
 

 
STRELSKA ZVEZA SLOVENIJE 
SHOOTING UNION OF SLOVENIA 
Dolenjska cesta 11, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA 

 
                 
                  Štev:114/15 
                  24.02.2015 

 
 
 
ČLANICAM SZS 
 
 
Pošiljamo vam naslednjo številko Informacij SZS št. 114/15, ki zajema: 
 
1. Predsedstvo, 
2. Najava 45. redne letne skupščine SZS, 
3. Razpis usposabljanja za naziv Inštruktor in Trener 1 športnega strelstva, 
4. ISSF Junior cup, 
5. Projekt "Čista 10-ka", 
6. ESC skupščina 2015. 
 
 
1. Predsedstvo 
je zasedalo na treh sejah v decembru, januarju in februarju ter obravnavalo sledeče aktivnosti: 
- sprejelo je Rebalans finančnega načrta SZS št. 2 v letu 2014, ki je priložen in sprejelo 
likvidnostni plan poslovanja SZS do konca leta 2014; 
- obravnavalo je predlog vodje reprezentance Andreje Vlah in imenovalo odpravo na EP z 
zračnim orožjem Arnhem NIZ 2015, lista strelcev je priložena; 
- sprejelo je program dela predsedstva SZS v letu 2015, likvidnostni načrt SZS za prvo 
tromesečje 2015; 
- predlagalo kandidatko za arbitra Arbitražnega razsodišča OKS (Tijana Čabraja) in 
kandidatko za Klub slovenskih športnih funkcionarjev v mednarodnih organizacijah (Elvira 
Valant); 
- določilo je prioritete prijavljenih projektov na razpis za objekte FŠO v letu 2015; 
- obravnavalo je vprašanje promoviranja partnerjev SZS na strelskih tekmovanjih; 
- se seznanilo z izvajanjem priprav in aktivnostmi za izvedbo EP Maribor 2015; 
- obravnavalo problematiko na katero so opozarjali Jože Kolenc (poenotenost reprezentančne 
opreme), Peter Tkalec (analiza norm in evidentiranje strelskih objektov), MSZ Ljubljana 
(razpisi tekmovanj), Savo Strmole KPŠ (tolmačenje Pravilnika o registraciji tekmovalcev in 
težave trap sekcije SD Predoslje); 
- obravnavalo je problematiko in priporočila Nadzornega odbora za izboljšanje poslovanja; 
- v Ljubljani je izvedlo 41. meddržavno srečanje Slovenije in Hrvaške z zračnim orožjem: 
http://www.strelska-zveza.si/index.php/novice/319-kevin-venta-zmagal-na-dvoboju-
reprezentanc-s-578-krogi ; 
- pooblastilo je podpredsednico Polono Sladič za poizvedbo stanja in pripravo akcijskega 
načrta za boljšo organiziranost SZS; 
- obravnavalo je predlog za uvedbo ePrijave SZS in pooblastilo Strokovni svet za izvedbo 
dodatnih poizvedb ter v primeru razjasnitve vseh odprtih vprašanj za njeno dokončno uvedbo 
(realizirano 21.2.2015!); 
- obravnavalo je problematiko dela pomočnikov vodje reprezentance in jo posredovalo 
Strokovnemu svetu in Trenerski komisiji v obravnavo ter 
- obravnavalo je predlog za izvedbo Olimpijskega dobrodelnega večera. 

http://www.strelska-zveza.si/index.php/novice/319-kevin-venta-zmagal-na-dvoboju-reprezentanc-s-578-krogi
http://www.strelska-zveza.si/index.php/novice/319-kevin-venta-zmagal-na-dvoboju-reprezentanc-s-578-krogi


2. Najava 45. redne letne skupščine SZS 
Predsedstvo v skladu z 19. členom Statuta SZS članice obvešča in najavlja sklic 45. redne 
letne skupščine SZS, ki bo v torek 24.3.2015 ob 18. uri na Strelišču v Ljubljani. Predlog 
dnevnega reda je priložen v osnutku vabila na skupščino. 
 
3. Razpis usposabljanja za naziv Inštruktor in Trener 1 športnega strelstva 
Je priložen za obe usposabljanji. Prijave na inštruktorski seminar pošljite najkasneje do srede 
4.3.2015. Splošni del seminarja za trenerja športnega strelstva razpisuje Fakulteta za šport UL 
in je objavljen na sledeči povezavi: http://www.fsp.uni-
lj.si/cvus/strokovno_usposabljanje/aktualni_tecaji/2015020413322510/  
 
 
4. ISSF Junior cup 
ISSF na podlagi pilotske izvedbe prvega mladinskega svetovnega pokala v Suhlu 2014 uvaja 
novo serijo mladinskih tekmovanj, več o tem v prilogi. 
 
5. Projekt "Čista 10-ka" 
V prilogi vam pošiljamo dopis s prilogo in vas vabimo k sodelovanju v zanimivem projektu. 
 
6. ESC skupščina 2015 
Bo izvedena 18. in 19. julija 2015 v Ljubljani, obvestilo s pozivom je priloženo. 
 
 
Želimo vam prijetno prebiranje strelskih novic in vas športno pozdravljamo. 
 
 
--  
Simeon Gönc 
Sekretar 
 

http://www.fsp.uni-lj.si/cvus/strokovno_usposabljanje/aktualni_tecaji/2015020413322510/
http://www.fsp.uni-lj.si/cvus/strokovno_usposabljanje/aktualni_tecaji/2015020413322510/
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Rebalans 2 _ FINANČNI NAČRT SZS ZA LETO 2014 

       Realizacija Plan Reb. Plan Ocena R. Index
      2013 2014 2014_2      2014 OR/P

I. PRIHODKI 330.612 348.336 331.286 331.286 95

MIZŠ – LPŠ 2014 155.579 151.200 151.200 151.200 100
Fundacija za šport  101.761   86.336   86.336   86.336 100
OKS-ZŠZ           0   24.000   28.600   28.600 119
Sponzorstvo, donacije   15.455   40.000   17.500   17.500 44
Finale EYL Laško 2013                        8.585             
Članarine                                             19.425   20.125   19.150   19.150 95
Lastna sredstva                                    29.807             26.675   28.500   28.500 107

II. ODHODKI 337.147  348.336 331.136 331.136 95

Delovanje organov zveze    13.940    13.000   10.000   10.000 77
Delovanje regij    10.379    12.500            0            0 0
Mednarodno sodelovanje     6.246      6.000     5.000     5.000 83
OD, stroški dela              47.638    68.000   67.000   67.000 98
Pogodbeno delo        5.616      1.000            0            0 0
Materialni stroški     15.669    17.000   17.000   17.000 100
Priprave in nastopi drž. r.   205.935*  216.000* 218.800* 218.800* 101
Tekmovalni sistemi       21.036    13.000   13.000   13.000 100
Finale EYL Laško 2013     7.986         
Strokovno izobraževanje         2.700         336        336       336 100
Investicijsko vzdrževanje               0      1.500            0           0

III. RAZLIKA      - 6.534                    0        150       150
* brez sredstev za OD

KOMENTAR PREDLOGA REBALANSA
Prihodki:
Zaradi težke splošne gospodarske situacije v Sloveniji bomo zbrali manj sredstev iz naslova 
sponzorstev in donacij glede na prvotno planiranje, posledično pa smo morali pripraviti drugi rebalans 
finančnega načrta SZS v letu 2014.
Zaradi neplačila članarine s strani treh članic SZS smo morali zmanjšati tudi to prihodkovno postavko.
Po drugi strani se bodo prihodki povečali iz naslova izvajanja projektov in sofinanciranja programov na 
postavki OKS-ZŠZ ter na postavki lastnih sredstev. 
Odhodki:
Na stroškovni strani manj zbranih sredstev narekuje predvsem krčenje mednarodnih aktivnosti, 
sofinanciranja delovanja organov zveze ter sofinanciranja delovanja regij. Čeprav je vsako krčenje 
planiranih aktivnosti zveze zelo nehvaležno za izvajalce posameznih podprogramov, gre za nujen ukrep, 
s katerim se bo omogočilo uravnoteženje finančnega načrta in posledično ne bo poseglo preveč v 
razvojno dinamiko preostalih programov.
Poraba sredstev se bo zmanjšala tudi na postavki osebnih dohodkov in stroškov dela treh zaposlenih ter 
na postavki investicijskega vzdrževanja, ki ga bomo zagotovljali v prihodnjem letu.
Zaradi dodatnih namenskih sredstev, ki jih bomo pridobili za program meritev (področje raziskav in 
razvoja) za reprezentanco s strani Olimpijskega strokovnega centra OKS-ZŠZ, se v enaki višini 
posledično zvišuje tudi višina planiranih sredstev na postavki priprav in nastopov reprezentance.



Ostale postavke finančnega načrta SZS za leto 2014 ostajajo nespremenjene.

KOMENTAR PREDLOGA REBALANSA (september 2014_št.1)
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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45. SKUPŠČINA STRELSKE ZVEZE SLOVENIJE

VABILO

Vabimo vas na 45. skupščino Strelske zveze Slovenije, ki bo v torek, dne 24. 03. 2015, z začetkom ob 
18. uri, na Strelišču, Dolenjska cesta 11, Ljubljana. Predlagam naslednji 

DNEVNI RED:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnega predsedstva,
2. Sprejem dnevnega reda, imenovanje zapisnikarja, dveh overiteljev zapisnika, verifikacijske komisije 

in ugotovitvenega sklepa o številu predstavnikov regij in društev z glasovalno pravico,
3. Poročila o delu organov skupščine (poročila o delu predsedstva, poročilo o poslovanju v letu
    2014, poročilo disciplinskega razsodišča in poročilo nadzornega odbora),
4. Razprava o poročilih in sprejem sklepov,
5. Poročilo o pripravi EP 2015,
6. Integracija strelstva invalidov,
7. Finančni načrt SZS za leto 2015,
8. Vprašanja, predlogi in pobude delegatov, razno.

Gradivo bo priloženo za 3., 6. in 7. točko dnevnega reda.

Prosimo vas, da zagotovite prisotnost predstavnikov vaše regije in društev na skupščini, ki pri vhodu 
oddajo pooblastilo.

Športni pozdrav!
Strelska zveza Slovenije
Predsednik Janez Slapar
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RAZPIS USPOSABLJANJA ZA NAZIV
'INŠTRUKTOR' IN 'TRENER1' ŠPORTNEGA STRELSTVA

Obveščamo vas, da bosta v mesecu marcu in aprilu 2015, potekali dve usposabljanji za 
strokovne delavce v športnem strelstvu:

1.     Usposabljanje za Inštruktorja športnega strelstva 
2.     Usposabljanje za 'Trenerja1' v športnem strelstvu ( http://www.fsp.uni-
lj.si/cvus/strokovno_usposabljanje/aktualni_tecaji/2015020413322510/ )

1.
Usposabljanje za Inštruktorja športnega strelstva bo predvidoma potekalo ob vikendih od 06. 
marca do 05. aprila 2015 v Velenju (usposabljanja ne bodo potekala v času državnega 
prvenstva). Okvirni urnik z vsebinami je priložen.

Pogoji za prijavo na usposabljanje so:
- najmanj srednja poklicna izobrazba,
- polnoletnost,
- vozniški izpit A ali B kategorije kot dokazilo za opravljen tečaj prve pomoči, ali drugo 
dokazilo o opravljenem tečaju prve pomoči,
- slovensko državljanstvo.

Dokazila (skenirane dokumente) o izpolnjevanju vpisnih pogojev pošljite na 
licenca@strelstvo.si     , najkasneje do 04. 03. 2015.

Cena usposabljanja je 250,00 EUR in jo pred pričetkom usposabljanja poravnate na TRR SZS: 
SI56 0201 7001 7933 953 s pripisom namena »usposabljanje«.

2.
Usposabljanje za Trenerja1 bo potekalo po programu, kot ga lahko vidite na priloženi 
povezavi. Usposabljanje po programu 'Trener1' poteka v dveh delih. 

Po uspešno zaključenih izpitih na Fakulteti za šport, kamor se lahko prijavite tudi brez 
potrdila trenerske komisije o uspešnem 2 letnem delu s klubskimi selekcijami, se prične 
specialni del usposabljanja, kamor se lahko prijavite ob predložitvi naslednjih dokazil:
-        V. stopnja izobrazbe,
-        predhodno pridobljen naziv 'Inštruktor športnega strelstva',

http://www.fsp.uni-lj.si/cvus/strokovno_usposabljanje/aktualni_tecaji/2015020413322510/
http://www.fsp.uni-lj.si/cvus/strokovno_usposabljanje/aktualni_tecaji/2015020413322510/
mailto:licenca@strelstvo.si


-        Dvoletno delo s klubskimi selekcijami,
-        potrdilo Trenerske komisije Strelske zveze Slovenije o uspešnem dvoletnem delu s 
klubskimi selekcijami.

Program specialnega dela usposabljanja vsebuje:
1.     TEORIJA ŠPORTNEGA STRELJANJA NA NEPREMIČNE TARČE (število ur: 72),
2.     ŠPORTNO STRELJANJE NA NEPREMIČNE TARČE V PRAKSI (število ur: 42),
3.     STRELJANJE NA LETEČE TARČE S PUŠKO ŠIBRENICO (število ur: 16).

Kandidatom za trenerja se dodelijo naslovi seminarskih nalog, ki jih kandidati zagovarjajo na 
zaključnem izpitu.

Cena specialnega dela usposabljanja z vključenimi streljanji (zračno, MK orožje in puška 
šibrenica) je 450,00 EUR in jo poravnate pred pričetkom specialnega dela usposabljanja na 
TRR SZS SI56 0201 7001 7933 953 s pripisom namena »usposabljanje«.

K specialnemu delu usposabljanja lahko pristopijo tudi kandidati, ki so izpite opravili že v 
prejšnjih usposabljanjih Fakultete za šport in imajo potrdilo o opravljenih izpitih. 

K zagovoru zaključnega izpita in seminarske naloge lahko pristopijo kandidati, ki so že 
absolvirali usposabljanje, niso pa zagovarjali seminarske naloge in opravili zaključnega izpita. 
Za te kandidate bo zagovor brezplačen.

Ker v letošnjem letu ni sofinanciranja programov usposabljanja s strani EU, vam svetujemo, 
da se za financiranje usposabljanj obrnete na svoje športne zavode ali občinske športne 
zveze znotraj katerih delujete, da vam povrnejo stroške usposabljanja ali vsaj kotizacije iz 
sredstev, ki jih občinski zavodi oz. zveze svojim članicam namenjajo za usposabljanje 
strokovnih kadrov v športu.

Za vse nadaljnje informacije se obrnite na Renata Štermana tel. 051 346 328 oz. e-pošta 
renato.sterman@strelstvo.si 

Športni pozdrav,
Vodja usposabljanja SZS
Renato Šterman

mailto:renato.sterman@strelstvo.si
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DRUGA SEZONA IZVAJANJA PROGRAMA "ČISTA 10-KA"
 

Pozdravljeni, prijatelji športnega strelstva! 

Projekt »ČISTA 10-ka« smo pilotsko izvajali  v lanskem letu s pomočjo sofinanciranja Fundacije  za 
šport.  Predstavili  smo  športno  strelstvo  v  šestih  krajih  pod  okriljem  Strelske  zveze  Slovenije  z 
namenom približati strelstvo otrokom, starim od 6 do 15 let. Projekt želimo letos ponoviti v sedmih 
društvih/klubih. 

Zastavili smo si različne cilje, med drugim tudi vzpostaviti povezavo med različnimi društvi/klubi in 
osnovnimi  šolami  ter  skupno  organiziranje  enodnevnih  prireditev,  na  katerih  je  osrednja  tema 
predstavitev  projekta,  animiranje  in  streljanje  ter  popularizacija  strelskega  športa.  Otroci  prek 
ukvarjanja z izbranim športom dosegajo zaupanje vase ter v svoje telesne in socialne sposobnosti, s 
čimer si gradijo pozitivno samopodobo.

Namen projekta je torej, da otroci različnih stopenj znanja in sposobnosti uživajo in se zabavajo.

Projekt smo tudi letos prijavili na javni razpis FŠO in se nadejamo podobnega uspeha kot lani, ko smo 
zanj prejeli 3.200 EUR sofinanciranja. Vabimo vsa zainteresirana društva, da nam sporočijo ali bi bili 
pripravljeni sodelovati v projektu ter obenem predložijo predstavitev svoje ponudbe z natančnim 
opisom kje, kdaj in na kakšen način bi se lahko lotili izvedbe dogodka v svojem kraju in vanj vključili 
veliko skupino osnovnošolskih otrok pod strokovnim vodstvom svojih trenerjev in inštruktorjev. 
Projekt je regionalno razpršen in predvideva izvedbo enega dogodka v eni regiji. Društva, ki so projekt 
izvajala v letu 2014, pa se zanj ne morejo znova potegovati. Izvedba projektov bo potekala v dveh 
terminih junija in septembra. Prijave s konkretnimi ponudbami sprejemamo do 17. 03. 2015 na 
naslov info@strelstvo.si , prednost pri izboru pa bodo imeli tisti projekti, ki bodo zastavljeni čim bolj 
domiselno in bodo dosegli večji medijski odmev v lokalnem in regionalnem okolju ter širše. Za 
dodatne informacije se lahko obrnete na sekretarja SZS Simeona Gönca.

Dobra priložnost za popularizacijo strelskega športa je tudi otroška oddaja Firbcologi kot del 
Otroškega in mladinskega programa RTV SLO. Enkratna ponudba je snemanje predstavitve, več o tem 
pa lahko preberete v pripetem dokumentu.

Lep strelski pozdrav!
Andreja Vlah

mailto:info@strelstvo.si


Pozdravljeni,  

  
V uredništvu Otroškega in mladinskega programa TV Slovenija pripravljamo že četrto sezono uspešne 
otroške oddaje Firbcologi.  
Oddajo ob voditelju Gašperju Tiču povezujejo tudi otroci. Njihova naloga je, da iz studia, kjer z 
Gašperjem počnejo razne zanimive stvari, odhajajo na teren in odgovarjajo na zanimiva vprašanja, ki 
jih imajo sami ali so jim jih posredovali vrstniki. Na teren vedno odideta dva otroka, 10-letnika, ki bi 
bila tudi vaša sogovornika.  
  
Zelo si želimo posneti prispevke o različnih športih. Radi bi spoznali kakšno znano športno osebnost, 
si ogledali trening tega športnika ali pa se pridružili treningu na kakšnem zanimivem športu. Želimo si, 
da so otroci pri snemanju prispevka čimbolj aktivni. 
Za začetek samo preverjam, če bi bili pripravljeni za sodelovanje pri snemanju prispevka in kdaj bi bil 
najprimernejši čas za kaj takega, potem pa se dogovorimo vse ostalo in stvari bolj natančno 
dorečemo.  
  
Snemanja imamo letošnjo sezono vsak četrtek od januarja do junija. Za snemanje potrebujemo 
približno dve uri, v oddaji pa temu namenimo cca. 5 minut. Prispevki, ki jih posnamemo, se bodo 
predvajali enkrat od oktobra 2015 do februarja 2016. Upam na vaše sodelovanje in pomoč, da skupaj 
odgovorimo mladim radovednežem.  
  
Za občutek pripenjam povezave do različnih prispevkov, ki smo jih že posneli na ta način. Nekateri 
prispevki so narejeni v tem duhu, da smo spoznali uspešnega športnika, v zadnjem pa smo se 
priključili treningu lokostrelcev.   
  
http://www.rtvslo.si/otroski-firbcologi/prispevek/512 
http://www.rtvslo.si/otroski-firbcologi/prispevek/499 
http://www.rtvslo.si/otroski-firbcologi/prispevek/494 
http://www.rtvslo.si/otroski-firbcologi/prispevek/376 
 
  
Prijazen pozdrav,  
  
Dunja Koligar 
Redaktorica 
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