
 
 

  STRELSKA ZVEZA SLOVENIJE 
  SHOOTING UNION OF SLOVENIA      Štev:   683-3 
  1000 Ljubljana, Dolenjska cesta 11, SLOVENIJA 

 
Na podlagi 28. člena Statuta Strelske zveze Slovenije je Predsedstvo SZS na svoji 14. seji dne 
03.12.2013 sprejelo 
 

Pravilnik o pripravi kandidature za tekmovanje  
po programu ISSF, ESC in IAU 

 
 

1.  SPLOŠNE DOLOČBE 
 
 

1. člen 
 

Pravilnik o pripravi kandidature za tekmovanje po programu ISSF, ESC in IAU (v nadaljevanju 
Pravilnik) določa postopek kandidiranja za veliko mednarodno strelsko tekmovanje (v nadaljevanju 
tekmovanje) po koledarju Mednarodne strelske športne zveze (v nadaljevanju ISSF), Evropske strelske 
konfederacije (v nadaljevanju ESC) in Mednarodne samostrelske zveze (v nadaljevanju IAU) in sicer za: 

 svetovno prvenstvo, 
 evropsko prvenstvo, 
 finale svetovnega pokala, 
 svetovni pokal, 
 evropski pokal. 

 
2. člen 

 

Za organizacijo tekmovanja, ki je v koledarju ISSF, ESC in IAU lahko pri pristojni mednarodni zvezi 
kandidira le Strelska zveza Slovenije (v nadaljevanju SZS). 
 

3. člen 
 

Članica SZS lahko skladno s tem Pravilnikom izrazi interes za izvedbo tekmovanja iz 1. člena tega 
Pravilnika. 
 

SZS lahko tudi sama neposredno pripravi kandidaturo in v primeru dodelitve izvede tekmovanje. 
 

 
2.  POSTOPEK KANDIDIRANJA IN IZBIRE ORGANIZATORJA TEKMOVANJA 

 
 

4. člen 
 

SZS vsako leto pozove članice SZS, za vložitev predloga kandidature za izvedbo tekmovanja iz 1. 
člena tega Pravilnika. V pozivu določi rok dostave pisne kandidature na SZS. 
 

SZS v primeru nepopolne vloge predloga kandidature, pozove članico SZS za dopolnitev vloge. 
 

5. člen 
 

Vloga predloga kandidature (elaborat) za izvedbo posameznega tekmovanja mora vsebovati: 
 ime tekmovanja na katerega se nanaša vloga predloga kandidature, 
 opis pričakovanih pozitivnih učinkov za strelstvo v Sloveniji, 
 reference kandidata, 
 ime odgovorne osebe 
 poimenski seznam iniciativnega odbora, 
 opis stanja strelskega objekta, 
 popis potrebnih del, finančno ovrednotenje projekta, roki izvedbe in vir financiranja za 

pripravo strelišča/strelišč za tekmovanje, 
 navedba števila strelskih mest: 

- ki so že zagotovljena, po kategorijah strelišč, 
- ki bodo zagotovljena, po kategorijah strelišč; 



 opis opreme in število elektronskih tarč z opisom načina njihove zagotovitve (nakup, izposoja), 
 predlagan termin tekmovanja, 
 osnutek programa tekmovanja po dnevih (prihod, uradni treningi, tekmovanja po disciplinah), 
 predlog možnih lokacij za nastanitev tekmovalcev (hoteli) z maksimalnimi cenami hotelskih 

rezervacij, 
 izjavo o zagotovitvi brezplačne nastanitve, prevozov, prehrane za: 

- tehničnega delegata,  
- žirije tekmovanja, 
- uradnike antidoping komisije; 

 opis predloga in načina zagotovitve prevozov in prehrane, 
 izjavo o zagotovitvi hrambe orožja na strelišču in njene varnosti, 
 opis predloga medijske podpore, 
 načrt organizacijskih priprav na tekmovanje, 
 organizacijska shema z opredelitvijo vseh služb, 
 predlog sestave častnega in organizacijskega odbora, 
 finančni načrt tekmovanja, 
 druge podatke, ki se zahtevajo v pozivu pristojne mednarodne zveze. 

 
6. člen 

 

Predsedstvo SZS na seji odloči o prejetem predlogu kandidature. 
 

Predsedstvo SZS, v primeru pozitivne odločitve za vložitev kandidature za organizacijo 
tekmovanja, v skladu z določbami Sklepa Vlade Republike Slovenije o postopku za kandidiranje in 
organiziranje velikih prireditev v Republiki Sloveniji, zaprosi za soglasje Olimpijski komite Slovenije 
– Združenje športnih zvez (za svetovna in evropska prvenstva) oziroma pristojno Ministrstvo za šport (za 
svetovne in evropske pokale), 
 

7. člen 
 

Članico SZS, ki kandidira za izvedbo tekmovanja, bremenijo vsi stroški kandidiranja. 
 

8. člen 
 

SZS in za kandidaturo zainteresirana članica SZS pred vložitvijo kandidature na pristojno 
mednarodno zvezo, podpišeta pogodbo. 
 

S pogodbo morata zagotoviti: 
 

 za SZS kot nosilko tekmovanja, njeno nosilno vlogo v pripravi in organizaciji 
tekmovanja ter njene pravice in obveznosti. 

 

 za članico SZS kot izvajalko tekmovanja, njeno vlogo v pripravi in izvedbi tekmovanja 
ter njene pravice in obveznosti. 

 
9. člen 

 

Članica SZS kot predlagatelj kandidature za izvajalca tekmovanja, pripravi ustrezno predstavitev in 
promocijsko gradivo izvedbe tekmovanja, najmanj trideset (30) dni pred odločanjem na skupščini 
pristojne mednarodne zveze o dodelitvi tekmovanja. 
 

10. člen 
 

SZS do roka dostavi dokumentacijo, ki se zahteva po Pravilih ISSF, ESC oziroma IAU, na pristojno 
mednarodno zvezo. 
 

11. člen 
 

V primeru uspešne kandidature, SZS in članica SZS po potrebi podpišeta aneks k pogodbi iz 8. 
člena, s katero uredita dodatne pravice ter obveznosti SZS in članice SZS. 
 

Aneks k pogodbi mora biti podpisan pred podpisom pogodbe, ki jo SZS podpiše s pristojno 
mednarodno zvezo (ISSF, ESC ali IAU). 
 



 
3.  KAZENSKE DOLOČBE 

 
 

12. člen 
 

Če članica SZS kljub pozivu s strani SZS za dopolnitev vloge predloga kandidature, le to ne 
dopolni tako, da ustreza zahtevam iz 5. člena tega Pravilnika, se le ta zavrže kot nepopolna. 
 

13. člen 
 

V primeru grobe kršitve tega Pravilnika, s strani zainteresirane članice SZS za organizacijo 
tekmovanja, lahko SZS pri pristojni mednarodni zvezi umakne kandidaturo za organizacijo 
tekmovanja. 
 

 
4.  PREHODNE DOLOČBE 

 
 

14. člen 
 

Za kandidaturo vloženo pred sprejemom tega Pravilnika je potrebno skleniti pogodbo skladno z 8. 
in 11. členom Pravilnika, SZS pa pridobi ustrezno soglasje Vlade Republike Slovenije oziroma 
Olimpijskega komiteja Slovenije - Združenje športnih zvez. 
 

 
5.  KONČNE DOLOČBE 

 
 

15. člen 
 

Določila tega Pravilnika pojasnjuje Predsedstvo SZS. 
 

16. člen 
 

Pravilnik začne veljati z dnem sprejema na seji Predsedstva SZS. 
 

Z uveljavitvijo tega Pravilnika, preneha veljati Pravilnik o pripravi kandidatur za tekmovanja po 
programu ISSF, ESC in IAU  štev. 328-3 z dne 21.04.2013. 
 
 

Predsednik SZS:  
Janez Slapar l.r.   

 


