktivnosti, smo s ciljem 
dobrega sodelovanja in boljše in bolj pregledne realizacije letnih načrtov v čim večjem obsegu, 
pri načrtovanju in izvajanju aktivnosti civilno-vojaškega sodelovanja v letu 2015 uvedli določene 
spremembe.

V prejšnjih letih je usklajevanje konkretnih dogodkov in podpis letnih načrtov, kjer so bili 
navedeni konkretni dogodki, potekalo med vami in GŠSV, oddelkom za civilno-vojaško 
sodelovanje. Načrtovanje in usklajevanje bo v letošnjem letu, za aktivnosti v letu 2015, potekalo 
v nekoliko drugačni obliki. 

V GŠSV, v oddelku za civilno-vojaško sodelovanje smo na strateški ravni uskladili 
izhodiščne zmogljivosti za leto 2015, ki jih bomo zagotavljali upravičencem s pogodbo za 
CVS (zveze, organizacije, društva, s katerimi ima SV sklenjeno pogodbo o CVS). Izhodišča za 
naše delo so razvidna iz Priloge 1, obseg konkretnih izhodiščnih zmogljivosti SV, na razpolago 
za CVS pa v Dodatku E1. Po usklajevanju zmogljivosti med vami in domicilnimi enotami bomo 
v GŠSV v J-9 izhodišča ustrezno dopolnil, če bodo za to obstajali tehtni razlogi. 

Domicilne enote bodo skupaj z vami, na podlagi izhodiščnih zmogljivosti, vaših potreb in vaših 
zmogljivosti s katerimi boste podpirali cilje SV, načrtovale in usklajevale konkretne dogodke, ki 
se načrtujejo v predvidenem obrazcu (Dodatek E4 in E5). Domicilne enote bodo usklajene 
zmogljivosti posredovale na GŠSV J-9 do 24. 10. 2014.

Usklajene in potrjene zmogljivosti bodo predstavljale Letni načrt sodelovanja (v nadaljevanju 
LNS) za leto 2015 med SV in vašo organizacijo. Podpis LNS za 2015 (podpisnik načelnik 
GŠSV) je predviden konca meseca novembra 2014.

Želimo, da vi, kot upravičenci s pogodbo za CVS, zberete in določite lastne zmogljivosti in 
oblikujete dogodke za podporo doseganja ciljev SV in da seveda zberete vaše potrebe, jih  
uskladite in načrtujete posamezne dogodke CVS, kjer potrebujete pomoč z zmogljivostmi SV. 
Usklajevanje izvedite z domicilno pristojnimi enotami. Izvedbo dogodkov, kjer načrtujete 
podporo SV, praviloma načrtujte v delovnem času SV (pon-sob). 



V Prilogi 2 je naveden seznam domicilnih enot, ki pokrivajo območja določenih občin. Iz priloge 
so razvidne kontaktne osebe posameznih domicilov.

Pri usklajevanju vaših potreb z domicilnimi enotami je potrebno izvzeti:
1. Dogodke, katerih nosilec je GŠSV J-9. Ti dogodki so: Tradicionalni spominski pohod 

na Triglav (ZSČ, ZZNOB, ZVVS), Svetovni pokal v biatlonu, Planica (SZS). Izvedbo teh 
dogodkov boste usklajevali z GŠSV J-9. 

2. Potrebe po streliščih, vadiščih, poligonih ter strelivu in orožju. Upravičenci CVS, ki 
s SV sodelujete na področju uporabe vojaških strelišč, vadišč in poligonov, morate v 
posebni prilogi (Dodatek E6) načrtovati uporabo strelišč, vadišč in poligonov v letu 
2015. Prilogo nam na GŠSV J-9 posredujte do 24. 10. 2014. Priloga bo postala 
sestavni del LNS za 2015. 

Uporaba vojaških vadišč, strelišč in poligonov bo v letu 2015 omogočena skladno z 
Standardnim operativnim postopkom SV za uporabo strelišč, vadišč in poligonov za 
zunanje uporabnike (dokument je v izdelavi in vam bo posredovan naknadno).

Morebitne potrebe po strelivu in izposoji orožja nam s posebnim dopisom posredujte v 
GŠSV J-9 do 24. 10. 2014. 

3. Potrebe po zagotovitvi prehrane. Pripravo hrane izvajamo izključno kot lastno 
dejavnost. Prehrana se obračunava po veljavnem ceniku MORS. Delitev in dostava 
prehrane ne moremo zagotavljati. Dogodkov, ki so vezani na zagotavljanje prehrane, 
ne načrtujte v LNS. Lastno dejavnost bomo glede na zmožnosti domicilnih enot izvajali 
glede na naše možnosti in vaše potrebe (en mesec pred izvedbo je potrebno nasloviti 
prošnjo na domicilno enoto).

Glede na analizo dogodkov civilno-vojaškega sodelovanja v letih 2013-2014, smo prišli do 
ugotovitev, da se občutno povečuje število nenačrtovanih dogodkov. Predvsem zaradi 
zakonitosti uporabe zmogljivosti SV in proračunskih virov, transparentnosti delovanja, pa tudi  
zaradi zelo omejenih finančnih, kadrovskih in materialnih virov, smo bili primorani sprejeti 
določene usmeritve in omejitve, ki jih je potrebno upoštevati pri izdelavi predlogov:

1. Potrebe organizacij (društev, klubov) po sodelovanju s SV, ki so vključeni v vašo krovno 
organizacijo (zvezo) uskladite in vključite v predloge, ki jih boste usklajevali z 
domicilnimi enotami. V SV bomo CVS izvajali izključno v okviru v LNS načrtovanih 
dogodkov.

2. Dogodke v predlogu opredelite natančno.
3. Avtobusne prevoze (izključno avtobusi SV) bomo zagotavljali v okviru približno 10% 

deleža usklajenih zmogljivosti (število km za cestni prevoz). Za avtobusne prevoze 
bomo naknadno pridobili posebno odobritev NGŠSV. Upoštevajte, da naš avtobusni 
park nima predpisane opreme za prevoze mladoletnih oseb.

4. Prevoze s plovili upravičenci usklajujejo s 15. PVL (He) in 430. MOD (vodna plovila).  
Za usklajene prevoze s plovili bomo naknadno zagotovili posebno odobritev NGŠSV.

5. Osnovne zdravstvene zagotovitve na prireditvah ne smemo zagotavljati. Pomoč pri 
zdravstveni zagotovitvi bomo zagotavljali samo v primeru, ko boste pomoč potrebovali, 
vendar bo zagotovljena osnovna zdravstvena zagotovitev (pristojni javni zavod).

6. Pnevmatske vojaške šotore bomo zagotavljali po posebni odobritvi NGŠSV v primerih, 
ko bodo dogodki izvajani na državni ravni.

7. Virov SV v nobenem primeru ne moremo, ne smemo in ne želimo uporabljati v 
komercialne namene.
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Do konca novembra je skladno s pogodbo med SV in vašo organizacijo potrebno podati 
informacijo o statusu delovanja v javnem interesu za prihodnje obdobje.  

V primeru nejasnosti smo vam na voljo na telefonskih številkah: 01/759-4130 (pk. Dušan Toš), 
01/459-4106 (ppk. Franci Gostiša), 01/759-4439 (všvod. Špela Klančar). 

S spoštovanjem.

Pripravila:
Višja štabna vodnica Špela Klančar Polkovnik
VPČ za CVS Dušan Toš

načelnik oddelka

Priloge:
– Priloga 1: Izhodišča sodelovanja med SV in upravičenci za CVS za leto 2015.

o Dodatek E1: Izhodiščne zmogljivosti za  sodelovanje med SV in 
upravičenci s pogodbo za CVS v letu 2015. 

o Dodatek E2: Medsebojne obveznosti med SV in upravičenci s pogodbo 
za CVS, ki izhajajo iz pogodbe o CVS.

o Dodatek E3: Izhodišča podpore SV pri sodelovanju z ostalimi 
upravičenci za CVS: (1)samoupravne lokalne skupnosti (občine).

o Dodatek E4: Letni načrt sodelovanja domicilnih enot z upravičenci s 
pogodbo za CVS in ostalimi upravičenci za CVS.

o Dodatek E5: Letni načrt sodelovanja upravičencev s pogodbo za CVS in 
ostalimi upravičenci za CVS z domicilno enoto.

o Dodatek E6: Letni načrt uporabe VVSP za upravičence CVS.
– Priloga 2: seznam domicilnih enot s kontaktnimi osebami.

Poslano:
– KABN GŠSV,
– NŠ GŠSV,
– Domicilne enote SV,
– ZSČ na elektronski naslov: zsc@mors.si,
– ZDGM na elektronski naslov: zvezadgm@siol.net,
– ZZB NOB na elektronski naslov: zzbnob@siol.net,
– ZVVS na elektronski naslov: zveza@zvvs.si,
– GZS na elektronski naslov: gasilska.zveza-slo@siol.net,
– TZS na elektronski naslov: info@turisticna-zveza.si,
– SZS na elektronski naslov: szs@sloski.si,
– ZTS na elektronski naslov: ivo.stajdohar1@guest.arnes.si,
– PZS na elektronski naslov: info@pzs.si,
– SZS na elektronski naslov: info@strelstvo.si,
– SEVER na elektronski naslov: info@zdruzenje-sever.si,
– LZS na elektronski naslov: info@lzs-zveza.si,
– Zveza MORiS na elektronski naslov: petervas.moris@gmail.com,
– JZ TNP na elektronski naslov: triglavski-narodni-park@tnp.gov.si, 
– ZRS na elektronski naslov: bojan.majhenic@dem.si,
– VSO na elektronski naslov: bozo.predalic@gmail.com,
– JUDO zveza na elektronski naslov: judo.zveza@siol.net,
– SPZ na elektronski naslov: spz@spz.si,
– DU MORS na elektronski naslov: anton.donko@gmail.com,
– MEPI na elektronski naslov: andreja@mepi.info,
– Slovenski gorniški klub SKALA na elektronski naslov: gregor.gomiscek@mf.uni-lj.si.
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Priloga 1: Izhodišča sodelovanja med SV in upravičenci za CVS za leto 2015 
  
 
Temeljni cilj civilno-vojaškega sodelovanja bov letih 2015 in 2016 na vzpostavitvi in ohranjanju sodelovanja civilnega prebivalstva in institucij v območju 
delovanja z namenom oblikovanja takšnih civilno-vojaških razmer, ki v čim večji meri podpirajo uresničevanje poslanstva enot Slovenske vojske. Pri tem 
upoštevajte, da so obseg možne uporabe vojaških zmogljivosti za CVS in kdo so upravičenci CVS normativno zelo jasno določeni. 
 
Civilno-vojaško sodelovanje so viri in aktivnosti, s katerimi podpirajte odnose med poveljniki in civilnimi organi oblasti, civilnimi organizacijami in društvi in 
civilnim prebivalstvom v območju, kjer delujejo ali bodo delovale enote Slovenske vojske. V ta razmerja vključujte tudi sodelovanje z vladnimi in nevladnimi ter 
mednarodnimi organizacijami.  
 
Izkoriščanje vojaških virovza CVS osredotočite tja, kjer se dosega največja korist za civilno prebivalstvo in boste istočasno dosegli največjo podporo delovanja 
enot. Pri izvajanjuCVS izvajajte dejavnosti, ki izhajajo iz normativnih podlag, ki natančno določajo, kdo so upravičenci CVS:podpora pri delovanju državnih 
organov,sodelovanje z lokalnimi skupnostmi, kjer se nahaja vojaška infrastruktura,sodelovanje z lokalnimi skupnostmi na področju infrastrukture in javnih 
služb,sodelovanje z nevladnimi in drugimi organizacijami, ki delujejo v javnem interesu na področju obrambe,sodelovanje na področju  usposabljanja, na 
obrambno varnostnem področju,sodelovanje z drugimi nevladnimi organizacijami, ki delujejo v javnem interesu,sodelovanje s športnimi organizacijami, 
podpora pri izvedbi dogodkov nacionalnega pomena ter podpora promocije SV. 
 
Civilno- vojaško sodelovanje izvajajte kot dejavnosti SV v podpori ugleda vojske v civilnem okolju, vendar mora biti učinek civilno-vojaškega sodelovanja širši, 
kompleksnejši. Civilno-vojaško sodelovanje načrtujte in izvajajte na temeljih vzajemnosti. Zmogljivosti SV ne smejo biti servis za pomoč društvom in 
organizacijam, lokalnim skupnostim in nevladnim organizacijam, ampak mora biti korist vzajemna. Učinki, ki jih v tem partnerskem odnosu morate dosegati, so 
predvsem zagotavljanje takšnih pogojev dela SV v območju delovanja, predvsem v odnosu do civilnega okolja, da bodo podpirali uspešno izvajanje nalog SV, 
naj gre tu za okolje v RS ali v tujini. Tak partnerski odnos mora pokazati pozitivne učinke v promocijski dejavnosti, pridobivanju kadra, izboljšanju kakovosti 
vojaškega izobraževanja in usposabljanja, prednosti pri uporabi zmogljivosti teh civilnih struktur za pripadnike SV, podpora celostni skrbi za pripadnike vojske. 
 
Težišče izvajanja CVS v letih 2015-16: 

- OSVAD Postojna: 
 Cilj: izboljšati odnos civilnega okolja do OSVAD in s tem izboljšati možnosti in pogoje delovanja OSVAD. 
 Nosilec: GŠSV, domicilno pristojni poveljniki. 

- ostala vadišča, strelišča in poligoni SV (VVSP): 
 Cilj: ohraniti in izboljšati odnos in pogoje delovanja civilnega okolja do VVSP. 
 Nosilec: pristojna poveljstva za VVSP, nadrejeni poveljniki, domicilno pristojni poveljniki. 

- vojašnice SV: 
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 Cilj: Promovirati SV v okolju, kjer so vojašnice. Ohraniti in izboljšati odnos civilnega okolja do SV, zagotavljati pogoje delovanja SV v okolju, kjer  
so vojašnice.  
 Nosilec: pristojna poveljstva za vojašnice, nadrejeni poveljniki, domicilnopristojni poveljniki. 

- vaje SV zunaj zemljišč SV in večje vaje SV in tujih oboroženih sil v RS: 
Cilj: Omogočiti pogoje za izvedbo vaj v civilnem okolju. Promovirati SV. Zagotoviti, da bo SV v civilnem okolju pridobila status okoljevarstvenika 
oziroma organizacije, ki ima primeren odnos do okolja. 
Nosilec: GŠSV, domicilno pristojni poveljniki. 

- podpora izgrajevanja novih zmogljivosti: 
 Cilj: zagotoviti, da bo civilno okolje pozitivno sprejemalo izgrajevanje novih zmogljivosti, zagotoviti možnost delovanja novo izgrajenim zmogljivostim,  
 promovirati SV. 

Nosilec: GŠSV, pristojni poveljniki, domicilno pristojni poveljniki. 
- podpora usposabljanja SV: 

 Cilj: izboljšati usposobljenost pripadnikov SV in izkoristiti pozitivne učinke znanj, spretnosti in izkušenj strokovnjakov iz organizacij, upravičencev CVS; 
Nosilec: poveljniki enot, domicilno pristojni poveljniki. 

- podpora CSP: 
 Cilj: izboljšati izvajanje CSP za pripadnike SV in njihove družinske člane in izkoristiti pozitivne učinke znanj, spretnosti in izkušenj strokovnjakov iz  

organizacij, upravičencev CVS. 
Nosilec: poveljniki enot, domicilno pristojni poveljniki. 

- podpora delovanja in usposabljanja SV v tujini: 
 Cilj: Promovirati SV v okolju, kjer delujemo. Ohraniti in izboljšati odnos civilnega okolja do SV, zagotavljati pogoje delovanja SV v okolju, kjer se  

usposablja oziroma deluje. 
 Nosilec: pristojni poveljniki, nadrejeni poveljniki, domicilno pristojni poveljniki. 

- podpora in izvajanja promocije SV 
Cilj: S podporo delovanja Sektorja za vojaške zadeve podpreti promocijo SV za pridobivanje kadra.  
Nosilec: domicilno pristojni poveljniki, usklajevanje GŠSV 

 
Pristojnosti in odgovornosti za izvajanje CVS v letu 2015 in 2016: 

- GŠSV (J-9): 
o zagotoviteizboljšanje normativneurejenosti področja CVS; 
o načrtujte CVS na strateški ravni in zagotovite pogodbeno urejenost razmerij med SV in upravičenci s pogodbo za CVS; 
o načrtujte dogodke ter organizirajte in usklajujte izvedbo tistih dogodkov, s katerimi načelnik GŠSV dosega strateške cilje; 



3/4 
 

o načrtujte in usklajujte CVS z ostalimi upravičenci za CVS: (1)državni organi pri izvedbi posebej zahtevnih in mednarodnih dogodkov; 
(2)ministrstva in javni zavodi s sklepom vlade oziroma sporazumom ministra; (3)samoupravne lokalne skupnosti (občine) ; (4)samoupravne 
lokalne skupnosti na področju infrastrukture in javnih služb skladno s sklepom ministra oziroma vlade; (5)sodelovanje na področju 
usposabljanja; (6)pomoč pri izvedbi velikih mednarodnih športnih prireditev po sklepu ministra oziroma vlade. 

 
- domicilne enote: 

o načrtujte, organizirajte in izvajajte posamezne dogodke CVS, ki podpirajo cilje NGŠSV, načrtujte, organizirajte in izvajajte posamezne 
dogodke CVS, ki podpirajo cilje pristojnega poveljnika; 

o načrtujte dogodke, v katere se na podlagi vzajemnosti vključujejo upravičenci s pogodbo za CVS. 
o načrtujte in usklajujte ter izvajajte CVS z ostalimi upravičenci za CVS: (1)samoupravne lokalne skupnosti (občine). 
o sodelujte z GŠSV ter izvajajte CVS z ostalimi upravičenci za CVS: (1)državni organi pri izvedbi posebej zahtevnih in mednarodnih dogodkov; 

(2)ministrstva in javni zavodi s sklepom vlade oziroma sporazumom ministra; (3)samoupravne lokalne skupnosti na področju infrastrukture in 
javnih služb skladno s sklepom ministra oziroma vlade; (4)sodelovanje na področju usposabljanja; (5)pomoč pri izvedbi velikih mednarodnih 
športnih prireditev po sklepu ministra oziroma vlade. 

o zmogljivosti za izvajanje civilno-vojaškega sodelovanja  praviloma zagotavljajte v delovnem času.  
o dokumenti, ki jih morate izdelati so:  

 dodatek E1 (Izhodišča sodelovanja med SV in upravičenci s pogodbo za CVS v letu 2015); 
 dodatek E4 (letni načrt sodelovanja domicilnih enot z upravičenci s pogodbo za CVS in ostalimi upravičenci za CVS); 
 dodatek E5 (letni načrt sodelovanja upravičencev s pogodbo za CVS in ostalimi upravičenci za CVS z domicilno enoto). 

 
- upravičenci s pogodbo za CVS:  

o zberite in določite lastne zmogljivosti za podporo ciljev SV in jih uskladite z domicilnimi enotami; 
o sodelujte pri urejanju pogodbenega razmerja s SV; 
o zberite potrebe, uskladite in načrtujte posamezne dogodke CVS, kjer potrebujete zmogljivosti SV in jih uskladite z domicilno pristojnimi 

enotami; 
o dogodke civilno-vojaškega sodelovanja praviloma načrtujte v delovnem času. 

 
Dodatki priloge E z usmeritvami za načrtovanje in usklajevanje izvajanja CVS: 
 

- Dodatek E1 priloge E: Izhodišča sodelovanjamed SV in upravičencis pogodbo za CVS v letu 2015. 
Dodatek opredeljuje izhodiščne zmogljivosti SV za podporo CVS in izhodiščne zmogljivosti upravičencev s pogodbo za CVS pri podpori ciljev SV.  
Glede na potrebe upravičencev s pogodbo za CVS,  zmogljivosti domicilnih enot in zmogljivosti upravičencev s pogodbo za CVS se lahko izhodiščne 
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zmogljivosti dopolnijo. Upravičenci s pogodbo za CVS in domicilne enote uskladijo zmogljivosti za leto 2015. Usklajene zmogljivosti domicilne enote 
posredujejo v GŠSV J-9do 24. 10. 2014. Iz dokumenta mora biti razvidna količina in vrsta načrtovanih zmogljivosti.J-9 dodatek E1 ustrezno dopolni 
glede na usklajene zmogljivosti. Na podlagi izhodiščnih zmogljivosti (dodatek E1) načelnik GŠSV in pristojni predstavniki upravičencev s pogodbo za 
CVS do konca novembra podpišejo Letni načrt sodelovanja SV za leto 2015. 
 

- Dodatek E2priloge E: Medsebojne obveznosti med SV in upravičenci s pogodbo za CVS, ki izhajajo iz pogodbe o CVS: 
 

- Dodatek E3 prilogeE: Izhodišča podpore SV pri sodelovanju z ostalimi upravičenci za CVS: (1)samoupravne lokalne skupnosti (občine). 
Dodatek opredeljuje izhodiščne zmogljivosti namenjene za sodelovanje posameznih domicilnih enot z občinami, na področju CVS v letu 2015. 
Dodatek E3 morajo domicilne enote vključiti v svoj Letni načrt za CVS (dodatek E4). 
 

- DodatekE4 priloge E: Letni načrt sodelovanja GŠSV z upravičenci s pogodbo za CVS in ostalimi upravičenci za CVS: 
Dodatek izdelujejo GŠSV J-9 za aktivnosti v pristojnosti GŠSV in domicilneenote za aktivnosti v svoji pristojnosti. Dodatek vsebuje načrtovane 
aktivnosti s področja CVS v letu 2015 in predstavlja Letni načrt sodelovanja GŠSV in domicilnih enot za CVSv letu 2015.Domicilne enote morajo v 
svoj letni načrt vključiti tudi načrtovane zmogljivosti predvidene v Dodatku E4 GŠSV. Dodatek E4 domicilne enote posredujejo na GŠSV J-9 do 24. 10. 
2014. 
 

- DodatekE5 priloge E: Letni načrt sodelovanja upravičencev s pogodbo za CVS in ostalimi upravičenci za CVS z GŠSV: 
Dodatek izdelujejo GŠSV J-9 za aktivnosti v pristojnosti GŠSV in domicilne enote za aktivnosti v svoji pristojnosti. Dodatek E5 GŠSV bo GŠSV J-9 
ustrezno dopolnil glede po usklajevanju z upravičenci. Dodatek E5 domicilne enote posredujejo na GŠSV J-9 do 24. 10. 2014. 
 

- Dodatek E6 priloge E: Letni načrt uporabe VVSP: 
Letne načrte uporabe VVSP upravičencev CVS zbere GŠSV J-9 in jih posreduje upravnikom VVSP do konca novembra 2015. Aktivnosti, ki se 
nanašajo na uporabo VVSP morajo biti iz ostalih dodatkov izvzete. 
 
Podpora promocije za pridobivanje Kadra: 
GŠSV J-9 s Sektorjem za vojaške zadeve uskladi izvajanje podpore promocije za pridobivanje kadra.GŠSV J-9 predlog uskladi z domicilnimi enotami. 
Končni načrt promocije za pridobivanje kadra izdela SVZ. Načrt bo skladno z Navodilom o načrtovanju izvajanja promocijskih dejavnosti za 
pridobivanje in zagotavljanje kadrov SV posredovan v izvedbo domicilnim enotam. 
 
Izvajanje lastne dejavnosti: 
Zmogljivosti SV, ki se zagotavljajo v okviru lastne dejavnosti MORS (po ceniku) se v dodatkih priloge E ne načrtuje. 
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