
 

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

 

                 
                               Štev: 477‐7 

 
Na podlagi določil  Evropske listine o športu in Kodeksa etike v športu, sprejetih na 7. konferenci 
športnih ministrov maja 1992 v Grčiji, ki jih je februarja 1994 potrdila tudi Vlada Republike 
Slovenije, določil Zakona o športu ter temeljnih določil Strelske zveze Slovenije (SZS) je skupščina  
SZS dne 19. 06. 2007 sprejela  
 
 

KODEKS 
etike v športnem strelstvu 

 
1. člen 

 
Splošna določila 

 
Funkcionarji, vaditelji, tekmovalci in ostali člani strelskih organizacij si morajo po svojih najboljših 
močeh prizadevati za: 
 
 ohranjanje pozitivnih vrednot, temelječih na medsebojnem spoštovanju in solidarni pomoči, 

tovarištvu, strpnosti, iskrenosti, poštenosti, medsebojnem zaupanju, nenasilnem komuniciranju, 
dostojanstvu in pravilih fair playa, izključujoč dejanja poniževanja, podcenjevanja, 
zapostavljanja, šovinizma, šikaniranja ipd., 

 zgledno vedenje  v skladu s pravili lepega vedenja, 
 izogibanje nezdravim razvadam, kot so pitje alkoholnih pijač, kajenje ali uživanje drugih 

škodljivih snovi, 
 za častno zastopanje svoje strelske organizacije in države, 
 korektnost pri izpolnjevanju delovnih in finančnih obveznosti do strelskih organizacij in ostalih 

partnerjev, 
 osebni strokovni razvoj na področju športnega strelstva in nenehno izpopolnjevanje v okviru 

krovnih teles SZS, 
 spoštovanje Statuta in drugih aktov ter sklepov organov SZS in  osnovnih organizacij, 
 dosledno spoštovanje varnostnih pravil,  določil Zakona o orožju ter ostale zakonodaje, 

kakorkoli povezane z delovanjem strelskih organizacij,  
 zavračanje vseh oblik uporabe nedovoljenih poživil. 
 

2. člen 
 

Državna reprezentanca 
 
Poleg vrednot, podanih v 1. členu, se tekmovalci, člani državne reprezentance  zavezujejo k: 
 udeležbi na tekmovanjih, za katera so bili izbrani; 
 upoštevanju in izpolnjevanju napotkov vodstva reprezentance in spremljajočega strokovnega 

osebja;  
 nastopanju v enotnih reprezentančnih oblačilih na protokolih ob otvoritvah prireditev, 

tekmovanjih, razglasitvah rezultatov ter na prireditvah, namenjenih predstavnikom javnih 
medijev ali pokroviteljem reprezentance, 

 udeležbi na reprezentančnih pripravah. 
 



Funkcionarji reprezentance so poleg spoštovanja vsebine 1. člena tega kodeksa dolžni tekmovalcem 
omogočiti pogoje za izpolnjevanje obveznosti iz prvega odstavka tega člena. 
 

3. člen 
 

Osnovne strelske organizacije ter organi SZS 
 
Člani strelskih društev in klubov so dolžni spoštovati vsa veljavna pravila, ki usmerjajo strokovno 
in organizacijsko  delovanje osnovnih organizacij in njihove krovne zveze.   
 
Vaditelji naj zlasti pri delu z mladimi poleg strokovnega dela vključujejo tudi pozitivno naravnan 
vzgojni vidik vadbe, ki pri vadečih zbuja kolektivni duh in medsebojno spoštovanje kar pomeni, da 
doseganje čim višjih rezultatov ne predstavlja edini cilj vadbe.   
 
Člani osnovnih strelskih organizacij, članic SZS se zavezujejo, da športnega orožja in svojih, v 
strelskem športu pridobljenih znanj v mirnodobskem času ne bodo nikoli uporabili v namene, ki 
niso neposredno povezani z osnovno dejavnostjo in smislom strelskega športa. 
 
Upravljalci strelišč morajo sprejeti ustrezne ukrepe, da omogočijo dostop tudi invalidnim osebam. 
 

4. člen 
 
Osnovne strelske organizacije so z vsebino Kodeksa etike v športnem strelstvu (v nadaljevanju 
Kodeksa) dolžne seznaniti vse svoje člane ter jih opozoriti na spoštovanje njegove vsebine.  
 

5. člen 
 
Za podpisnike Kodeksa se avtomatično smatra vse člane osnovnih strelskih organizacij, včlanjenih 
v Strelsko zvezo Slovenije. 
 

6. člen 
 
Kršenje določil tega Kodeksa se v skladu z določili Disciplinskega pravilnika SZS in disciplinskimi 
pravilniki njenih članic obravnava kot disciplinski prekršek.  
 

7. člen 
 
Kodeks etike v športnem strelstvu  sprejme Skupščina SZS, tolmači pa ga predsedstvo SZS. Veljati 
začne sedmi dan po sprejemu. 
 
 
         Predsednik skupščine SZS: 
                Anton Majerle l. r.  
 
  
  
  
 


