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Ljubljana, 14.3.2022

PROGRAM DELA SZS V LETU 2022
Program dela SZS za leto 2022 temelji na zavedanju, da strelke in strelci, strelske delavke in delavci
večino svojega dela opravljamo kot prostovoljno in ljubiteljsko dejavnost. Hkrati se moramo zavzemati
za čim večjo strokovnost, profesionalnost in zavzetost, ki temeljijo na individualni odgovornosti. Da bi
lahko tako ravnali, bomo pozorno in dosledno negovali strpnost v dialogu ter nenehno gradili
prijateljske medosebne odnose.
Kot izhodišče programa je opredeljena vizija iz Programa razvoja športnega strelstva do leta 2020 z
določenimi dopolnitvami in z dopolnjenimi opredeljenimi cilji.
Kadrovska struktura zaposlenih v SZS je sledeča:
- Sekretar Simeon Gönc, zaposlitev za 4-letni mandat, od 1.8.2018-31.7.2022
- Strokovna sodelavka Elvira Valant, zaposlitev za nedoločen čas.
Po aktivnostih, ki jih izvaja za SZS je vsebinska profesionalka SZS obenem tudi:
- Vodja reprezentance za puško, pištolo in samostrel Andreja Vlah, zaposlena v Športni enoti SV
od 2.12.2017 – dokler bodo vrhunski strelci-športniki zaposleni v SV.
Vizija:
Razvoj strelskega športa v Sloveniji z namenom vključevanja čim večjega števila članov in strokovnih
delavcev, zagotavljanja ustrezne opreme in druge infrastrukture za doseganje mednarodno merljivih
vrhunskih rezultatov.
Cilji:
 izboljšanje medijske prepoznavnosti in priljubljenosti športnega strelstva
 povečanje članstva SZS in povečanje množičnosti vpisa v članice SZS
 izboljšava tekmovalnega sistema za večjo aktivnost vseh članic SZS
 nadgradnja procesa integracije parastrelstva
 povečanje števila vrhunskih strelcev in njihove mednarodne konkurenčnosti
 usposabljanje novih strokovnih delavcev in nadgradnja procesov izobraževanj
 razvoj novih strelskih produktov
Glavne aktivnosti dela SZS v letu 2022:
- Priprava programa dela predsedstva in delovnih teles SZS (programe je najti na sledeči povezavi
https://www.strelska-zveza.si/sl/informacije/55-obvestila-szs/229-skupscina-szs-2022.html ).
- Priprava in izvajanje programov (vsebinskih in finančnih) državnih reprezentanc SZS (Priloga,
povezava PROGRAMA REPREZENTANC) in njihovo sprotno korigiranje (če bo potrebno) glede na
razmere Covid-19 in glede na druge nepredvidene okoliščine. V letu 2022 se načrtuje priprava podlag
za večjo konkretizacijo in merljivost zastavljenih ciljev.
- Priprava dokumentacije za prijavo na javni razpis Fundacije za šport (FŠO) ter Ministrstva za
izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) za sofinanciranje letnega programa športa v letu 2022. V prijavi
opredelimo max. dopustno povečanje glede na pridobljena finančna sredstva v letu 2021.
- Priprava vmesnih poročil ter zaključnih poročil o namenski porabi javnih sredstev.

- Za nemoteno poslovanje in izvrševanje nalog za doseganje zastavljenih ciljev, bo pomembna
prioriteta zagotavljanje potrebnih finančnih sredstev. Povečanje množičnosti (članic SZS, registriranih
tekmovalcev in strokovnih kadrov), doseganje vrhunskih in kakovostnih tekmovalnih rezultatov ter
organizacija in izvedba vrhunskih tekmovanj, so ključni kriteriji za vrednotenje programov MIZŠ. Za
pridobivanje investicijskih sredstev bo potrebno pripraviti kvalitetne programe na nivoju društev in
SZS. Tako kot na prihodkovni strani, bo z namenom racionalizacije opravljena tudi analiza odhodkov.
- Prizadevanja za ohranitev obstoječih in pridobitev novih sponzorjev in donatorjev ter skrb za
uresničevanje sponzorskih pogodb.
- Podobno kot v letu 2019 bo opravljena analiza dela strokovne službe in organiziranost delovanja SZS,
saj so se razmere dokaj spremenile (v pogodbeno delo nista več vključena NPŠŠ trener in mladinski
trap trener). Na podlagi zaključkov analize bodo uvedene potrebne izboljšave pri delu, pri čemer bo
osnovno vodilo visoka stopnja strokovnosti, učinkovitosti, profesionalnosti in stopnja zaupanja,
utemeljena na korektnih medsebojnih odnosih.
- Analiza v letu 2020 pripravljenega načrta informatizacije poslovanja SZS in po potrebi priprava
ukrepov za njegovo dopolnitev oz. izvajanje.
- Spremembe in dopolnitve Statuta SZS in po potrebi določenih pravilnikov SZS.
- Bogate izkušnje z organizacijo tekmovanj najvišjega ranga je potrebno nadgraditi z načrtom
nadaljnjega kandidiranja za njihovo pridobitev v okviru ESC in ISSF. Pomoč in podpora organizaciji ISSF
GP v Rušah ter Mednarodnega tekmovanja v Trzinu. Hkrati vzpodbuditi tudi druga društva za
organizacijo tekmovanj.
- Podpora organizatorjem tekmovanj državnih prvenstev in oblikovanje konkretnih predlogov pomoči
pri organizaciji.
- Okrepitev sodelovanja z vzgojno-izobraževalnimi ustanovami (predvsem osnovne in srednje šole) za
povečano vključevanje mladih v strelski šport (organiziranje strelskih aktivnosti v okviru
izobraževalnega programa).
- Sodelovanje in razvoj vsebin v okviru programa parastrelstva.
- Nadaljnje izvajanje MIZŠ projekta »Usposabljanje strokovnih delavcev v športu 2018-2022« izvedba
dveh programov usposabljanja strokovnih delavcev v športu za 1. stopnjo;
- priprava programa za vključitev strokovnega delavca v okvir NPŠŠ na podlagi razpisa MIZŠ
(predvidoma v letu 2024). V vmesnem obdobju bo potrebno najti začasne rešitve (npr.: predlog
komisije za šibrenico).
- Prizadevanja za ponovno vključitev v programe kot je bil program Razvoj kadrov v športu OKS-ZŠZ.
- Mednarodne aktivnosti SZS v ESC in ISSF. Priprava predlogov za organe ISSF na predvideni volilni
skupščini ob zaključku leta. Predlogi bodo oblikovanji na podlagi kompetenc kandidatov in interesnih
področjih dela SZS. V okviru mednarodne aktivnosti tesnejše sodelovanje s strelskimi zvezami drugih
držav.
- Priprava in posredovanje predlogov za zaposlitev vrhunskih športnikov - strelcev v državno upravo
(Slovenska vojska, Policija, Finančna uprava).
- Izvedba prireditve Strelec leta 2020,2021 in 2022 ter izvedba za to potrebnih aktivnosti.

- Strokovna podpora in pomoč članicam zveze pri izvajanju registracij tekmovalcev, izdajanju različnih
priporočil in potrdil ter pri organizaciji tekmovanj;
- Izvajanje aktivnosti za večjo prepoznavnost in popularizacijo strelskega športa in aktivnosti za
izboljšanje informacijskega sistema ter uporabo socialnih omrežij. Ažurno obveščanje članic SZS in
zainteresirane javnosti o naših aktivnostih in dosežkih in drugih dejavnosti preko spletne strani SZS.
(Priprava programa Komisije za organizacijo, kadre in promocijo SZS).
- Analiza izvajanja strategije razvoja strelstva 2014- 2020 ter priprava izhodišč za strategijo razvoja
strelstva 2023 – 2028.
- Obravnava predlogov Strokovnega sveta, posameznih komisij in članic SZS.
- Tesnejše sodelovanje z društvi in regijami kot osnovne oblike delovanja ter organiziranosti. Organi
SZS morajo nuditi večjo podporo pri delovanju društev in regij (izobraževanje strokovnega kadra
(trenerji in sodniki), pomoč pri zagotavljanju potrebne infrastrukture, opreme, organizaciji tekmovanj,
financiranja na lokalni ravni, ipd.) Izvajanje rednih srečanj društev v regijah, uvedba periodičnih srečanj
predsednikov regij kot posvetovalnega telesa Predsedstva SZS (izmenjava dobrih praks in oblikovanje
enotnih modelov ravnanja). Vsaj enkrat letno obravnava problematike delovanja regij na Strokovne
svetu in Predsedstvu SZS. Priprava Pravilnika o delovanju regij.
- Posodobitev baz podatkov (evidenca članic SZS, registriranih članov v SZS (tekmovalci, funkcionarji,
člani), statistika nastopov, evidenca strelišč in njihova opremljenost.
- Priprava načrta razvoja strelske infrastrukture in potrebne opreme kot sestavni del strategije razvoja
strelstva v prihodnjem srednjeročnem obdobju. Skrb bo namenjena pomoči društvom pri pripravi
projektov za kandidature na razpise. Še posebej potrebna bo analiza in ukrepanje za povečanje
množičnosti v malokalibrskem programu na 25m in 50m in programu puške šibrenice.
- Nadgraditi sodelovanje z OKS-ZŠZ (cilj je izvolitev člana SZS v Izvršni odbor), Ministrstvom za
izobraževanje, znanost in šport, Ministrstvom za obrambo, Ministrstvom za notranje zadeve (priprava
podzakonskih aktov na podlagi sprejetega Zakona o orožju) in priprava ter izvedba operativnega
programa sodelovanja s Slovensko vojsko. Predlagati je potrebno ustrezne rešitve za pravno formalni
okvir in sistem financiranja. Slednje je še posebej pomembno v okviru programov Fundacije za šport,
tako na programski kot investicijski ravni (priprava prioritet in priprava projektov za prijavo na razpise).
Skladno s sprejetimi kriteriji se bodo izdala priporočila članicam SZS za predloge projektov posodobitve
objektov na razpis FŠO.
- Sodno reševanje odprtih vprašanj s Strelskim klubom Central in Inter Expo d.o.o. oz. Igorjem Rakušo
v zvezi z EP 2015.

I.

PROGRAM DELA PREDSEDSTVA STRELSKE ZVEZE SLOVENIJE ZA LETO 2022 (Povezava do
programa: https://www.strelska-zveza.si/sl/informacije/55-obvestila-szs/229skupscina-szs-2022.html )

II.

PROGRAM DELA KOMISIJ (Povezava do programov: https://www.strelskazveza.si/sl/informacije/55-obvestila-szs/229-skupscina-szs-2022.html )

Strokovni predlogi in druga pomembne stališča bodo pripravljena in obravnavana v delovnih telesih komisijah SZS in v Strokovnem svetu in bodo ključna strokovna pomoč pri odločitvah Predsedstva
SZS.
1. Strokovni svet
Strokovni svet SZS bo v skladu s svojimi statutarnimi pristojnostmi obravnaval predloge komisij, jih
usklajeval in uskladil, pripravljal pobude ter jih posredoval v potrditev in sprejem Predsedstvu SZS.
Strokovni svet načrtuje v letu 2022 dati več poudarka razvojnim vsebinam in ne samo tistim, ki so
potrebne za tekoče delovanje SZS. Cilji bodo:
- priprava načina spremljanja reprezentanc: programi dela reprezentanc bodo morali biti
načrtovani z merljivimi cilji in poročila pripravljena glede na realizacijo teh ciljev. Program dela
reprezentanc za leto 2023 se bo sprejemal že v oktobru 2022 in sicer v pričakovanih finančnih
okvirjih glede na program 2022,
- vzpostaviti sistem spremljanja širšega seznama reprezentantov z namenom zaznavati
napredek in morebitne težave v razvoju (uvedba kartice tekmovalca),
- priprava predlogov dokumentov: pravilnik o dopingu in pogodba s tekmovalci, s katero se bo
definiral medsebojni odnos med SZS in reprezentanti,
- vzpostavitev dodatnih izobraževanj za trenerje, zunaj rednih usposabljanj za 1. in 2. stopnjo,
- v sodelovanju z vodjema reprezentanc in predsedniki ter člani posameznih komisij SZS,
pripraviti kratkoročni in dolgoročni program povečanja števila mladih, ki se vključujejo v
programe,
- priprava protokolov za izvajanje vseh reprezentančnih in drugih pripravljalnih in tekmovalnih
aktivnosti SZS, s katerimi bo jasno, katere aktivnosti so potrebne, kdo in do kdaj mora pripraviti
posamezno aktivnost, tako, da bo celotna izvedba pravočasna,
- skupaj s komisijami revizija obstoječih pravilnikov.
1.1. Komisija za puško, pištolo in samostrel
1.2. Komisija za puško šibrenico
1.3. Sodniška komisija
1.4. Trenerska komisija
1.5. Komisija za organizacijo, kadre in promocijo
1.6. Komisija tekmovalcev

III.

PREDLOG DELA REPREZENTANCE IN CILJANI TEKMOVALNI DOSEŽKI (Povezava do
programa: https://www.strelska-zveza.si/sl/informacije/55-obvestila-szs/227program-reprezentanc-szs-za-leto-2022.html )

IV.

LETNI KOLENDAR (Povezava do koledarja: https://www.strelskazveza.si/sl/koledar.html )
a. Puška, pištola
b. Puška šibrenica
Ljubo Germič
Predsednik SZS

