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PROGRAM DELA PREDSEDSTVA STRELSKE ZVEZE SLOVENIJE ZA LETO 2022  

 
JANUAR 

- izvedba ISSF GP Ruše 2022, 
 

FEBRUAR 
- seja Predsedstva, 
- priprava finančnega načrta SZS za leto 2022, 
- priprava dokumentacije in prijava na JR MIZŠ LPŠ 2022, 
- priprava in sklic skupščine, 
- KPŠ – priprava na začetek trap strelske sezone 2022 – spremembe pravilnikov, 
- zaključek usposabljanja trenerjev – 1. stopnja, 

 
MAREC 

- seja Predsedstva, 
- izvedba 48. Dvoboja SLO – CRO 10m in eliminacijskega tekmovanja EYL za SLO, AUT in ITA,  
- priprava za EP 10m Hamar NOR, 
- izvedba Finala Šolskih športnih tekmovanj v streljanju v 2021/22, 
- obravnava poročila o poslovanju SZS v letu 2021, 
- izvolitev članov v Komisijo tekmovalcev SZS, 
- KOKP – izdelava načrta za večjo popularizacijo strelstva (Livestream,…), 
- KPPS – spremembe pravilnikov SZS – skladno z novimi pravili ISSF, 
- priprava in izvedba skupščine, 
- podpora projektom za JR FŠO – objekti, 
- priprava in (ne)dogovor z ISSF za pridobitev televizijskih pravic iz vseh večjih ISSF/ESC 

tekmovanj, 
 

APRIL 
- objava razpisa za sekretarja SZS, 
- obiski in strokovni posveti z regijami, 
- izvedba promocije SZS in njenih članic na sejmu LOV v Gornji Radgoni, 
- izvedba DP 10m s puško in pištolo za člane in mladince, 
- KOKP – popis strelišč članic SZS in njihova opremljenost, 
- Sodniška komisija SZS - priprava prevoda pravil ISSF, 
- priprava vsebinskih in finančnih poročil SZS za programe LPŠ 2022 za MIZŠ, 

 
MAJ 

- seja Predsedstva, 
- izvedba DP 10m mlajših kategorij in DP 10m mešanih parov s puško in pištolo, 
- obravnava izhodišč za pripravo nove strategije in programa razvoja strelstva, 
- analiza načrta informatizacije poslovanja SZS, 
- obravnava stanja na področju sponzoriranja, 

 
JUNIJ 

- seja Predsedstva, 
- analiza dela strokovne službe in organiziranost delovanja SZS, 
- odločanje o izbiri sekretarja SZS, 
- poročanje predsednikov komisij – načrti za drugo polletje 2022, 
- priprava na Sredozemske igre Oran ALG, 
- poziv in kandidacijski postopek za volilno skupščino ISSF, 
- predlogi sprememb Pravilnikov SZS – skladno z novimi pravili ISSF, 



- predlog sprememb Pravilnika o priznanjih in nagradah SZS, 
 

JULIJ 
- letni dopusti, 

 

AVGUST 
- priprava za EP 25/50/300m in trap, 
- polletno poročilo o finančnem poslovanju zveze, 
- KPPS – analiza, učinki in spremembe tekmovalnega sistema za puško in pištolo, 
- KPPS - priprave na začetek nove strelske sezone 2022/23, 

 

SEPTEMBER 
- seja Predsedstva, 
- izvedba DP trap, 
- izvedba DP 25/50m, 
- priprava za SP trap Osijek CRO, 
- poziv za pripravo projektov za JR Fundacije za šport za leto 2023, 
- izvedba sodniških licenčnih seminarjev, 

 
OKTOBER 

- seja Predsedstva, 
- izvedba trenerskega licenčnega seminarja, 
- priprava za SP s puško in pištolo Kairo EGY, 
- ocena rezultatov programa reprezentance, obravnava poročila vodij reprezentanc, 
- priprava koledarjev SZS 2023, 
- priprava programov reprezentance za leto 2023, 
- začetek usposabljanja trenerjev – 1. stopnja, 

 
NOVEMBER 

- seja Predsedstva, 
- priprave na razglasitev najboljših strelcev leta 2022, 
- ocena finančne realizacije 2022, finančni načrt SZS in reprezentanc za leto 2023, 
- priprava dokumentacije in prijava na JR FŠO 2023, 
- priprava zaključnih vsebinskih in finančnih poročil SZS za programe LPŠ 2022 za MIZŠ, 
 

DECEMBER 
- seja Predsedstva, 
- priprava programa dela SZS in predsedstva za leto 2023, 
- izvedba Strelec leta 2022 – podelitev priznanj, 
- priprava zaključnih vsebinskih in finančnih poročil SZS za programe LPŠ 2022 za FŠO, 
- priprava zaključnih poročil o realizaciji vsebin iz sponzorskih pogodb 

 
 
 
         Ljubo Germič 
         Predsednik SZS 


