
 

 

STRELSKA ZVEZA SLOVENIJE 

SHOOTING UNION OF SLOVENIA 
1000 Ljubljana, Dolenjska cesta 11, SLOVENIJA 

 

                 
                            Štev: 502-22 

 

Na podlagi 26. člena statuta Strelske zveze Slovenije je predsedstvo Strelske zveze Slovenije na 

svoji 11. seji dne 29.9.2022 sprejelo  

 

 

P R A V I L N I K 

o priznanjih in nagradah Strelske zveze Slovenije 
 

 

1. člen 

 

S tem pravilnikom se določijo priznanja in nagrade Strelske zveze Slovenije ( v nadaljnjem besedilu 

Pravilnik) strelcem, strelskim delavcem, strelskim organizacijam in drugim za dolgoletno in 

uspešno delo pri razvoju in dvigu kakovosti, za posebne zasluge za razvoj strelstva v Sloveniji in za 

dosežene izjemne tekmovalne uspehe na državnih in mednarodnih tekmovanjih. 

 

 

2. člen 

 

Strelska zveza Slovenije (v nadaljnjem besedilu SZS) podeljuje naslednja priznanja in nagrade: 

 

1. zlato, srebrno in bronasto plaketo, 

2. posebne nagrade (pokale, praktična in spominska darila), 

3. denarne nagrade. 

 

3. člen 

 

Zlata plaketa SZS se podeli: 

 

• zaslužnim strelskim delavcem in strelskim organizacijam za trideset- in večletno aktivno 

delo, za izredne uspehe in prispevek za razvoj strelskega športa; 

• strelcem za dosežen svetovni, olimpijski ali evropski rekord ali za osvojeno medaljo na 

Olimpijskih igrah, Svetovnem prvenstvu, Evropskem prvenstvu, Svetovnem pokalu – 

Finale, Svetovnem pokalu, Grand Prixu, Evropskih igrah in Sredozemskih igrah, v 

posameznih in/ali ekipnih disciplinah in/ali disciplini mešanih parov; 

• drugim za posebne zasluge za razvoj strelstva v Sloveniji. 

 

Srebrna plaketa SZS se podeli:  

 

• zaslužnim strelskim delavcem in strelskim organizacijam za dvajset-  in večletno aktivno 

delo, za izredne uspehe in prispevek za razvoj strelskega športa; 

• strelcem za osvojeno 4.-8. mesto na olimpijskih igrah oz. 4., 5. in 6. mesto na Svetovnem 

prvenstvu, Evropskem prvenstvu, Svetovnem pokalu – Finale, Svetovnem pokalu, Grand 

Prixu, Evropskih igrah in Sredozemskih igrah, v posameznih in/ali ekipnih disciplinah in/ali 

disciplini mešanih parov ; 

• drugim za posebne zasluge za razvoj strelstva v Sloveniji. 

 

Bronasta plaketa se podeli: 



 

• zaslužnim strelskim delavcem in strelskim organizacijam za deset in večletno aktivno delo, 

za izredne uspehe in prispevek za razvoj strelskega športa; 

• strelcem za osvojeno 7.-8. mesto na Svetovnem prvenstvu, Evropskem prvenstvu, 

Svetovnem pokalu – Finale, Svetovnem pokalu, Grand Prixu, Evropskih igrah in 

Sredozemskih igrah, v posameznih oz. ekipnih disciplinah ali disciplini mešanih parov; 

• strelcem posameznikom, mešanim parom in ekipam strelskih društev, ki izboljšajo državni 

rekord;  

• drugim za posebne zasluge za razvoj strelstva v Sloveniji 

 

Velikost in grafično podobo plakete določi predsedstvo Zveze. 

 

4. člen 

 

Plakete podeli SZS na predlog strelskih organizacij, njihovih lokalnih strelskih zvez in po lastni 

presoji. 

 

5. člen 

 

Posebne nagrade SZS se podelijo: 

 

• strelcem posameznikom, mešanim parom in ekipam za osvojeno/-e medaljo/-e na na 

državnem prvenstvu v pretekli sezoni; 

• strelskim delavcem za uspešno delo za razvoj in dvig kakovosti strelstva; 

 

Posebne nagrade so pokali, praktična in spominska darila in se praviloma podeljujejo na koncu 

koledarskega leta. 

 

6. člen 

 

Denarne nagrade SZS se podelijo: 

 

• strelcem za dosežene rezultate na mednarodnih tekmovanjih, kot opredeljuje spodnja tabela: 

 

Tekmovanje* 1. 

mesto 

2. 

mesto 

3. 

mesto 

4. 

mesto 

5. 

mesto 

6. 

mesto 

7. 

mesto 

8. 

mesto 

Olimpijske igre 

 

1.000 750 500 300 250 200 150 100 

Svetovno prvenstvo 750 

 

500 300 250 200 150 100 50 

Evropsko prvenstvo, 

Svetovni pokal – Finale, 

Svetovni pokal, Grand 

Prix  

500 300 200 150 100 50   

Evropske igre , 

Sredozemske igre 

300 200 100      

* v posameznih oz. ekipnih disciplinah ali disciplini mešanih parov 

 

• Vrednosti v tabeli so izražene v točkah. Vrednost točke za posamezno sezono določi 

predsedstvo SZS; 

• Nagrade veljajo za dosežke v olimpijskih disciplinah. Pri neolimpijskih se izplača 50 % v 



tabeli predvidene nagrade; 

• Nagrada za ekipni dosežek se razdeli med člane ekipe; 

• Nagrada za dosežek mešanega para se razdeli med oba člana para; 

• Strokovnim osebam, katerih strelci so nagrajeni v skladu s tabelo iz prve alineje tega člena, 

pripada nagrada v višini 50% denarnih nagrad, ki so jih prejeli njihovi strelci. .. Nagrada 

pripada eni (1) strokovni osebi na posameznega strelca, ki je nagrajen v skladu s tabelo iz 

prve alineje tega člena 

Denarne nagrade se praviloma podeljujejo med letom, lahko pa ob koncu koledarskega leta. 

 

7. člen 

 

Vrednost nagrad iz 6. člena tega pravilnika določi predsedstvo SZS s finančnim načrtom. 

 

8. člen 

 

Priznanja se podeljujejo praviloma ob raznih jubilejih posameznikov ali strelskih organizacij in na 

drug organiziran način. 

 

9. člen 

 

Priznanja in nagrade SZS podeljuje predsedstvo SZS na predlog Komisije za organizacijo kadre in 

promocijo  SZS in vodij reprezentanc SZS.  

 

10. člen 

 

S sprejetjem tega pravilnika preneha veljati Pravilnik SZS o priznanjih in nagradah strelcev, 

strelskih delavcev in strelskih organizacij Slovenije, sprejet 6.12.2007  

 

12. člen 

 

Določbe tega pravilnika razlaga predsedstvo SZS. Spremembe in dopolnitve se sprejemajo po 

postopku, ki je predviden za sprejem pravilnika. 

 

13. člen 

 

Pravilnik začne veljati z dnem sprejema na seji predsedstva SZS, 29.9.2022  

 

                                                       

                                                                                 Predsednik SZS: 

                                                                                 Ljubo Germič 

 

 

         

 

 

 


