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Ljubljana, 17. 3. 2022

POROČILO O DELU PREDSEDSTVA
Skupščina SZS se je v letu 2021 sestala na volilni skupščini šele 6. oktobra 2021. Po obravnavi
poročil o delu v letu 2020 in do skupščine 2021 je skupščina poročila sprejela, prav tako je sprejela
program in finančni načrt za leto 2021. Skupščina je razrešila organe SZS in soglasno izvolila za
novega predsednika SZS g. Ljuba Germiča. Na njegov predlog je bilo soglasno izvoljeno tudi
Predsedstvo SZS, izvoljena sta bila še Nadzorni odbor in Disciplinsko razsodišče. Predsedstvo SZS
je letu 2021 opravilo sedemnajst sej, od tega enajst korespondenčnih. Predsedstvo je sprejelo 98
sklepov.
Glavne aktivnosti so bile naslednje:
- izvajanje priprav in programov državnih reprezentanc SZS. Zaradi epidemije koronavirusne
bolezni Covid-19 smo morali prilagajati reprezentančni načrt aktivnosti;
- priprava finančnih načrtov, izvedba, nadzor in poročanje;
- v preteklem letu smo pripravili zahtevano dokumentacijo in sodelovali na javnem razpisu
Fundacije za šport (FŠO) ter Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) za
sofinanciranje letnega programa športa v letu 2021. Za oba javna sofinancerja naših programov v
letu 2021 smo pripravili vsebinska in finančna poročila ter zaključna poročila o namenski porabi
javnih sredstev, s katerimi smo izvedli veliko projektov in realizirali številne cilje, ki jih izvajamo v
skladu z odločbo o delovanju v javnem interesu.
- skladno s sprejetimi kriteriji smo izdali priporočila članicam SZS za predloge projektov –
posodobitve objektov na razpis FŠO;
- skrb za uresničevanje sponzorskih pogodb;
- obravnava in sprejem petih sprememb pravilnikov: Sprememba pravil SZS za izvajanje 1.A in 1.B
državne lige v letu 2021 z zračno puško in pištolo in Sprememba pravil SZS za izvajanje
mladinskega ligaškega tekmovanja v letu 2021 z zračno puško in pištolo po sprostitvi ukrepov za
preprečevanje širjenja koronavirusa, Prilagoditev pravil za pričetek državne lige za starejše dečke in
starejše deklice za Pokal Slovenije, prilagoditev pravil za pričetek tekmovanj za Pokal prijateljstva
SZS, sprememba Pravilnika o licenciranju strokovnih delavcev v SZS ter sprememba Pravilnika o
tekmovanju z zračno puško in pištolo za Pokal Slovenije;
- načrtovanje, izvajanje, prilagajanje in analiza tekmovalnega sistema SZS. Zaradi epidemije Covid19 je prišlo do vnovične prilagojene izvedbe tekmovalnega sistema z zračno puško in pištolo na
10m. Razen finalnega šolskega športnega tekmovanja smo uspešno izvedli vsa načrtovana
tekmovanja;
- podpora organizatorjem tekmovanj;
- izvajanje aktivnosti za medijsko popularizacijo strelstva – TV prenosi v živo po Šport TV iz 4
velikih tekmovanj: WC trap Kairo EGY, WC New Delhi IND 2021 in WC trap Lonato ITA 2021 –
analiza in promocija. Prenos 21 tekem v živo, skupaj vseh prenosov 109 strelskih tekem z
gledanostjo skupaj več kot 158.000 gospodinjstev, od tega več kot 40.000 gospodinjstev v živo.
Odkup TV pravic za prenose strelskih tekmovanj je v letu 2021 (brez OI Tokio) odkupilo samo 10
držav iz celega sveta, med drugim tudi Slovenija. Ob tem je TV Slovenija v živo in v posnetkih
prenašala tudi strelske tekme iz OI Tokio;
- v sklopu MIZŠ projekta »Usposabljanje strokovnih delavcev v športu 2018-2022« smo izvedli po
en programa usposabljanja strokovnih delavcev v športu za 1. in za 2. stopnjo;
- podpora programu Razvoj kadrov v športu OKS – ZŠZ sklop B pri izvajanju projekta teoretičnega
in praktičnega usposabljanja našega strelskega upokojenega vrhunskega športnika Mateja

Žniderčiča;
- zaradi epidemije Covid-19 omejeno izvajanje mednarodnih aktivnosti SZS v ESC in ISSF.
Predsednik SZS se je udeležil volilne skupščine ESC v Larnaki na Cipru, v času od 20.-24.10.2021;
- sodno reševanje odprtih vprašanj s Strelskim klubom Central in Inter Expo d.o.o. oz. Igorjem
Rakušo za EP 2015. V tožbi Strelskega kluba Central proti SZS v znesku 684.914 EUR smo po
zadnjem opravljenem naroku v aprilu 2021, v juniju 2021 prejeli za SZS pozitivno sodbo, ki je v
99,4 % zavrnila tožbeni zahtevek. Pričakujemo še izdajo ločenega sklepa s stroških postopka.
Sodba še ni pravnomočna. Uspešni smo bili tudi v drugem sodnem postopku, v katerem SZS toži
Inter Expo d.o.o. v znesku 69.385 EUR. Po zadnje opravljenem naroku v mesecu juniju 2021 smo
julija prejeli za SZS pozitivno sodbo, po kateri nam je bilo priznanih 55.284,12 EUR glavnice,
5.182,41 EUR pravdno-izvršilnih stroškov ter zakonskih zamudnih obresti v znesku več kot 28.500
EUR. Tudi druga sodba še ni pravnomočna, saj sta zoper obe sodbi bili vloženi pritožbi s strani nam
nasprotnih strank oz. Igorja Rakuše. SZS je na obe pritožbi pripravila odgovor. Zdaj čakamo izdajo
obeh sodb na višjem sodišču v Ljubljani in Mariboru;
- realizacija zaposlitve vrhunske strelke in članice reprezentance s puško, Klavdije Jerovšek, na
Ministrstvu za notranje zadeve – v Policiji;
- priprava predlogov in sodelovanje s partnerji za pripravo sprememb Zakona o orožju in podrejenih
predpisov;
- vrednotenje dosežkov strelskih tekmovanj za razglasitev Strelec leta 2021, izvedbo slednje smo
morali zaradi epidemije Covid-19 vnovič prestaviti. Tako za leto 2020 kot za leto 2021 je prireditev
predvidena v prvi polovici leta 2022;
- strokovna podpora in pomoč članicam zveze pri izvajanju registracij tekmovalcev, izdajanju
različnih priporočil in potrdil ter pri organizaciji tekmovanj;
- članice SZS in zainteresirano športno javnost smo obveščali o naših dejavnostih preko spletne
strani SZS, s pomočjo Informacij SZS in z obvestili na e-pošto ter s pomočjo socialnih omrežij;
- izvajanje nalog predvidenih s strategijo razvoja strelstva;
- obravnava drugih predlogov Strokovnega sveta in članic SZS;
- zaradi težke bolezni strokovne sodelavke SZS in njene daljše bolniške odsotnosti je strokovna
služba SZS aktivnosti opravljala v omejenem obsegu do avgusta 2021.
I. POROČILO O DELU KOMISIJ
Največ dejavnosti se je odvijalo znotraj posameznih delovnih teles zveze, v komisijah, kjer smo
izvedli 29 sej. Za predsedstvom so bili z desetimi sejami najbolj dejavni v Strokovnem svetu, v
Komisiji za puško, pištolo in samostrel so izvedli devet sej, pet sej je izvedla Komisija za
organizacijo, kadre in promocijo, Komisija za puško šibrenico je izvedla štiri seje, eno sejo je
izvedla Sodniška komisija. Priprava obsežnega gradiva za izvedbo naštetih sej vzame veliko časa
tako strokovni službi SZS kot tudi predsednikom in članom komisij, ki s svojimi strokovnimi
mnenji pomembno prispevajo k dobrim rešitvam in zagotavljajo razvoj programov SZS.
1. Strokovni svet
Strokovni svet SZS je obravnaval predloge komisij, jih usklajeval in uskladil ter jih posredoval v
potrditev Predsedstvu SZS v obliki sprememb in dopolnitev tekmovalnih pravilnikov, obeh
koledarjev, reprezentančnih programov SZS in ostalih pobud. Veliko aktivnosti je imel s programi
reprezentanc. Analiziral je predloga letnih programov vodij reprezentanc Andreje Vlah za puško,
pištolo in samostrel ter Nikolaja Mejaša za puško šibrenico, ki jih je sprejel, nato pa spremljal
njihovo izvajanje. Pred vrhuncem petletnega olimpijskega cikla je predlagal imenovanje strelske
ekipe na OI Tokio 2021. V epidemičnem času Covid-19 je predlagal ukrepe in priporočila SZS za

varno izvajanje športne dejavnosti in prilagodil tekmovalna koledarja s spremembami terminov
tekem s ciljem varne izvedbe kar največjega možnega obsega tekmovalnega sistema SZS. Strokovni
svet se je seznanil z izvajanjem programa meritev na Fakulteti za šport. Prav tako je sprejel predlog
za začasni suspenz člana reprezentanca. Kot drugostopenjski organ je obravnaval teme, ki so jih
predlagale komisije in članice SZS, jih sistemsko uskladil, in predsedstvu predlagal ustrezne rešitve.
1.1.

Komisija za puško, pištolo in samostrel

Komisija za puško, pištolo in samostrel je načrtovala tekmovanja v državnih ligah izvajati po
veljavnih pravilnikih SZS, vendar je bilo potrebno, zaradi poslabšanja epidemiološke slike v zvezi s
Covid-19, poseči po spremembah izvedbe ligaškega sistema, kot so veljale v sezoni 2020/2021. Ker
so bile spremembe sprejete že pred pričetkom sezone, so vsa tekmovanja potekala po koledarju
SZS. Predvideni organizatorji turnirjev pa so žal ostali brez prihodkov iz tega naslova. Pripravila je
predlog koledarja tekmovanj za leto 2022 z vsemi uskladitvami mednarodnih tekmovanj, programa
vodje reprezentance in tekmovalnega sistema SZS. Obravnavala je kandidature članic za izbor
organizatorjev tekmovanj do konca sezone 2021/22. Obravnavala je ugotovitve in posebnosti na
ligaških, prvenstvenih ali mednarodnih tekmovanjih s pomočjo poročil delegiranih sodnikov o
izvedbi le-teh. Predlagala je norme za uvrstitev na DP ter obravnavala druga vprašanja in predloge
članic ali regij SZS za izboljšave tekmovalnega sistema SZS.
1.2.

Komisija za puško šibrenico

Komisija za puško šibrenico je uspešno izvedla letni program tekmovanj v disciplini trap, zaradi
premalo prijav edino pokalna tekma dvojnega trapa ni bila izvedena. Opravila je razpravo o
predlogih morebitnih sprememb tekmovalnega sistema za puško šibrenico v letu 2021, zbrala je
prijave članic SZS za ligaško tekmovanje za vzhodno in zahodno skupino, razvrstila je udeležence
za tekmovanji 1. državne lige trap in Pokala SZS, izbrala organizatorje tekmovanj v letu 2021, se
seznanila s predlogom izvedbe reprezentančnega programa za leto 2021, ter podala pojasnila glede
drugih vprašanj, ki so jih postavile članice SZS. Po končanju sezone 2021 se je komisija na prvi seji
po imenovanju s strani Predsedstva SZS dogovorila o načinu delovanja s Poslovnikom o delu
komisije za puško šibrenico, opravila je analizo tekmovane sezone 2021, pregledala poročila žirij
tekmovanj o izvedenih ligaških tekmovanjih v letu 2021, se seznanila in podprla prijavo za vodjo
reprezentance ter program dela reprezentance s puško šibrenico, potrdila nov državni rekord,
poslala poziv članicam SZS za predloge za razvoj disciplin s puško šibrenico in potrdila predlog
koledarja tekmovanj za leto 2022 za puško šibrenico. Na drugi korespondenčni seji je komisija
potrdila državni rekord v finalu, na tretji seji pa je potrdila program dela za puško šibrenico za leto
2022 in program dela puške šibrenice do leta 2028 ter sprejela sklep z roki za pripravo sprememb
pravilnika ligaških tekmovanj s puško šibrenico, pravilnika o tekmovanju za pokal Slovenije s
puško šibrenico in pravilnika za državno prvenstvo s puško šibrenico. V sredini meseca decembra je
bil poslan poziv članicam SZS, ki tekmujejo s puško šibrenico, skupaj s koledarjem tekmovanj za
leto 2022, za prijavo kandidatur za organizacijo tekmovanj v letu 2022 ter za prijavo za sodelovanje
v trap ligi 2022.
1.3.

Sodniška komisija

Sodniška komisija je po svojih pristojnosti skrbela za polno podporo tekmovalnemu sistemu SZS,
delegirala je sodnike za vsa tekmovanja po koledarju SZS. S priporočili in ustreznimi pojasnili
pravil je zagotavljala podporo organizatorjem tekmovanj. Zbrala je vloge mednarodnih sodnikov, ki
so jim koncem leta potekle licence, in jih posredovala v podaljšanje na ISSF. Na številna vprašanja
članic SZS je pripravila mnenja in uskladitve s pristojnimi delovnimi telesi SZS. Člani sodniške
komisije so bili zelo aktivni tudi na številnih drugih področjih, kjer izvajajo zelo pomembne

aktivnosti za popularizacijo strelskega športa in informacijske podpore. Proti koncu leta je pričela s
pripravami za uvedbo novih pravil ISSF in se aktivno vključila v dialog z odgovornimi komisijami.
Sodelovala je pri pripravi izvedbe ISSF GP Ruše in sestavila okostje za izvedbo tekmovanja
(sodniški del).
1.4.

Trenerska komisija

Trenerska komisija se v epidemičnem letu 2021 ni sestajala, kljub temu pa se je telefonsko
usklajevala, reševala aktualne izzive in sprejemala odločitve. Obravnavala je predlog programa
reprezentance za leto 2021 ter se s člani komisije in skladno s predlogom vodje reprezentance za
puško in pištolo vključevala v izvajanje programa, predvsem v delu z mladimi. Mnogo dela je
opravila na relaciji predsednik – vodja reprezentance in predsednik – sekretar, pomembnejše
odločitve pa je s člani pretehtala telefonsko. V letu 2021 je uspešno izpeljala seminar trenerskega
izpopolnjevanja v Laškem, v sodelovanju z OKS-ZŠZ je večinoma na daljavo izpeljala tečaja za
usposabljanje trenerjev v strelstvu za 1. in 2. stopnjo.
Uspešno je izvedla štiridnevne kadetske priprave v Murski Soboti, na katerih je sodelovalo
približno 20 otrok. Tam so bile predstavljene predvsem tehnike v streljanju z zračno puško in
pištolo, predstavljene so jim bile tudi vsebine psiholoških in fizičnih priprav. Opažen je bil napredek
in stopnja usposobljenosti otrok in trenerjev, a potrebno bo nadaljevati predvsem na usposabljanju
in motivaciji trenerjev.
Predvsem v sodelovanju s selektorico Andrejo Vlah je bilo organizirano več tridnevnih mladinskih
in članskih priprav v Postojni, kjer so bile priprave dejansko izpeljane v mehurčku, brez zunanjega
stika. Priprave so bile vedno odlično organizirane. Zaradi potrebe po dodatnih pripravah in
pomanjkanju terminov, so bile priprave po disciplinah ločene na dve lokaciji, v Postojno in na vse
bolj priljubljen strelski center v Rečici pri Laškem. Tam je bilo poleg priprav v disciplinah z zračno
pištolo izpeljano tudi več priprav s pištolo malega kalibra na razdalji 25m.
V sodelovanju s Fakulteto za šport je komisija opravila nekaj meritev, predvsem na težnostni plošči.
Meritve je opravilo nekaj mladincev, kadetov in tudi članov, predvsem v disciplini s puško. Tudi v
času epidemije Covid-19 so tekmovalci uspešno opravljali delo s psihologi. Trend koriščenja ur pri
psihologih se zvišuje, kar je razveseljivo.
Smernice razvoja v novi sestavi bo komisija nakazala v prvi polovici leta 2022. Idej je veliko,
usmerjene pa bodo predvsem v delo z mladino, ki bi morda v naslednjih letih lahko naredila nek
konkurenčni napredek.
1.5.

Komisija za organizacijo, kadre in promocijo

Komisija za organizacijo, kadre in promocijo je skrbela za aktivno vzdrževanje, razvoj ter podporo
informacijskemu sistemu SZS, predvsem v postopkih registracij tekmovalcev, prestopih in
izposojah. Izvedla je pregled prispelih in dopolnjenih kandidatur za volilno skupščino SZS.
Opravila je vrednotenje najboljših tekmovalcev, društva in športne poteze leta v SZS v letu 2021.
Zaradi epidemičnih razmer je bila prireditev Strelec leta 2020 in 2021 tik pred izvedbo prestavljena.
Obravnavala je vloge kandidatk za včlanitev v SZS. Na poziv OKS-ZŠZ za pripravo popisa
rezultatov registriranih športnikov – strelcev je KOKP, v sodelovanju s Henrikom Valentinčičem,
pripravila obsežno poročilo o številu registriranih športnikov v SZS z rezultatom doseženem na vsaj
enem tekmovanju po koledarju SZS. Obravnavala je prispeli vlogi za prijavo na razpis za vodji
reprezentance in predlog za imenovanje predstavnika SZS v skupščino OKS-ZŠZ.
1.6.

Komisija tekmovalcev

Komisija tekmovalcev se je občasno o posameznih odprtih vprašanjih posvetovala in predlagala
ustrezne rešitve. S strani novega vodstva je dobila začasno podaljšan mandat do izvolitve nove
komisije, predsednik komisije je sodeloval na sejah Strokovnega sveta ter po potrebi s člani

komisije usklajeval aktualno materijo.
II. REPREZENTANCE, TEKMOVALNI DOSEŽKI
Vodji reprezentance Andreja Vlah in Nikolaj Mejaš sta načrtovane vsebine dela reprezentance za
puško in pištolo ter puško šibrenico zaradi epidemije Covid-19 izvedla v polnem obsegu in v skladu
s Programom reprezentanc SZS za leto 2021. Za izvedbo programov smo zagotovili dovolj
finančnih sredstev in znova dosegli nekaj odličnih rezultatov.
V olimpijskem letu 2021 je slovenska reprezentanca uvodoma v sezoni dosegla dva velika uspeha
na ISSF Svetovnih pokalih v Kairu in New Delhiju z uvrstitvijo v finale treh slovenskih strelcev,
Boštjana Mačka v trapu ter Žive Dvoršak in Urške Kuharič z malokalibrsko puško v trojnem
položaju na 50m. Živa Dvoršak je v New Delhiju dosegla fantastično prvo zmago na svetovnih
pokalih in si s tem utrdila mesto na ISSF rang lestvici, ki ji je prinesel tudi olimpijsko kvoto.
Kuharičeva pa se je prvič uvrstila v finale in na koncu osvojila 6. mesto. Najvišje doslej na
svetovnih pokalih se je v Kairu uvrstil Boštjan Maček in osvojil končno 4. mestom. Slovenska
moška trap ekipa v postavi Boštjan Maček, Denis Vatovec in Tadej Kostanjevec pa si je priborila
prvi finalni ekipni nastop in v dvoboju za bron izgubila proti Egiptu ter osvojila 4. mesto. Z dobrimi
posamičnimi uvrstitvami so se izkazali tudi Denis Vatovec, Tadej Kostanjevec in Ivan Krkač, ki so
osvojili 24., 28. in 30. mesto.
Reprezentanca je v nadaljevanju zelo uspešno nastopila tudi na glavni tekmi sezone – na
Evropskem prvenstvu v Osijeku, kjer je osvojila štiri odličja. Za prvo odličje so poskrbele članice z
zračno puško v postavi Živa Dvoršak, Klavdija Jerovšek in Urška Kuharič v ekipni tekmi. Osvojile
so naslov ekipnih evropskih podprvakinj, ko so v finalnem dvoboju z Rusinjami klonile, vendar
vseeno osvojile prvo odličje za Slovenijo v tej disciplini. Izjemen je bil tudi naš zlati olimpionik
Rajmond Debevec, ki je z velikokalibrsko puško v disciplini puška 300m leže osvojil bronasto
odličje. S podobnim uspehom je z velikokalibrsko puško na 300m zablestela tudi Urška Kuharič, ki
je osvojila bron v trojnem položaju. Za sijajen zaključek nastopov na EP v Osijeku pa je poskrbela
moška članska ekipa v trojnem položaju na 300m, ki je v postavi Rajmond Debevec, Robert
Markoja in Erik Kandare v malem finalu premagala Fince in osvojila ekipni bron.
Po EP so bili slovenske strelke zelo uspešne tudi na ISSF Svetovnem pokalu v Osijeku, kjer je Živa
Dvoršak z zračno puško v posamični tekmi osvojila odlično 2. mesto, Urška Kuharič je bila 27.,
Sonja Benčina 54, v ekipni tekmi pa so evropske podprvakinje osvojile 7. mesto. Z malokalibrsko
puško v trojnem položaju na 50m je v posamični tekmi Dvoršakova osvojila 26. mesto, Slovenke pa
so v ekipni tekmi osvojile osmo mesto. Med moškimi je v posamični tekmi v trapu najvišjo
uvrstitev dosegel Denis Vatovec, ki je bil 36., Slovenci so v ekipni tekmi osvojili 10. mesto. Med
ženskami v trapu je v posamični tekmi Jasmina Maček osvojila 23. mesto.
Naša najboljša strelka Živa Dvoršak je zelo uspešno nastopila tudi na največji tekmi v sezoni - na
Olimpijskih igrah v Tokiu, kjer je z zračno puško najprej osvojila visoko 11. mesto (med 50
strelkami) in s tem v tretjem nastopu izenačila svojo najboljšo uvrstitev na OI. Nato je sledil še njen
nastop z malokalibrsko puško, s katero se je Živa kot sedma v kvalifikacijah prvič na OI uvrstila v
finale, nato pa osvojila tudi končno 7. mesto. Živa Dvoršak je prva Slovenka, ki se je v strelskem
športu uvrstila v finale na OI, do sedaj pa je to uspelo le še olimpioniku Rajmondu Debevcu,
izjemnemu osvajalcu treh odličij na OI.
Slednji je bil uspešen na tekmah evropskih pokalov na 300m v Zagrebu, kjer je v dvojnem
tekmovalnem sporedu leže osvojil dve srebrni odličji. Naš drugi najizkušenejši strelec Robert
Markoja je bil še uspešnejši, saj je z izenačenjem državnega rekorda (599 krogov) osvojil zlato
odličje v ležečem položaju, zmago pa je slavil tudi v drugi tekmi s standardno puško. Na prvi tekmi
s standardno puško je bil Markoja srebrn. Nova tri odličja na 300m si je pristreljala tudi Urška
Kuharič, ki je bila srebrna in bronasta v trojnem položaju, bronasto odličje pa je osvojila še v
ležečem položaju. Slovenci so bili nato uspešni tudi na Danskem, najbolj med njimi Robert

Markoja, ki je osvojil bronasto odličje v ležečem položaju, Debevec je bil peti. Markoja in
Kuharičeva sta peti mesti osvojila še v trojnem položaju.
Slovenci so nova odličja osvajili tudi s pištolami na evropskih pokalih na 25m. Prvo – srebrno je s
standardno pištolo osvojil Peter Tkalec na Danskem, s pištolo velikega kalibra je bil šesti. Še
uspešnejši pa je bil v nemškem Suhlu Jože Čeper, ki je zmagal s standardno pištolo, s pištolo
velikega kalibra je osvojil sedmo mesto. Za najboljši nastop v sezoni pa so Slovenci poskrbeli na
premiernem domačem turnirju evropskega pokala v Rečici pri Laškem, kjer si je srebrno odličje s
pištolo velikega kalibra priboril Jože Čeper, slednji pa je bil zelo uspešen tudi s standardno pištolo,
s katero je osvojil bronasto odličje. Kar pet slovenskih strelcev na 25m in 300m pa se je
kvalificiralo na finalna turnirja v Franciji na 25m in Švici na 300m.
MLADINCI:
V letu 2021 je največji uspeh dosegla mlada reprezentanca z nastopom na EP s puško in pištolo na
10m, 25m in 50m v Osijeku, kjer se je Katarina Fevžer z malokalibrsko puško uvrstila v finale
trojnega položaja na 50m in osvojila končno 7. mesto, kar je njen največji uspeh do zdaj. Slednja je
bila na EP zelo uspešna tudi z zračno puško na 10m, kjer se je uvrstila na 11. mesto. Zelo uspešen
nastop na EP je opravila tudi Sara Ščuri, ki je z zračno pištolo 10m osvojila 15. mesto in prav tako
dosegla svoj največji uspeh.
Na GP tekmi v Osijeku sta bila uspešna mlada slovenska trap strelca Rene Maček in Sašo Hrovat, ki
sta se uvrstila v finale in osvojila 4. in 5. mesto.
Mladi slovenski strelci so bili uspešni tudi na GP tekmi v Smederevem, kjer sta v tekmi mešanih
parov z zračno puško na 10m Katarina Fevžer in Blaž Lužar v tekmi za bron osvojila 4. mesto.
Luka Lukić je zmagal v posamični tekmi z zračno puško v kategoriji do 18 let, Patrik Farkaš je bil
12. V isti disciplini je Jure Sočič v kategoriji do 20 let osvojil 5. mesto, Aljaž Kerlatec 8. in Blaž
Lužar 10. mesto. V ekipni tekmi z zračno puško so Slovenci osvojili tretje mesto in bronasto
odličje. Med kadetinjami z zračno puško je Hana Strakušek osvojila 12. mesto, Anamaria Cvikl 23.
in Tessa Timar 36. mesto. V konkurenci strelk z zračno puško do 18. leta je Sara Slak osvojila 13.
mesto, v kategoriji do 20 let je Katarina Fevžer osvojila 5. mesto in Teja Medved 7. mesto,
Slovenke pa so v ekipni tekmi osvojile četrto mesto. Z zračno pištolo sta v kadetski konkurenci
Rene Cverle in Aleks Korun osvojila 10. in 12. mesto. Med mladinci do 18. leta starosti sta v
posamični tekmi z zračno pištolo Mitja Dolšina in Valter Drašler osvojila 10. in 12. mesto, v ekipni
tekmi so bili Slovenci 6. Med kadetinjami z zračno pištolo sta v posamični tekmi Tiana Josić in
Anja Jager osvojili 10. in 18. mesto. Med mladinkami z zračno pištolo je v posamični tekmi do 18.
leta zmagala Sara Ščuri, v ekipni tekmi pa so Slovenke osvojile 4. mesto. V absolutni konkurenci je
med mladinci s puško Luka Lukić osvojil 9. mesto, Jure Sočič 15. in Blaž Lužar 19. Med
mladinkami je bila najboljša Slovenka Teja Medved 14. S pištolo je bil najboljši mladinec Rene
Cverle na 17. mestu, med mladinkami pa je Sara Ščuri osvojila 24. mesto.
Na tekmi Hungarian Open v Budimpešti je velik uspeh dosegel mladinec Luka Lukić, ki se je
uvrstil v finale in osvojil končno 2. mesto. Med mladinkami je bila Teja Medved 10. in le za las
zgrešila finale.
Ljubo Germič
predsednik SZS
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POROČILO O POSLOVANJU SZS V LETU 2021

I. PRIHODKI
MIZŠ - Razpis
Strelstvo-Člani
Strelstvo-Mladinci
Delovanje zveze
Članarine
Zavod Planica
NPŠŠ
Fundacija za šport
D1
D2
D4
RR
OKS-ZŠZ
Sponzorstvo, donacije
Članarine
Lastna sredstva
Drugo

Realizacija
2020
377.801
224.442

Plan
2021
441.160
198.376

Realizacija
2021
471.764
198.376

152.000
57.383
13.904
386
769
0

133.742
51.492
12.851
0
291
0

133.000
51.492
12.851
0
291
0

43.372

104.941

104.941

21.372
22.000
0
0

46.558
58.883
0
1.500

44.558
58.883
0
1.500

23.487
42.381
19.425
24.694
0

19.543
60.000
19.600
30.000
8.700

19.883
59.192
19.425
37.225
32.722

102
99
99
125
376

349.123
7.064
12.500
2.700
45.603
0
17.409
245.980
11.644
59
385
5.779

430.000
15.000
12.500
2.500
40.000
0
19.000
310.000
17.000
1.000
8.000
5.000

462.320
12.885
12.500
1.914
39.914
0
17.512
358.878
11.498
416
10
6.792

107
86
100
77
100

28.678

11.160

9.444

II. ODHODKI
Delovanje organov zveze
Delovanje regij
ISSF, ESC, OKS
OD, stroški dela
Pogodbeno delo
Materialni stroški
Priprave in nastopi drž. reprezent.1
Tekmovalni sistemi
Strokovno izobraževanje
Investicijsko vzdrževanje
Stroški tožb SK Central, Inter Expo
SKUPAJ (I. – II.)

Index
R21/P21
107
100

100

92
116
68
42
0
136

OBRAZLOŽITEV:
Prihodki:
V letu 2021 smo zbrali 471.764 EUR prihodkov, kar je 7 % več od načrtovanega.
Realizirali smo vsa namenska sredstva po pogodbi z MIZŠ za programe iz LPŠ 2021 in Šolska
športna tekmovanja.
Realizirali smo vsa namenska sredstva FŠO za reprezentančna programa D1 in D2 ter razvojni
program RR. V strukturi celotnih prihodkov leta 2021 predstavljajo sredstva MIZŠ in FŠO 64 %
delež vseh zbranih sredstev.
Realizirana sredstva OKS predstavljajo sofinanciranje programa priprav reprezentance za
Olimpijske igre Tokio 2021.
Realizirali smo za 1 % manj sponzorskih sredstev od načrtovanega.
Realizirana sredstva iz naslova članarine SZS so bila v okviru načrtovanega, 111 članic SZS je
1

brez sredstev za OD strokovne službe

plačalo članarino.
Lastna sredstva predstavljajo nadomestila za registracijo tekmovalcev, prijavnine za sodelovanje v
ligaškem tekmovanju, sodniške članarine, reprezentančne nagrade, prijavnino za 30. DP članov in
članic, sofinanciranje potnih stroškov ESC ter prihodki iz tečajnih razlik oz. obresti. Več sredstev od
načrtovanega smo zbrali zaradi nenačrtovanih reprezentančnih nagrad, zbrane prijavnine za DP oz.
sofinanciranja potnih stroškov na kongres ESC.
Na postavki Drugo je bil sprva načrtovan samo priliv sredstev iz ISSF sofinanciranja osvojene
kvote za OI Tokio v vrednosti 8.415 EUR (10.000 USD). Ker pa smo v letu 2021 prejeli tudi
sredstva iz naslova povračila stroškov za Covid-19 testiranja, v vrednosti 24.307 EUR, kar je bil
izredni prihodek, smo navedena sredstva razknjižili na to postavko.
Zaradi specifike sofinanciranja iz LPŠ MIZŠ, ki narekuje najprej ustvarjeno porabo, nato poročanje
in šele nato poplačilo programa po odobritvi poročil, smo v letu 2021 morali najeti dve
premostitveni posojili za financiranje reprezentančnega programa in jih sredi leta tudi poplačali v
celoti.
Odhodki:
V letu 2021 smo ustvarili stroške v višini 462.320 EUR, kar je 7 % več od načrtovanega.
Zaradi še vedno aktualnih omejitev epidemije Covid-19 in zaradi neizvedbe prireditve Strelec leta
2021 so bili stroški delovanja organov zveze nižji za 14 %. Glavnino teh stroškov predstavljajo
potni stroški članov organov in komisij – seje organov in komisij (1.806,75 EUR), potni stroški
članov organov in komisij – operativne zadolžitve (5.201,52 EUR), stroški promocijskih aktivnostih
SZS, stroški priznanj in plaket za Strelca leta, protokolarna darila ter drugi stroški.
Regijam smo zagotovili sofinanciranje delovanja v letu 2021 v načrtovani višini.
Stroški mednarodnega sodelovanja so bili nižji od načrtovanega za 23 % in zajemajo stroške
članarin ISSF, ESC, OKS-ZŠZ ter potne stroške za udeležbo slovenskega predstavnika na skupščini
ESC.
Stroški osebnih dohodkov in stroški dela zajemajo stroške dveh zaposlenih in so bili realizirani po
pogodbah o zaposlitvi, čeprav zaradi dolgotrajne-polletne bolniške odsotnosti strokovne sodelavke
SZS v nižjem obsegu kot običajno.
Ustvarili smo za 8 % nižjo porabo za materialne stroške od načrtovanih, le-ti pa predstavljajo
stroške najema poslovnih prostorov SZS v deležu 42 %, stroške podpore za spletno stran SZS v
deležu 22 %, stroške računovodstva 18 %, stroške administracije, komunikacijskih sredstev,
časopisa in drugih manjših stroškov v deležu 11 % ter stroške amortizacije osnovnih sredstev v
deležu 7 %.
V letu 2021 smo izvedli reprezentančni program v celoti. Zaradi dodatnih sredstev, ki so nam bila
zagotovljena iz regresnih zahtevkov za stroške Covid-19 testiranj od države in zaradi
reprezentančnih nagrad je bila realizacija stroškov za 16 % višja od načrtovane. Reprezentančni
stroški predstavljajo skupne stroške reprezentanc, brez upoštevanja režije, v znesku 358.878 EUR,
kar predstavlja 78 % vseh stroškov SZS v letu 2021.
Stroški tekmovalnih sistemov zajemajo stroške sofinanciranja prijavnin mladih strelcev za
organizatorje DP mladih in DP 50m, stroške podpore ligaških tekmovanj, stroške šolskih športnih
tekmovanj in drugih manjših stroškov. Realizacija je bila za 32 % nižja od načrtovane porabe, saj
zaradi prilagojene izvedbe mladinskih ligaških tekmovanj niso bila izplačana sofinanciranja
prijavnin organizatorjem za najmlajšo kategorijo.
V letu 2021 so nastali delni stroški strokovnega izobraževanja in minimalni stroški investicijskega
vzdrževanja.
Zaradi dveh tožbenih-sodnih postopkov SK Central proti SZS in tožbe SZS proti Inter Expu d.o.o.,
zaradi neporavnanih obveznosti iz EP 2015, smo v letu 2021 imeli stroške s sodnimi postopki in
odvetniškim zastopanjem v znesku 6.792 EUR, ti so bili za 36 % višji od načrtovanih.
Poslovno leto 2021 smo tako sklenili pozitivno, v višini 9.444 EUR.
Sekretar SZS
Simeon Gönc
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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
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Predlog

FINANČNI NAČRT SZS ZA LETO 2022

I. PRIHODKI
MIZŠ – LPŠ
Fundacija za šport
OKS-ZŠZ
Sponzorstvo, donacije
Članarine
Lastna sredstva
Drugo

Plan
2021
441.160
198.376
104.941
19.543
60.000
19.600
30.000
8.700

Realizacija
2021
471.764
198.376
104.941
19.883
59.192
19.425
37.225
32.722

Plan
2022
455.000
245.600
93.138
5.000
55.000
20.000
36.262
0

Index
P/R
96
124
89
25
93
103
97

II. ODHODKI
Delovanje organov zveze
Delovanje regij
ISSF, ESC, OKS
OD, stroški dela
Pogodbeno delo
Materialni stroški
Priprave in nastopi drž. reprezentanc1
Tekmovalni sistemi
Strokovno izobraževanje
Investicijsko vzdrževanje
Stroški tožbe SK Central in SCG d.o.o.

430.000
15.000
12.500
2.500
40.000
0
19.000
310.000
17.000
1.000
8.000
5.000

462.219
12.885
12.500
1.914
39.914
0
17.512
358.778
11.498
416
10
6.792

455.000
14.000
12.500
2.000
54.500
0
17.000
332.000
15.000
6.000
1.000
1.000

98
109
100
104
137

11.160

9.545

0

SKUPAJ (I. – II.)

97
93
130
1442
15

OBRAZLOŽITEV:
V skladu s predvidenim načrtom prihodkov se je zastavili tudi plan porabe sredstev, tako da je
finančni plan uravnotežen. Ne načrtuje se presežka ali zadolževanja, razen kratkoročnega najema
posojil zaradi zagotavljanja likvidnosti za obdobje, dokler ne bomo prejeli javna sredstva na
podlagi naših prijav na razpise MIZŠ in FŠO. Če se bo med letom pokazala neučinkovitost na
strani zbiranja prihodkov ali nam jih bo uspelo pridobiti več kot smo planirali, bomo izvedli
rebalans načrta na obeh straneh.
Prihodki:
V letu 2022 predvidevamo znižanje prihodkov za 4 %, glede na realizacijo v letu 2021, oz. iz
471.764 EUR na 455.000 EUR.
Izhodišče za izdelavo finančnega načrta predstavljajo projekcije možnih vrednosti javnih sredstev
na razpisih MIZŠ in FŠO za sofinanciranje letnega programa športa za leto 2022. Na razpisu
MIZŠ načrtujemo prejem sredstev za sofinanciranje reprezentančnega programa članov in
mladincev, sredstva za delovanje zveze z mednarodno aktivnostjo ter sredstva za sofinanciranje
programa Šolskih športnih tekmovanj.
Na razpisu FŠO načrtujemo prejem sredstev za reprezentančna programa članov in mladincev in
sofinanciranje programa “Čista 10-KA".
Načrtovana sredstva OKS predstavljajo sofinanciranje programa priprav za OI Pariz 2024.
1

brez sredstev za OD strokovne službe

Delež sponzorskih sredstev se bo predvidoma zmanjšal za 7 % glede na realizacijo v letu 2021,
načrtujemo podaljšanje sodelovanja z večino dosedanjih zvestih partnerjev SZS.
Preostala sredstva iz naslova članarine in lastnih sredstev bodo predvidoma ostala v okviru
realizacije za leto 2021.
V letu 2022 ni predvidenih drugih prihodkov. V letu 2021 so bila predvidena sredstva na tej
postavki iz naslova sofinanciranja ISSF za osvojitev olimpijske kvote za OI Tokio 2021 in
sredstva FURS za povračilo stroškov Covid-19 testiranja.
Odhodki:
V letu 2022 planiramo odhodke na približno enaki ravni kot v letu 2021.
Na postavki stroškov delovanja organov zveze načrtujemo povečanje stroškov za 9 % glede na
realizacijo v 2021, saj planiramo več aktivnosti in stroškov zaradi prenehanja omejitev zaradi
Covid-19.
Sofinanciranje delovanja regij načrtujemo v nespremenjeni višini.
Tudi stroški mednarodne dejavnosti se predvidoma ne bodo spremenili.
Stroški osebnih dohodkov in dela bodo realizirani skladno s pogodbami o zaposlitvi. Povečanje
postavke stroški dela temelji na vrnitvi strokovne delavke SZS iz dolgotrajne bolniške odsotnosti
v letu 2021.
Materialne stroške načrtujemo približno na enaki ravni kot v letu 2021.
Stroške programa reprezentančne dejavnosti načrtujemo v 7 % nižjem obsegu kot znaša
realizacija v letu 2021, saj smo v letu 2021 bili deležni prenesenih sredstev FŠO za delovanje
reprezentance iz leta 2020 ter večjega obsega stroškov testiranja zaradi epidemije Covid-19
(posledično tudi višje porabe), kar v letu 2022 ni možno načrtovati.
Stroški tekmovalnega sistema bodo predvidoma višji za 30 % in primerljivi tistim iz leta 2020,
ko še ni bilo izvedenih omejitev in prilagojene izvedbe nekaterih tekmovanj zaradi epidemije
Covid-19.
Na postavki strokovnega izobraževanja se bodo odhodki povečali zaradi načrtovanega
izobraževanja, kjer se načrtuje izvedba usposabljanja strelskih trenerjev 1. stopnje ter izvedba
tečaja trenerskega izpopolnjevanja, saj programi SZS ne bodo več podprti s sistemskimi sredstvi
iz konzorcijskega partnerstva z OKS-ZŠZ, ki poteče sredi leta 2022.
V delu investicijskega vzdrževanja načrtujemo nakup novih dokumentarnih omar za lažje in bolj
učinkovito delo strokovne službe SZS.
Stroški tožbenega postopka SK Central proti SZS in stroški tožbe SZS proti Inter Expu d.o.o.
zaradi neporavnanih obveznosti iz EP 2015, se bodo predvidoma znižali na 15 % realizacije za
leto 2021, je pa ta postavka nepredvidljiva in bo odvisna od poteka sodnih postopkov.
Sekretar SZS
Simeon Gönc

