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16.10.2015 
 
 
ČLANICAM SZS 
 
 
 
Pošiljamo vam naslednjo številko Informacij SZS št. 117/15, ki zajema: 
 
 
 
1. Zapisnik 45. redne skupščine SZS, 
2. Pravilnik o tekmovanju z zračno puško in pištolo za Pokal Slovenije, 
3. Pravilnik tekmovanj za Pokal prijateljstva SZS - državna pionirska liga, 
4. Prestopi 2015, 
5. Registracije tekmovalcev v sezoni 2015/16, 
6. Koledarja SZS za leto 2016, 
7. KOKP - predlogi za priznanja za zaslužne strelske delavce in športno potezo leta, 
8. Javni razpis FŠO 2016, 
9. Javni razpis za podelitev priznanj Stanka Bloudka za leto 2015, 
10. Sodniška komisija,  
11. Šport mladih - Informator ŠŠT 2015/16,  
12. Vrednotenje dosežkov - Strelec leta 2016, 
13. Razpis za DP z zračnim orožjem 2016, 
14. Razno. 
 
 
1. Zapisnik 45. redne skupščine SZS 
Je priložen. 
 
2. Pravilnik o tekmovanju z zračno puško in pištolo za Pokal Slovenije 
je predsedstvo sprejelo na svoji 40. seji, dne 15.10.2015, in ga objavilo na spletni strani SZS na sledeči 
povezavi: http://www.strelska-
zveza.si/attachments/article/26/Pravilnik_o_tekmovanju_z_zracno_pusko_in_pistolo_za_Pokal_Slove
nije.pdf   
Kratek pregled novosti v pravilniku: 
Opremljanje strelišča z sponzorskimi zadevami je dana v 1.člen, lahko bi bila tudi v 16.členu. 
V 2.člen dodano strelstvo invalidov na podlagi sklepa skupščine SZS.   
3. člen kompromis glede posamičnih nastopov v DL mladih.  
V 4.členu je brisana obveznost pošiljanja razpisa članicam, saj organizator ne razpolaga z naslovi. 
Opredeljeno je obvezna objava razpisa in obvestila na internetni strani SZS. Rok za ePrijavo definiran 
za DL mladih, saj v nasprotnem primeru velja tudi za člansko, kar mogoče tudi ne bi bilo napačno, saj 
bi bilo to v veliko omoč organizatorju pred samo izvedbo turnirja.  
V 6.členu usklajen izraz za tujca, in brisano besedilo ki ni državljan Slovenije. V drugi državi 
neregistrirani tujci namreč lahko nastopajo. 
V 32.členu kazenska določba za sponzorsko neoglaševanje.  
v 32 členu alineja a) se je redakcijsko uskladila z alinejo a 15 člena v  "Pravilniku tekmovanj za Pokal 
prijateljstva SZS – državna pionirska liga"  
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v dikciji 33. člena se je izbrisala "denarno kaznijo"  
v 33 členu se je izbrisala alineja b)  
Ob izbrisu odvzema točk v alinejah 33. člena so se le te preselile k alinejam 32. člena in sicer: 
alineja e) 32 člena se je premaknila na alinejo g) 
alineja c) 33 člena se je premaknila na alinejo b) 
alineja d) 33 člena se je premaknila na alinejo e) 32 člena 
alineja e) 33 člena se je premaknila na alinejo f) 32 člena  
alineja f) 33 člena se je premaknila na alinejo c) 
-v 37. členu se je redakcijsko popravilo ime Pravilnika, številka in datum začetka veljavnosti 
pravilnika, kateremu preneha veljavnost. 
 
3. Pravilnik tekmovanj za Pokal prijateljstva SZS - državna pionirska liga 
je objavljen na sledeči povezavi: http://www.strelska-
zveza.si/attachments/article/26/Pravilnik_tekmovanj_za_Pokal_prijateljstva_SZS-
drzavna_pionirska_liga.pdf  
 
Kratek pregled novosti v pravilniku (koncept sprememb): 
umaknejo se označbe za dopolnitve pravilnika 
v 5.členu se definira samo, da tekmovalci streljajo s serijsko zračno puško. Ker je v 2.členu napisano, 
da tekmovanja potekajo v skladu s tem Pravilnikom in posebnimi določbami za serijsko zračno puško, 
ki je kot priloga sestavni del Pravilnika o državnih prvenstvih Republike Slovenije je dovolj ta 
zabeležba. V pravilniku o državnih prvenstvih pa narediti spremembe in opombo, da velja s sezono 
2016-2017. 
V 7.člen dodano določilo, da je organizator odgovoren za opremljanje strelišča s promocijskim 
gradivom SZS, ter v kazenske določbe še kršitev tega določila.  
Glede uporabe strelišč prestavljeno v 8. Člen, ter brisano za uporabo 10 mestnega strelišča. 
V 9. Členu na podlagi razprave vneseno samo obveza za objavo na internetni strani in se s tem 
organizator izogne obveščanja »vseh članic SZS«, za katere nima niti kontaktov. Prav tako vnešena 
elektronska prijava. 
V 12.členu dodan odstavek na podlagi katerega se vsem sodelujočim ekipam, uvrščenih od 16.mesta 
dalje dodeli ena turnirska točka. 
Po soglasni potrditvi sprememb na seji Strokovnega sveta, so se v pravilnik vnesle naslednje 
spremembe: 
V drugem odstavku 1 člena se je opravila redakcijska sprememba iz dvojine v ednino. V drugem 
odstavku 6. člena se je popravilo napačno zapisano sklicevanje na dikcijo člena, ki je bila premaknjena 
iz četrtega odstavka 6. člena v prvi odstavek 8. Člena. 
v 15. členu se je pri alineji d) vpisala ista višina kazni, kot je zapisana v Pravilniku o tekmovanju z 
zračno puško in pištolo za Pokal Slovenije 
spremenil se je prejšnji 16. člen.  
Po brisanju odvzema točk je stavek enak kot je že zapisan v 15. členu, zato je alineja a) postala alineja 
e) in so se vsi naslednji členi preštevilčili. 
v novem preštevilčenem 18. členu se je redakcijsko popravila številka in datum začetka veljavnosti 
pravilnika, kateremu preneha veljavnost. 
 
4. Prestopi 2015 
V skladu s pozitivnimi sklepi Registracijske komisije SZS vas seznanjamo s sledečimi prestopi 
tekmovalcev, ki so zamenjali svoje strelske sredine: 
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1. Danilo Breznik iz JŽA v LIB, 
2. Aljoša Frank iz POS v IZO, 
3. Nika Kosmač iz KŠL v ŠLO, 
4. Maks Oberstar iz RIB v MKR, 
5. Anastazija Gorše iz RIB v MKR, 
6. Nenad Vignjević iz DPR v KOR, 
7. Alekseja Vignjević iz DPR v KOR, 
8. Miha Petrič iz DOL v RDG, 
9. Aljaž Zajamšek iz DOL v SKO, 
10. Nejc Zajamšek iz DOL v SKO, 
11. Stanislav Oder iz DOL v SKO, 
12. Peter Jenko iz KŠL v DPR, 
13. Nikita Kramer iz LES v BRE, 
14. Mateja Levanič iz KOR v KID. 
 
5. Registracije tekmovalcev v sezoni 2015/16 
Vse članice SZS in še posebej naše članice za puško šibrenico pozivamo k registraciji vseh svojih 
tekmovalcev, ki jim nameravajo podaljšati tekmovalno licenco, že v jesenskem obdobju, saj se bomo 
tako lahko bolje pripravili na javna razpisa FŠO in MIZŠ in posledično zaradi večje množičnosti 
dosegli bolj ugodno financiranje delovanja zveze. 
Članice SZS, ki so svoje vloge za registracijo že posredovale, imajo na spletni strani SZS objavljene 
štartne številke svojih tekmovalcev: http://www.strelska-zveza.si/index.php/registrirani-tekmovalci  
 
V sezoni 2015/16 za posamezne kategorije veljajo naslednje starostne omejitve: 
člani letnik 95 in starejši, 
mladinci letnik 96, 97, 98, 
kadeti letnik 99, 00, 
pionirji letnik 01, 02, 
mlajši pionirji letnik 03, 04 ter 
cicibani letnik 05 in mlajši.  
 
Pri nadomestilih SZS za registracijo tekmovalcev po kategorijah ni sprememb: 
Člani/ce in mladinci/ke 9,00 EUR, 
Kadeti/nje 7,00 EUR, 
Pionirji/ke 5,00 EUR, 
Mlajši pionirji/ke in cicibani 2,00 EUR. 
Cene ostajajo ravno tako nespremenjene tudi pri preostalih nadomestilih.  
 
6. Koledarja SZS za leto 2016 
sta priložena. 
 
7. KOKP - predlogi za priznanja za zaslužne strelske delavce in športno potezo leta 2015 
Komisija za organizacijo, kadre in promocijo SZS poziva vse članice, da v skladu s Pravilnikom 
http://www.strelska-
zveza.si/attachments/article/26/Pravilnik_o_priznanjih_in_nagradah_SZS_%28680-7%29.pdf  
posredujejo svoje predloge za prejemnike priznanj SZS v letu 2015. Pisne predloge s popolno 
obrazložitvijo o primernosti kandidata za priznanje pošljite na SZS najkasneje do petka 30.10.2015. 
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8. Javni razpis FŠO 2016 
Danes sta bila s strani Fundacije za šport objavljena: 
Javni razpis za sofinanciranje športnih dejavnosti, raziskovanja in razvoja športa ter založništva v 
športu v letu 2016 ter Javni razpis za sofinanciranje gradnje športnih objektov v letih 2016, 2017 in 
2018.  
Celotna dokumentacija bo danes objavljena na spletni strani FŠO: http://www.fundacijazasport.org/si/ . 
Vse zainteresirane članice SZS pozivamo za pravočasno posredovanje predstavitev vaših projektov 
predsedstvu SZS zaradi priprave priporočil, vendar ne kasneje kot do 9.11.2015. Vloge na razpis je 
treba oddati do ponedeljka 16.11.2015. 
 
9. Javni razpis za podelitev priznanj Stanka Bloudka za leto 2015 
Je objavljen na spletni strani MIZŠ: 
http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_sport/bloudkova_priznanja/#c17777  
Zainteresirane članice SZS pozivamo k pravočasni pripravi predlogov, ki morajo biti poslani, v skladu 
z navodili, najkasneje do 11.12.2015 do 23. ure 
 
10. Sodniška komisija 
je na svoji 10. seji delegirala sodnike za tekmovanja v prvi polovici sezone 2014/15, seznam je 
priložen. 
 
11. Šport mladih - Informator ŠŠT 2015/16 
V Informatorju 2015/16, ki je objavljen na spletni strani Zavoda za šport RS Planica: 
http://www.sportmladih.net/informator/ so objavljeni razpisi za Šolska športna tekmovanja (ŠŠT) v 
letošnjem šolskem letu. Razpisi za strelska tekmovanja so objavljeni na 51. strani za OŠ in 74. strani 
za SŠ. Članice SZS pozivamo, da k prijavi in sodelovanju na tekmovanjih občinske in regijske ravni 
vzpodbudijo tiste športne pedagoge svojih varovancev, ki niso že samoiniciativno dovolj zavzeti za 
popularizacijo strelskega športa na svojih šolah. 
 
12. Vrednotenje dosežkov - Strelec leta 2016 
Na spletni strani SZS smo v septembru objavili drugo vrednotenje dosežkov za razglasitev Strelca leta 
2015: http://www.strelska-zveza.si/index.php/informacije/strelec-leta Članice naprošamo, da preverijo 
točkovanje in nas o morebitnih napakah obvestijo najkasneje do konca oktobra. V prvi polovici 
novembra bo predvidoma objavljeno končno vrednotenje. 
 
13. Razpis za DP z zračnim orožjem 2016 
KPPS ponavlja razpis za izbor organizatorja Državnega prvenstva z zračnim orožjem v letu 2016. V 
skladu z 8. členom Pravilnika o državnih prvenstvih RS zainteresirane članice SZS pozivamo za 
posredovanje pisnih kandidatur v skladu s pravilnikom najkasneje do 30. novembra 2015.  
 
14. Razno 
Ta konec tedna se bo v Ljubljani, v organizaciji SD Dušan Poženel Rečica pri Laškem, s 1. turnirjem 
pričela nova sezona ligaškega tekmovanja, v kateri tekmuje rekordno število 422 strelcev. Vabljeni na 
ogled zanimivih strelskih tekmovanj, mikročasovnica za nedeljo je priložena http://www.strelska-
zveza.si/index.php/informacije/obvestila-szs/350-i-drzavna-liga-sezone-2015-2016 
Izkaznice in nalepke za novo sezono vam bomo razdelili pri prijavni službi 1. turnirja DL.  
 
Seznam rezervistov v DL z zračnim orožjem je objavljen na spletni strani SZS: http://www.strelska-
zveza.si/index.php/informacije/obvestila-szs/354-prijavljeni-rezervni-tekmovalci-2015-2016   
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Vabljeni jutri na Kongresni trg na Olimpijski festival s športni Asi, kjer se bo predstavila tudi Strelska 
zveza Slovenije: http://www.olympic.si/sport-za-vse/olimpijski-festival-s-sportnimi-asi/  
 
 
 
Želimo vam prijetno prebiranje strelskih novic ter uspešen start v novo strelsko sezono 2015/16. 
 
--  
Simeon Gönc 
Sekretar / Secretary General 
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322-15                  Ljubljana, 15. 04. 2015

ZAPISNIK 45. SKUPŠČINE
STRELSKE ZVEZE SLOVENIJE
ki je bila dne 25. 03. 2015  z začetkom ob 18. uri 

v prostorih Strelišča na Dolenjski cesti 11 v Ljubljani.

1.
V otvoritvenem govoru je predsednik Strelske zveze Slovenije Janez Slapar pozdravil vse navzoče, 
skupščini zaželel uspešno delo in predlagal izvolitev delovnega predsedstva. 
Na predlagano sestavo ni bilo pripomb, skupščina je soglasno sprejela

SKLEP št. 1: V delovno predsedstvo so izvoljeni za predsednika Anton Majerle, za člana 
Gregor Maučec in Simon Potrč.

2. 
Anton Majerle se je v imenu delovnega predsedstva zahvalil za izkazano zaupanje in v razpravo dal 
predlog dnevnega reda.

SKLEP št. 2: Skupščina je soglasno sprejela naslednji dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnega predsedstva,
2. Sprejem dnevnega reda, imenovanje zapisnikarja, dveh overiteljev zapisnika, 

verifikacijske komisije in ugotovitvenega sklepa o številu predstavnikov regij in 
društev z glasovalno pravico,

3. Poročila o delu organov skupščine (poročila o delu predsedstva, poročilo o poslovanju v 
letu 2014, poročilo disciplinskega razsodišča in poročilo nadzornega odbora), 
Razprava o poročilih in sprejem sklepov,

4. Program dela in finančni načrt SZS za leto 2015,
5. Poročilo o pripravi EP Maribor 2015,
6. Integracija strelstva invalidov,
7. Vprašanja, predlogi in pobude delegatov, razno.

V  nadaljevanju  je  predsednik  delovnega  predsedstva  predlagal  zapisnikarja,  dva  overitelja 
zapisnika, člane verifikacijske komisije ter dal predlog v razpravo.

SKLEP št. 3: Za zapisnikarja je imenovan Simeon Gönc, za overitelja zapisnika pa Anže 
Zore in Alain Vidmar. Za predsednika verifikacijske komisije Renato Šterman, za člana pa 
Bojan Lampreht in Zvonko Korenjak. 

V nadaljevanju  je  verifikacijska  komisija  preverila  prisotnost  predstavnikov  regij  in  društev  z 
glasovalno pravico in predlagala skupščini ugotovitveni sklep, ki ga je ta soglasno sprejela

SKLEP št. 4: Na skupščini je od 44 predstavnikov regij in društev z glasovalno pravico  
prisotnih 22 predstavnikov. Skupščina je sklepčna in lahko veljavno odloča.

3.
Poročila o delu organov in sicer poročilo o delu predsedstva, poročilo o poslovanju v letu 2014, 
poročilo  disciplinskega razsodišča in  nadzornega odbora so predstavniki   prejeli  v  pisni  obliki. 
Dodatna  pojasnila  so  podali  še  predsednik  Janez  Slapar,  sekretar  Simeon  Gönc  in  predsednik 
Nadzornega odbora Ernest Jazbinšek.



Predsedujoči je odprl razpravo o poročilih.  
Podpredsednik Ljubo Germič je v svoji razpravi na poročila najprej podal zadovoljstvo ob pogledu 
na tekmovalno leto 2014 ter ob tem poudaril, da se vrhunec olimpijskega cikla za Rio 2016 začne z 
letom 2015,  kar  bo  šele  dalo  celokupno  oceno  o  delu  Predsedstva  in  SZS  v  tem mandatu.  Z 
imenovanjem nove vodje reprezentance Andreje Vlah, ki nadaljuje dobro delo z reprezentanco, in 
nekaterih naših članov v mednarodnih inštitucijah smo postali še bolj prepoznavni tako v evropski 
kot v svetovni strelski zvezi. Čestital je vsem, ki so pomagali lani pri izpeljavi svetovnega pokala. 
Nekaterih pomanjkljivosti se sploh ni opazilo. Ob tem še poudari, da je zelo pomemben tudi sloves, 
ki ga prenašamo v tujino, bodisi ob nastopih reprezentance ali z uspešno izpeljavo mednarodnih 
tekmovanj doma. Povsem druga zgodba pa je, ko se naši člani udeležujejo skupščin ESC ali ISSF 
ali kandidirajo za njene organe, kjer opaža, da se iz preteklih takih dogodkov nismo nič naučili. 
Bistvo  kandidatur  ni  v  tem,  da  mi  iz  leta  v  leto  vsakič  kandidiramo,  ampak  da  se  z  dobro 
pripravljeno  kandidaturo  ustvarja  ugled  strelskega  športa  in  z  njim  krepi  strelsko  zaledje  v 
Republiki Sloveniji. Na lanski skupščini ISSF ga je namreč zmotil nedopusten dogodek, da se je 
nekdo, ki ga je kandidirala Slovenija pojavil v uradni delegaciji neke druge države. To je Slovenijo 
postavilo  v  zelo  čudno  luč.  Izrazi  zahvalo  izkušenemu  predsedniku,  da  je  rešil  to  neprijetno 
situacijo.  Za  ohranitev  dobrega  ugleda  in  dostojanstva  Slovenije  bo  prva  priložnost  že  na  EP 
Maribor, kjer si želimo velikih prilivov novih članov v naše vrste (podobno kot so to doživeli tudi 
npr. pri košarki po EP). Samo dogodek EP naj ne bi bil cilj, temveč rezultati in množičnost, ki se z 
organizacijo  dosežejo.  Na  koncu  se  je  še  enkrat  zahvalil  predsedniku  Slaparju  za  elegantno 
diplomatsko posredovanje na skupščini ISSF, da ni bil ugled Republike Slovenije še bolj okrnjen. 
Slednji pojasni še njegov pogled na dogodke v Münchnu.
Ker ni bilo druge razprave, so bila poročila dana na glasovanje.

SKLEP št. 5: Vsa poročila o delu organov zveze so bila soglasno sprejeta.

4. 
Predsednik Slapar je podal kratko obrazložitev k Programu dela za leto 2015, sekretar Simeon Gönc 
pa k Finančnemu načrtu za leto 2015.
Predsedujoči je odprl razpravo o Programu dela in finančnem čartu SZS za leto 2015.
Renato Šterman je postavil vprašanje v zvezi s servisiranjem določil iz pogodb s Strelskim centrom 
Gaj kot izvajalcem velikih tekmovanj v preteklosti, kako poteka sodelovanje z njimi in če to poteka 
na način, kot smo si ga zamislili?
Predsednik Slapar pojasni, da je sodelovanje s SC Gaj boljše, ni pa še idealno. Stremimo pa k temu.
Podpredsednik Germič izpostavi, da ob pogledu na plan odhodka in prihodka za EP, ki sta na enaki 
ravni, si želi, da bi pri kandidaturi za neko prvenstvo stremeli k cilju, da bi bil prihodek višji od 
odhodkov oz. da bi bili stroški manjši. Za organizacijo ESC skupščine, ki bo v Ljubljani, si je želel, 
da bi bila v Mariboru, kjer imajo prav tako vso infrastrukturo in bi imeli tudi večjo odmevnost 
zaradi EP. Dogodki tam niso tako nakopičeni kot so v Ljubljani.
V nadaljevanju je predsednik Slapar podelil dve priznanji ISSF za uspešno izpeljan svetovni pokal v 
letu 2014. Prejela sta ga sekretar Simeon Gönc in direktor Ivan Spruk. Preostali trije Hrvata Goran 
Martinović in Branko Smiljanić ter Srb Mitja Grgić ga bodo prejeli ob izvedbi EP.

Po kratki razpravi je bil predlog dan na glasovanje.

SKLEP št. 6: Program dela in finančni načrt Strelske zveze Slovenije za leto 2015 je bil 
soglasno sprejet.

5. Poročilo o pripravi EP Maribor 2015
Direktor  tekmovanja  Ivan  Spruk poda poročilo  o  pripravi  EP Maribor  2015.  Slednji  se  najprej 



zahvali podpredsedniku Germiču za dober uvod ter članom SZS za pomoč pri izvedbi WC 2014. 
Predsedstvo  je  jeseni  2014 imenovalo  organizacijski  odbor  in  s  tem se  je  delo  odbora pričelo. 
Izpostavi napore za pridobivanje sponzorjev, organizacijo EP na dveh prizoriščih (Gaj-Pragersko in 
Apače), medijski prepoznavnosti ter željo po dobrem sodelovanju v t.i. javno-zasebnem partnerstvu. 
Štirje deležniki smo iz tega razmerja podpisali pogodbo o sodelovanju za kvalitetno izvedbo EP. 
Pogodba je bila podpisana med Inter expo d.o.o., SK Central, Društvom Tarča in SZS. Do zdaj je 
bilo veliko dela s pripravo dokumentacije za EP. Intenzivnost sestankovanja se bo v obdobju, ki 
sledi povečala. Za urejenost strelišč bo poskrbel lastnik, za organizacijo pa SZS, ki je odgovorni 
partner in podpisnik pogodbe z ESC. Tudi Slovenska vojska nam gre na roko in daje na razpolago 
uporabo strelišča na 300m v Apačah, saj v Gaju pri Pragerskem ni pogojev za izvedbo te discipline. 
Probleme, ki smo jim izpostavljeni, jemljemo kot izzive in s trdno voljo ter podporo vseh ljubiteljev 
strelstva nam bo uspelo izpeljati uspešno EP. 
Predsednik Slapar seznani skupščino o sklepu predsedstva, da se v času 1. 4. 2015 do 31. 8. 2015 za 
potrebe organizacije EP Maribor 2015 na SZS zaposli Elviro Valant kot sekretarko EP. Na vse 
članice SZS pa naslavlja prošnjo za brezplačno pomoč pri izvedbi EP, kar bo šlo v smeri doprinosa 
k izboljšanju razmer za slovenske strelce in za SZS.
Ernest  Jazbinšek daje  pobudo  OO  EP  Maribor  2015,  da  pod  nujno  naredi  predlog  na  temo 
volonterstva, koliko in kje vse bi vse rabili pomoč volonterjev (kašno delo naj bi opravljali, kašen 
naj bi bil njihov profil oz. kvalifikacija). To bi nato preko informacij SZS poslal kot apel članicam 
SZS. Drugo pa je vprašanje o zagotavljanju obiska samega tekmovanja iz naših članic SZS, da ne bi 
izpadlo, da to tekmovanje nima povezave s strelsko bazo. Ob promoviranju in informiranju velike 
skupine ljudi bo kot tako tudi za medije zanimivo.
Podpredsednik Germič se je strinjal se z razmišljanjem Jazbinška in podal še svoje razmišljanje na 
temo promocije in dogovori z mediji. Navezal se je tudi na partnerje pri organizaciji tega prvenstva 
in obrazložil njihovo vlogo pri tem javno-zasebno partnerstvu.

SKLEP št. 7: Skupščina se je seznanila s poročilom o pripravi EP Maribor 2015 in 
dodatnimi priporočili.

6.
Uvodno predstavitev integracije strelstva invalidov je podala podpredsednica SZS, Polona Sladič. 
Slednja dodatno k pisnemu predlogu gradiva pojasni sledeče. Sama deluje v strelstvu že 35 let, 20. 
leto teče odkar vodi strelsko reprezentanco invalidov. Od osamosvojitve so osvojili 29 medalj na 
velikih tekmovanjih, 5 medalj na zadnjih petih paraolimpijskih igrah od Atlante naprej. Na krako 
pojasni  razlikovanje  med  strelskima  kategorijama  pri  invalidih  med  SH1  in  SH2.  Nemška 
znanstvena analiza Inštituta  v Kölnu je dokazala,  da strelci  iz  kategorije SH1 nimajo prednosti 
zaradi pripomočkov in sedečega položaja na vozičkih in da je tukaj integracija programa možna. S 
sezono 2012/13 je bila integracija strelcev invalidov najprej uspešno izvedena v nemški bundesligi. 
V Sloveniji je prvi korak k povezovanju izvedlo SD Trzin, ko je na svoje mednarodno tekmovanje v 
enotni konkurenci povabilo tudi strelce invalide. 
Predsedujoči Majerle je dodal kratko pojasnilo in informacijo, da je to gradivo obravnavalo tudi 
predsedstvo SZS na 33. seji 5. 3. 2015 in dalo pozitivno mnenje h gradivu in izvedbi integracije.
V krajši razpravi so sodelovali še Ernest Jazbinšek, Alojz Mikolič, Peter Golob, Robert Ferenčak, 
Elvira Valant in Savo Strmole.

Po koncu razprave je bil  predlog dan na glasovanje, vsi sklepi so bili soglasno sprejeti v predlagani 
obliki.

SKLEP št. 8: 1. SZS takoj, za ligaška tekmovanja pa s strelsko sezono 2015/16, v svoje  
tekmovalne sisteme vključi strelce invalide, ki so po klasifikaciji IPC kategorizirani v 
tekmovalni razred SH1. Strelci SH1 lahko nastopajo v konkurenci in so lahko 



enakovredni člani ekip strelskih društev v skladu s pravilniki SZS in sicer zlasti: 
- na tekmovanjih državnih lig, 
- na tekmovanjih, ki jih organizirajo društva, ki so članice SZS, 
- na drugih tekmovanjih, ki potekajo pod okriljem SZS. 

Na državnih prvenstvih strelci invalidi v kategoriji SH1 nastopajo zunaj konkurence. 

SKLEP št. 9: SZS v svoje tekmovalne sisteme vključi strelce invalide, ki so po klasifikaciji 
IPC kategorizirani v tekmovalni razred SH2. Strelci SH2 lahko na tekmovanjih 
nastopajozunaj konkurence. SZS poziva strelska društva, ki so organizatorji 
tekmovanj, da takoj, najkasneje pa s strelsko sezono 2015/16, v skladu z 
razpoložljivimi strelskimi mesti omogočijo nastop strelcem v kategoriji SH2 
izven konkurence. 

SKLEP št. 10: SZS v svoje izobraževalne sisteme, zlasti izobraževanje strokovnih delavcev 
v strelstvu (inštruktorji, trenerji) in izobraževanje sodnikov, takoj, najkasneje pa s  
sezono 2015/16, vključi strelstvo invalidov. 

SKLEP št. 11: Skupščina SZS v skladu s sprejetimi sklepi poziva pristojne komisije SZS, da 
pregledajo pravilnike in druge akte in jih po potrebi spremenijo z namenom 
integracije strelstva invalidov. 

7. Vprašanja, predlogi in pobude delegatov, razno.
Savo Strmole vpraša ali so že znani rezultati javnega razpisa Fundacije za šport za objekte. Teh še 
ni. 

Predsedujoči  se   je  vsem zahvalil  za  predloge  in  pobude,  katere  bodo posredovane  pristojnim 
komisijam in, ker ni bilo več razpravljavcev, je zaključil 45. skupščino SZS ob 20.30 uri.

Zabeležil Predsednik delovnega predsedstva
Simeon Gönc Anton Majerle

Overitelja zapisnika 
  Anže Zore     Alain Vidmar



  STRELSKA ZVEZA SLOVENIJE
  SHOOTING UNION OF SLOVENIA Štev:   902-5

  1000 Ljubljana, Dolenjska cesta 11, SLOVENIJA

Na podlagi 28. člena Statuta Strelske zveze Slovenije je Predsedstvo SZS na svoji 40. seji dne 
15.10.2015 sprejelo

Pravilnik tekmovanj za Pokal prijateljstva SZS – državna pionirska liga

1.  SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Pravilnik tekmovanj za Pokal prijateljstva SZS - državna pionirska liga (v nadaljevanju Pravilnik) ureja 
pogoje za organizacijo in tekmovanja v državni ligi s serijsko zračno puško za pionirje in pionirke – 
Pokal prijateljstva SZS.

V Pravilniku uporabljen izraz tekmovalec, zapisan v moški slovnični obliki, se uporablja nevtralen 
za ženske in moške.

2. člen
Tekmovanj se lahko udeležijo tekmovalci vseh članic SZS, včlanjenih v Strelsko zvezo Slovenije (v 
nadaljevanju SZS).  Tekmovanja potekajo v skladu s tem Pravilnikom in posebnimi  določbami  za 
serijsko zračno puško, ki je kot priloga sestavni del  Pravilnika o državnih prvenstvih Republike 
Slovenije.

2.  DOLOČILA ZA DRŽAVNO PIONIRSKO LIGO

3. člen
Tekmujejo tekmovalci v kategoriji pionirji in pionirke ekipno in posamezno.

4. člen
Pravico do nastopa imajo tekmovalci, ki v letu zaključka lige dopolnijo največ petnajst (15) let in 
najmanj  dvanajst  (12)  let.  V  državni  pionirski  ligi  nastopajo  ekipe  in  tekmovalci  članic  SZS, 
registriranih pri SZS v skladu s Pravilnikom o registraciji tekmovalcev v SZS. Starost in identiteto 
tekmovalca pred začetkom nastopa preverja sodnik s pregledom registracijske izkaznice.

Če  tekmovalec  nastopi  brez  registracijske  izkaznice,  se  mu  nastop  v  primeru  nedvomno 
ugotovljene identifikacije dovoli, opomba pa se vpiše v Poročilo delegata - sodnika SZS (Obr. SZS 
1–08). Če je tekmovalec pravilno registriran, se rezultat zapiše in točkuje. V nasprotnem primeru se 
rezultat ne upošteva niti točkuje. V obeh primerih se ekipa tekmovalca, ki ni imel registracijske 
izkaznice, kaznuje v skladu s 15. členom Pravilnika.

V  objavi  rezultatov  na  oglasni  deski  in  v  Biltenu  morajo  biti  navedene  tudi  letnice  rojstva 
tekmovalcev.

5. člen
Tekmovalci streljajo s serijsko zračno puško.

Ekipe so tričlanske, ločene po spolu.

6. člen
Liga ima šest (6) turnirjev, katerih datumi so določeni s koledarjem tekmovanj SZS. Praviloma so 
ob nedeljah, ki sledijo datumom sobotnih članskih ligaških turnirjev.

Vsaka članica SZS lahko nastopi z eno (1) ekipo in neomejenim številom posameznikov, razen v 
primeru iz prvega odstavka 8. člena.



Tekmovalci  se na 1.  turnirju  oziroma ob prvem ligaškem nastopu opredelijo,  v  kateri  starostni 
kategoriji  posamezne  discipline  bodo  nastopali.  Nastopanje  v  dveh  starostnih  kategorijah  (npr. 
pionirji/kadeti) ali prehod iz ene v drugo med potekom državne pionirske lige ni mogoč.

7. člen
SZS objavi razpis za organizacijo turnirjev v novi sezoni najpozneje do 31. maja tekočega leta.

Organizatorje izbere pristojna komisija SZS do 30. junija.

Pri izbiri organizatorja bo imela prednost tista članica SZS, ki bi tekmovanje organizirala skupaj s 
tekmovanjem v državni ligi mladih (mladinci in kadeti).

Članice SZS, ki bodo izbrane za izvedbo posameznih turnirjev, od organizacije ne morejo odstopiti, 
razen če v dogovoru s SZS pravočasno zagotovijo ustrezno zamenjavo.

Organizator  je  dolžan  strelišče  opremiti  s  promocijskim  materialom pokroviteljev  in  sponzorjev 
Strelske zveze Slovenije.

8. člen
Organizator sme, če je strelišče manjše od 36 strelskih mest, prijave omejiti  na največ štiri  (4) 
tekmovalce iz ene (1) članice SZS v kategoriji. Članici SZS se priporoča, da na tekmovanja pošljejo 
tekmovalce, ki dosegajo normo, ki jo določi pristojna komisija SZS.

Ustreznost  strelišča  na  dan  tekmovanja  organizator  dokazuje  z  zapisnikom  o  opravljenem 
tehničnem pregledu (Zapisnik o pregledu 10m strelišča -  Obr. SZS 2-01), ki mora biti izobešen na vidnem 
kraju v bližini vhoda na strelišče. Tehnični pregled opravi pooblaščena Sodniška komisija SZS.

Oblačila, ki jih tekmovalci med samim streljanjem ne nosijo, torbe za puške ter torbe, nahrbtniki in 
podobni predmeti iz osebne opreme tekmovalcev (razen plastenk za pijačo) na strelska mesta ne 
sodijo. Tekmovalci jih morajo odložiti najmanj tri (3) metre za strelsko črto.

9. člen
Organizator razpis za sodelovanje na tekmovanju najmanj dvajset (20) dni pred turnirjem objavi na 
spletni strani Strelske zveze Slovenije. Zadnji dan za oddajo elektronske prijave (ePrijava) je deset 
(10) dni pred turnirjem. Ko organizator prejme prijave, pripravi program in razpored tekmovanja ter 
ga objavi  na spletni  strani  Strelske zveze Slovenije  najpozneje  šest  (6)  dni  pred turnirjem. Pri 
pripravi razporeda upošteva, da tekmovalci iz bolj oddaljenih krajev nastopijo pozneje, prav tako 
tisti, ki so na prejšnjih turnirjih dosegli boljše rezultate.

Članicam SZS, ki zamudijo objavljen prijavni rok za nastop in je njihove tekmovalce kljub temu 
mogoče uvrstiti v urnik tekmovanja, organizator za vsakega tekmovalca zaračuna po 5,00 EUR 
zamudnine.

Prijavljene tekmovalce je mogoče odjaviti najpozneje pet (5) dni pred tekmovanjem, pri čemer se 
organizatorju  za  vsakega  odjavljenega  tekmovalca  plača  po  5,00  EUR,  razen  v  primeru 
opravičljivega  razloga  kateri  temelji  na  podlagi  predloženega  zdravniškega  spričevala  oziroma 
potrdila. Za neudeležbo prijavljenih tekmovalcev organizator zaračuna 90% startnine.

Zaradi omogočanja pomoči med poskusnimi streli organizator zagotovi, da tekmovalci iste članice 
SZS nastopajo drug zraven drugega.

10. člen
Rezultate posameznih turnirjev in skupne lestvice državne pionirske lige vodi pooblaščeni Komisar 
državnih lig, ki jih takoj po končanem tekmovalnem dnevu posreduje skrbniku spletnih strani SZS, 
ki poskrbi za njihovo takojšnjo objavo.

Organizator posameznega turnirja Bilten tekmovanja skupaj s Poročilom delegata - sodnika SZS 
(Obr. SZS 1–08) po običajni ali elektronski pošti najpozneje v petih (5) dneh posreduje na SZS.

11. člen
V državni  pionirski  ligi  se  na vsakem turnirju  za  posamezno kategorijo  podeli  najboljšim  trem 
uvrščenim posameznikom medalje, najboljšim trem uvrščenim ekipam pa pokale v trajno last.

Organizator podeli najmanj šestim prvouvrščenim v obeh kategorijah tudi praktične nagrade.



Za nastop na turnirju organizator od nastopajočih pobere startnino v višini, ki jo za tekmovalno 
sezono določi pristojni organ SZS.

2.1  Točkovanje

12. člen
Dosežene uvrstitve posameznikov  in  ekip na posameznem turnirju  se razdelijo  po naslednjem 
točkovniku:

mesto turnirske točke
posamezno ekipno

  1. 30 20
  2. 26 17
  3. 24 14
  4. 22 12
  5. 21 11
  6. 20 10
  7. 19   9
  8. 18   8
  9. 17   7
10. 16   6
11. 15   5
12. 14   4
13. 13   3
14. 12   2
15. 11   1
16. 10
17.   9
18.   8
19.   7
20.   6
21.   5
22.   4
23.   3
24.   2
25.   1

V kolikor  nastopi več kot  petnajst  (15)  ekip vse naslednje uvrščene ekipe prejmejo po eno (1) 
turnirsko točko.

13. člen
Komisar državnih lig točkovno ovrednoti najboljše in sestavi lestvice skupnega vrstnega reda, ki jih 
SZS objavi na svoji spletni strani.

Končni  vrstni  red  ekip  se  določi  na  podlagi  seštevka  vseh  doseženih  točk,  dobljenih  na 
posameznih turnirjih.  Ob enakem številu točk je višje  uvrščena ekipa z višjim seštevkom vseh 
doseženih krogov. Če je tudi ta enak, pa odloča večje število prejetih točk na zadnjem turnirju.

Za  končno  razvrstitev  posameznikov  se  upošteva  seštevek  petih  (5)  najboljših  točkovnih 
rezultatov. Ob enakem številu točk je višje uvrščen tekmovalec z višjim številom neupoštevanih 
točk. Če še ni odločitve, je višje uvrščen tekmovalec z večjim številom točk na zadnjem turnirju v 
katerem je prejel točke.



2.2  Priznanja in naslovi

14. člen
SZS podeljuje priznanja najboljšim trem (3) ekipam in posameznikom v skupnem vrstnem redu:

− ekipam od 1. do 3. mesta pokale,
− posameznikom od 1. do 3. mesta medalje,
− ekipam in posameznikom od 4. do 6. mesta priznanja.

Priznanja  se  podelijo  na  zadnjem  turnirju,  nanje  pa  se  poleg  navedbe  sezone  izpiše,  da  so 
dosežena na tekmovanju za Pokal prijateljstva SZS – državna pionirska liga.

3.  KAZENSKE DOLOČBE

15. člen
Denarne kazni se izrečejo v naslednjih primerih:

a) Za odpoved dodeljene organizacije turnirja, ki ni bila izvedena v skladu s 7. členom 
Pravilnika, se organizator (članica SZS, skupina članic SZS ali regija) kaznuje z denarno 
kaznijo  400,00  EUR  in  prepovedjo  nastopanja  njegovih  tekmovalcev  na  vseh 
tekmovanjih SZS do poravnave kazni.

b) Organizatorja, ki Biltena tekmovanja ter Poročila delegata - sodnika SZS (Obr. SZS 1–
08)  ne pošlje  v skladu z 10.  členom Pravilnika  na SZS v predpisanem roku,  se 
kaznuje  z  denarno  kaznijo  200,00  EUR  in  prepovedjo  nastopanja  njegovih 
tekmovalcev  na  tekmovanjih  SZS  do  poravnave  kazni.  200,00  EUR  znaša  tudi 
kazen organizatorju za prepozno objavljen razpored tekmovanja.

c) Članica  SZS,  katere  tekmovalci  so  na  posameznem  turnirju  nastopili  brez 
registracijske izkaznice v skladu s 4. členom Pravilnika, se izreče denarna kazen v 
višini 10,00 EUR za vsakega tekmovalca, ki jo je treba poravnati do naslednjega 
turnirja  državne pionirske lige oziroma najpozneje  v osmih (8)  dneh po zadnjem 
turnirju,  če tekmovalci  brez registracijske  izkaznice nastopijo  na zadnjem turnirju 
državne  pionirske  lige.  Ob  neplačilu  denarne  kazni  v  roku,  navedenem  na 
izstavljenem računu, omenjeni tekmovalci do poravnave obveznosti izgubijo pravico 
do nastopanja na vseh tekmovanjih SZS.

d) Organizator,  ki  po  svoji  krivdi  ne  opremi  strelišča  s  promocijskim  materialom 
pokroviteljev in sponzorjev Strelske zveze Slovenije v skladu s 7. členom Pravilnika, 
se kaznuje z denarno kaznijo 100,00 EUR. 

e) Neudeležba  najboljših  treh  (3)  ekip  ali  posameznikov  na razglasitvi  rezultatov  in 
podelitvi  priznanj  se  kaznuje  s  kaznijo  20,00  EUR.  Kazen  se  ne  izreče,  če 
organizator podelitev opravi več kot petinštirideset (45) minut po končani disciplini.

4.  KONČNE DOLOČBE

16. člen
Tekmovanje vodi pristojni organ SZS, ki ga imenuje Predsedstvo SZS

17. člen
Določila Pravilnika pojasnjuje Predsedstvo SZS.

18. člen
Pravilnik začne veljati z dnem sprejema na seji Predsedstva SZS.

S sprejetjem Pravilnika preneha veljati Pravilnik tekmovanj za Pokal prijateljstva SZS – državna 
pionirska liga  štev.  699-4 z dne 30.09.2014.

Predsednik SZS:
Janez Slapar l.r. 



  STRELSKA ZVEZA SLOVENIJE
  SHOOTING UNION OF SLOVENIA Štev:   903-5

  1000 Ljubljana, Dolenjska cesta 11, SLOVENIJA

Na podlagi 28. člena Statuta Strelske zveze Slovenije je Predsedstvo SZS na svoji 40. seji dne 
15.10.2015 sprejelo

Pravilnik o tekmovanju z zračno puško in pištolo
za Pokal Slovenije

1.  SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Pravilnik o tekmovanju z zračno puško in pištolo za Pokal Slovenije (v nadaljevanju  Pravilnik) ureja 
tekmovanja v državnih ligah (v nadaljevanju DL) in sicer v prvih (1.), drugih (2.) in tretjih (3.) DL (člani) 
ter v DL mladih (mladinci  in  kadeti) z zračno puško in pištolo. Tekmovanje v 1. DL ter v DL mladih 
vodi Strelska zveza Slovenije (v nadaljevanju  SZS), tekmovanja v 2. in 3. DL pa pristojne regijske 
komisije.

1. DL lahko nosi ime generalnega sponzorja lige.

Organizator  je  dolžan  strelišče  opremiti  s  promocijskim  materialom pokroviteljev  in  sponzorjev 
Strelske zveze Slovenije.

V Pravilniku uporabljen izraz tekmovalec, zapisan v moški slovnični obliki, se uporablja nevtralen 
za ženske in moške.

2. člen
V DL nastopajo ekipe in posamezniki članic SZS s poravnano članarino za tekoče leto, katerih 
tekmovalci so registrirani v skladu s Pravilnikom o registraciji tekmovalcev v SZS.

Tekmovalci izkazujejo svojo identiteto z veljavno registracijsko izkaznico za tekočo sezono.

V DL lahko nastopijo tekmovalci invalidi, ki so po klasifikaciji IPC kategorizirani v tekmovalni razred 
SH1.

Če tekmovalec nastopi brez veljavne registracijske izkaznice, se mu nastop v primeru nedvomno 
ugotovljene identifikacije dovoli in opomba vpiše v Poročilo delegata - sodnika SZS (Obr. SZS 1–08). 
Kadar je iz evidence SZS razvidno, da je tekmovalec pravilno registriran, se njegov rezultat zapiše 
in točkuje, sicer se rezultat ne upošteva in ne točkuje. Izbris v tem primeru opravi Komisar DL. V 
obeh  primerih  se  članico  SZS zaradi  tekmovalca,  ki  je  nastopal  brez  registracijske  izkaznice, 
kaznuje z denarno kaznijo, navedeno v kazenskih določbah Pravilnika.

3. člen
Pravico do nastopanja v DL (člani) za posamezno sezono na podlagi uvrstitve v predhodni sezoni 
pridobijo ekipe tistih članic SZS, ki pred začetkom tekmovanja plačajo prijavnino in z najmanj eno 
(1) ekipo sodelujejo na najmanj dveh (2) turnirjih v vsaj eni (1) od DL za mlajše kategorije (mladinci, 
kadeti,  pionirji),  oz.  z  najmanj  eno  (1)  ekipo  mlajših  pionirjev  ali  cicibanov  v  najmanj  polovici 
tekmovanja regijske lige. V primeru, da posamezna članica SZS teh pogojev ne more izpolniti, 
velja kriterij, da imajo v sezoni najmanj devet (9) posamičnih nastopov v DL za mlajše kategorije 
(mladinci, kadeti, pionirji) ali imajo v sezoni najmanj štirinajst (14) posamičnih nastopov v tekmovanju 
regijske lige v kategorijah mlajših pionirjev in cicibanov.

V 2. in 3. DL lahko nastopajo tudi ekipe, ki glede mlajših kategorij ne izpolnjujejo določila iz prvega 
odstavka, vendar s tem izgubijo pravico do nastopa v kvalifikacijah za uvrstitev v 1.B DL.

Pravico  do  nastopanja  v  DL  mladih  imajo  tiste  članice  SZS,  ki  izpolnjujejo  pogoje  iz  prvega 
odstavka 2. člena in naslednje starostne omejitve:



V DL za mladince lahko nastopajo tekmovalci, ki v letu zaključka lige, dopolnijo največ dvajset (20) 
in najmanj dvanajst (12) let, v državni ligi za kadete imajo pravico do nastopa tekmovalci, ki v letu 
zaključka lige dopolnijo največ sedemnajst (17) in najmanj dvanajst (12) let.

Ne glede na določila  prejšnjega odstavka se zaradi  posebnih  obremenitev telesa za disciplino 
Zračna puška 10m spodnja starostna meja omeji na trinajst (13) let.

V objavi rezultatov DL mladih na oglasni deski in v Biltenu morajo biti navedene tudi letnice rojstva 
tekmovalcev.

4. člen
Organizator  obvestilo  o organizaciji  turnirja  1. DL ter  razpis za sodelovanje na tekmovanju DL 
mladih najmanj dvajset (20) dni pred turnirjem objavi na spletni strani Strelske zveze Slovenije. 
Zadnji dan za oddajo elektronske prijave preko spleta (ePrijava) v DL mladih je deset (10) dni pred 
turnirjem. Ko organizator prejme prijave, pripravi program in razpored tekmovanja ter ga objavi na 
spletni strani Strelske zveze Slovenije najpozneje šest (6) dni pred turnirjem. Pri pripravi razporeda 
načeloma upošteva, da tekmovalci iz bolj oddaljenih krajev nastopijo pozneje, prav tako tisti, ki so 
na prejšnjih turnirjih dosegli boljše rezultate.

Članicam SZS, ki zamudijo objavljen prijavni rok za nastop v DL mladih in je njihove tekmovalce 
kljub temu mogoče uvrstiti v urnik tekmovanja, organizator za vsakega tekmovalca zaračuna po 
5,00 EUR zamudnine.

Prijavljene tekmovalce je mogoče odjaviti najpozneje pet (5) dni pred tekmovanjem, pri čemer se 
organizatorju  za  vsakega  odjavljenega  tekmovalca  plača  po  5,00  EUR,  razen  v  primeru 
opravičljivega  razloga  kateri  temelji  na  podlagi  predloženega  zdravniškega  spričevala  oziroma 
potrdila. Za neudeležbo prijavljenih tekmovalcev organizator zaračuna 90% startnine.

5. člen
Ekipe v 1. DL prijavnino plačajo SZS, ekipe v 2. in 3. DL pa pristojnim regijam. Za nastop na 
posameznem turnirju 1. DL ter v DL mladih organizator od nastopajočih pobere startnino v višini, ki 
jo za tekmovalno sezono določi pristojni organ SZS. V 2. ali 3. DL ni startnin, razen če vodstvo 
posamezne regije odloči drugače.

6. člen
Ekipo sestavljajo trije (3) tekmovalci ne glede na spol.

Članica  SZS v  DL  (člani)  lahko  nastopi  tudi  z  nepopolno  ekipo,  vendar  z  najmanj  dvema (2) 
tekmovalcema.  V sestavi  ekipe sme biti  največ en (1)  tekmovalec,  s statusom "v drugi  državi 
registrirani tujec". Če članica SZS nastopi samo z enim (1) tekmovalcem, se njegov nastop šteje 
samo v posamični konkurenci.

V DL mladih ekipo sestavljajo izključno trije (3) tekmovalci, sicer se ekipni nastop ne prizna. Poleg 
članov ekip lahko v DL mladih nastopa tudi neomejeno število posameznikov.

7. člen
1.  DL  sestavlja  po  štiriindvajset  (24)  ekip  za  zračno  puško  in  za  zračno  pištolo,  kakovostno 
razdeljenih v dve skupini:  1.A DL in 1.B DL, od katerih vsaka šteje po dvanajst (12) ekip.

Članice SZS v 1. DL ter v DL mladih v posamezni disciplini lahko nastopajo le s po eno (1) ekipo.

S preostalimi članskimi ekipami lahko nastopajo v nižjih ligah, vendar v vsaki v posamezni disciplini 
z največ eno (1), izjemoma z dvema (2) ekipama, vendar druga ekipa v tem primeru nastopa izven 
konkurence, vse ostale podrobnosti v tem primeru določi pristojna regijska komisija.

8. člen
2. in 3. DL je razdeljena za zračno puško v sedem (7) skupin (vsaka regija pomeni eno skupino), za 
zračno pištolo pa v šest (6) skupin.

Posamezno skupino 2. in 3. DL sestavlja največ po osem (8) ekip.

V primeru, če je v regiji več kot osem (8) in manj kot enajst (11) razpoložljivih ekip,kar pomeni, da 
ni mogoče oblikovati še 3. DL, pristojna regijska komisija 2. DL lahko razširi do največ deset (10) 
ekip.



 Skupine 2. DL za zračno puško se imenujejo:
− 2. državna liga severovzhod (skrajšano: 2. DL severovzhod, sestavljajo jo ekipe 1. regije),
− 2. DL sever (sestavljajo jo ekipe 2. regije),
− 2. DL vzhod (sestavljajo jo ekipe 3. regije),
− 2. DL severozahod (sestavljajo jo ekipe 4. regije),
− 2. DL center (sestavljajo jo ekipe 5. regije),

− 2. DL jugovzhod (sestavljajo jo ekipe 6. in dolenjsko območje 5. regije),
− 2. DL zahod (sestavljajo jo ekipe 7. regije).

 Skupine 2. DL za zračno pištolo se imenujejo:
− 2. DL severovzhod (sestavljajo jo ekipe 1. in 2. regije),
− 2. DL vzhod (sestavljajo jo ekipe 3. regije),
− 2. DL severozahod (sestavljajo jo ekipe 4. regije)
− 2. DL center (sestavljajo jo ekipe 5. regije),
− 2. DL jugovzhod (sestavljajo jo ekipe 6. regije)
− 2. DL zahod (sestavljajo jo ekipe 7. regije),

Smiselno enako poimenovanje in regionalna razdelitev velja tudi za 3. DL.

9. člen
Med potekom DL smejo tekmovalci v ekipah svoje članice SZS prehajati iz nižje lige v višjo (iz 2. v 
1. DL ter iz  3. v  2. ali  1. DL). Prehodi tekmovalcev z višje na nižjo raven niso dovoljeni razen izjem, 
določenih v 12. členu Pravilnika.

Prehajanje tekmovalcev v DL mladih v disciplini med kategorijami (od kadetov k mladincem in obratno) 
med tekmovalno sezono ni dovoljeno.

10. člen
Članske ekipe lahko od tekmovanja v naslednji  sezoni odstopijo,  vendar morajo tako odločitev 
sporočiti na SZS (za 2. in 3. DL pa pristojni regijski komisiji) najpozneje do 15. avgusta tekočega leta.

11. člen
Članska  ekipa,  ki  v  eni  sezoni  ne  nastopi  na  enem  ali  več  turnirjih,  se  kaznuje  v  skladu  s 
kazenskimi določbami Pravilnika.

12. člen
Tekmovalci, ki nastopajo v 1. DL, ne morejo nastopati v nižjih DL razen ob izjemi, opisani v drugem 
odstavku tega člena.

Vsaka ekipa lahko najmanj štirinajst  (14) dni pred 1. turnirjem pristojni komisiji  SZS poimensko 
prijavi po enega (1) rezervnega tekmovalca iz vrst ekipe, ki nastopa v eni od nižjih DL. Ta ima še 
naprej pravico nastopanja v nižji DL, četudi v primeru upravičene potrebe (kot zamenjava za odsotnega 
tekmovalca) občasno nastopi v 1. DL. Rezervni tekmovalec v 1. DL ne sme nastopiti  na več kot 
polovici od predvidenega števila turnirjev.

Rezervne tekmovalce za prehajanje iz 3. v 2. DL ekipe prijavijo pristojni regijski komisiji.

V  1.  DL  lahko  nastopi  tudi  neprijavljeni  rezervni  tekmovalec,  vendar  ta  s  tem  izgubi  pravico 
nastopanja v nižji DL.

Ekipe v DL imajo v času med 1. in 15. januarjem možnost prijavljenega rezervnega tekmovalca 
zamenjati z novim, kar opravijo s pisno prijavo pristojni komisiji SZS oz. regije, ko gre za nižjo DL.

13. člen
V DL smejo nastopati tudi tekmovalci mlajši od enaindvajset (21) let, ne glede na to, ali tekmujejo 
tudi v DL mladih.



2.  TEKMOVALNA PRAVILA

14. člen
Tekmovalci v vseh DL tekmujejo v disciplini štirideset (40) strelov.

Za ostale podrobnosti, ki jih ta Pravilnik ne zajema, veljajo pravila Mednarodne strelske športne 
zveze (v  nadaljevanju ISSF),  kar  vključuje  tudi  decimalno  točkovanje  za razvrščanje  v  vseh treh 
starostnih kategorijah.

15. člen
Za tekmovanje v DL se v eni sezoni izvede šest (6) turnirjev, katerih datumi se določijo z letnim 
koledarjem tekmovanj SZS. Turnirji 1. DL so praviloma ob sobotah, turnirji 2. in 3. DL pa so lahko 
tudi ob nedeljah. Turnirji DL mladih so praviloma ob nedeljah.

Zaradi  omogočanja nastopanja rezervnih tekmovalcev v 1.  DL se turnirji  2.  in 3.  DL ne smejo 
prekrivati  z datumi turnirjev 1. DL. Koledar tekmovanj za 2. in 3. DL izdelajo pristojne regijske 
komisije. Zadnji krog 2. DL mora biti končan najmanj štirinajst (14) dni pred datumom kvalifikacij za 
1. DL.

16. člen
SZS objavi razpis za organizacijo turnirjev 1. DL in DL mladih v novi sezoni najpozneje do 31. maja 
tekočega leta.

Organizatorje izbere pristojna komisija SZS do 30. junija.  Ob enakih pogojih imajo prednost pri 
izbiri tiste članice SZS, ki nastopajo v 1.A DL, zatem članice SZS, ki nastopajo v 1.B DL itd.

Za izvedbo turnirja mora organizator zagotoviti najmanj 36-mestno strelišče, ustreznost katerega 
na dan tekmovanja dokazuje z zapisnikom o opravljenem tehničnem pregledu (Zapisnik o pregledu 
10m strelišča  -  Obr.  SZS 2-01),  ki  mora biti  izobešen na vidnem kraju v bližini  vhoda na strelišče. 
Tehnični pregled opravi pooblaščena Sodniška komisija SZS. Na tekmovanju se smejo uporabljati 
samo uradni obrazci SZS.

Oblačila, ki jih tekmovalci med samim streljanjem ne nosijo, torbe za puške ter torbe, nahrbtniki in 
podobni predmeti iz osebne opreme tekmovalcev (razen plastenk za pijačo) na strelska mesta ne 
sodijo. Tekmovalci jih morajo odložiti najmanj tri (3) metre za strelsko črto.

Članice SZS, ki bodo izbrane za izvedbo posameznih turnirjev, od organizacije ne morejo odstopiti, 
razen če v dogovoru s SZS pravočasno zagotovijo ustrezno zamenjavo.

Organizatorje in datume turnirjev 2. in 3. DL najpozneje do 30 septembra tekoče sezone določijo 
pristojne regijske komisije. Strelišča so lahko najmanj 6-mestna.

17. člen
Sodniška komisija SZS za vsak turnir 1. DL in DL mladih določi delegirane sodnike in jih seznani s 
tem Pravilnikom.

Na turnirjih se opravi najmanj vizualni tehnični pregled opreme in orožja. Pri zračni pištoli se na 
vsakem turnirju v prostoru za prijave ekip obvezno meri teža proženja. Sodnik, ki opravlja merjenje, 
ustreznost proženja zračne pištole potrdi z vpisom v evidenco.

Če organizator 1. DL in DL mladih pripravi popoln nadzor opreme v skladu s pravili ISSF, mora 
nastopajoče o tem obvestiti v razpisu tekmovanja. Na takem turnirju se v kategorijah, za katere 
pravilniki ISSF predpisujejo štirideset (40) strelov, lahko priznajo tudi morebitni državni rekordi.

Organizator mora na tekmovanju zagotoviti pravilnike ISSF in ta Pravilnik.

18. člen
Sodniška komisija SZS se pred začetkom ligaške sezone lahko odloči za tehnični pregled opreme 
v skladu s pravilnikom ISSF, kar opravi na 1. turnirju 1. DL z veljavnostjo  do konca ligaškega 
tekmovanja  v  tekoči  sezoni.  V  tem  primeru  pregled  opreme  opravijo  tudi  morebitni  rezervni 
tekmovalci.



Sodniška komisija SZS lahko določi sistem naključnih pregledov opreme med ligaško sezono, o 
čemer sodelujoče ekipe obvesti najmanj sedem (7) dni pred določenim turnirjem. Tedaj lahko redni 
pregled opravijo tudi tisti rezervni tekmovalci, ki tega niso storili na 1. turnirju.

19. člen
Rezultate posameznih turnirjev in skupne lestvice 1. DL ter DL mladih vodi pooblaščeni Komisar 
DL,  ki  jih  takoj  po  končanem  tekmovalnem  dnevu  posreduje  skrbniku  spletnih  strani  SZS,  ki 
poskrbi za njihovo takojšnjo objavo.

Rezultate posameznih turnirjev 2. in 3. DL skrbniku spletnih strani posredujejo pristojne regijske 
komisije. SZS na svoji spletni strani po enakem vzorcu kot za 1. DL sproti objavlja tudi lestvice 2. in 
3. DL.

Organizator posameznega turnirja Bilten tekmovanja skupaj s Poročilom delegata - sodnika SZS 
(Obr. SZS 1–08) po običajni ali elektronski pošti najpozneje v petih (5) dneh posreduje na SZS.

20. člen
Organizator na vsakem turnirju za posamezno disciplino v 1.A DL in v 1.B DL podeli najboljšim 
trem uvrščenim posameznikom medalje, najboljšim trem uvrščenim ekipam pa diplome.

V 2. in 3. DL se za posamezno disciplino, če se pristojna regijska vodstva ne odločijo drugače, 
podelijo na zadnjem turnirju samo za končno uvrstitev najboljšim trem uvrščenim posameznikom 
medalje, najboljšim trem uvrščenim ekipam pa pokale.

V DL mladih se na vsakem turnirju za posamezno disciplino podeli  najboljšim trem uvrščenim 
posameznikom medalje, najboljšim trem uvrščenim ekipam pa pokale. Organizator po možnosti 
najboljšim  petim  uvrščenim  tekmovalcem  v  kadetski  kategoriji  podeli  tudi  primerne  praktične 
nagrade.

2.1  Tekmovalni sistem

21. člen
Ekipe v DL tekmujejo po turnirskem sistemu.

Poleg ekipnega se vodi  tudi  vrstni  red posameznikov,  v članskih DL mešano,  v DL mladih pa 
ločeno po spolu.

Uvrstitev ekip in posameznikov se točkuje v skladu z določili tega Pravilnika.

22. člen
Tekmovanje v 1. DL se odvija po naslednjem urniku:

A. Papirnate tarče (TČ = 60 min):
09:00 1.B DL puška
10:35 1.B DL pištola
12:10 1.A DL puška + finale
15:30 1.A DL pištola + finale

B. Elektronske tarče (TČ = 50 min):
09:00 1.B DL puška
10:20 1.B DL pištola
11:40 1.A DL puška + finale
14:50 1.A DL pištola + finale

Objavljeni časi predstavljajo začetek tekmovalne serije.

Prikazani spored velja za neparne turnirje DL. Ob parnih se zaporedje zračna puška in zračna 
pištola zamenja.

23. člen
Na  zadnjem  turnirju  DL  zaradi  boljšega  medijskega  pokrivanja  dogodka  finalno  tekmovanje 
posameznikov z zračno puško in z zračno pištolo poteka po koncu kvalifikacijskega oz. ekipnega 
dela tekmovanja vseh štirih skupin. Organizator temu primerno prilagodi urnik tekmovanja.



2.2  Točkovanje ekip in posameznikov

24. člen
Turnirske  točke  se  ekipam  v  1.A  DL  in  1.B.  DL  na  podlagi  doseženega  števila  krogov  na 
posameznem turnirju razdelijo po naslednjem točkovniku:

mesto turnirske točke
  1. 15
  2. 12
  3. 10
  4.   9
  5.   8
  6.   7
  7.   6
  8.   5
  9.   4
10.   3
11.   2
12.   1

Turnirske točke se ekipam v 2. in 3. DL na podlagi doseženega števila krogov na posameznem 
turnirju razdelijo po naslednjem točkovniku:

mesto turnirske točke
  1. 10
  2.   8
  3.   6
  4.   5
  5.   4
  6.   3
  7.   2
  8.   1

Če nastopa manj kot  osem (8)  ekip,  se sistem točkovanja ne spremeni.  Enako velja,  če v DL 
nastopa devet (9) oz. deset (10) ekip. V tem primeru ekipe uvrščene nižje od 8. mesta ne prejmejo 
nobene točke.

Turnirske točke se ekipam v DL mladih na podlagi doseženega števila krogov na posameznem 
turnirju razdelijo po naslednjem točkovniku:

mesto turnirske točke
  1. 20
  2. 17
  3. 14
  4. 12
  5. 11
  6. 10
  7.   9
  8.   8
  9.   7
10.   6
11.   5
12.   4
13.   3
14.   2
15.   1



Ob enakem številu točk je v končnem vrstnem redu višje uvrščena ekipa z višjim seštevkom vseh 
doseženih krogov. Če je tudi ta enak, odloča večje število prejetih točk na zadnjem turnirju.

25. člen
Posamezniki  na  vsakem turnirju  ne glede  na  raven in  starostno kategorijo  prejmejo  točke po 
naslednjem točkovniku:

mesto turnirske točke
  1. 30
  2. 26
  3. 24
  4. 22
  5. 21
  6. 20
  7. 19
  8. 18
  9. 17
10. 16
11. 15
12. 14
13. 13
14. 12
15. 11
16. 10
17.   9
18.   8
19.   7
20.   6
21.   5
22.   4
23.   3
24.   2
25.   1

Za končno razvrstitev posameznikov se upošteva seštevek n-1 najboljših točkovnih rezultatov, pri 
čemer n pomeni število turnirjev v sezoni. Pri enakem številu točk je višje uvrščen tekmovalec z 
višjim številom neupoštevanih točk. Če tudi tako ne pride do odločitve, se višje uvrsti tekmovalec z 
višjim številom prejetih točk na zadnjem turnirju, v katerem je prejel točke.

2.3  Finalno tekmovanje posameznikov

26. člen
Najboljših osem (8) posameznikov v 1.A DL z zračno puško in z zračno pištolo na vsakem turnirju 
nastopi še v finalu.

Finale poteka po pravilih ISSF z naslednjimi izjemami:
- finalisti se delegiranemu sodniku prijavijo deset (10) minut po izteku pritožbenega časa. 

V primeru zamude se tekmovalcu odbije  dva (2)  kroga od 1.  strela.  Če tekmovalec 
zamudi poziv na strelska mesta, izgubi pravico nastopa v finalu,

- tekmovalci obdržijo startne številke iz kvalifikacij,



- delegiran  sodnik  povabi  tekmovalce  na strelska mesta  pet  (5)  minut  po končanem 
postopku ugotavljanja navzočnosti in preverjanju ustreznosti opreme (vizualni  pregled + 
merjenje teže proženja zračnih pištol),

- tekmovalci zasedejo strelska mesta v skladu z vrstnim redom kvalifikacij od leve proti 
desni,

- po opravljenem pripravljalnem času in poskusnih strelih se nadaljuje v skladu s pravili 
ISSF (predstavitev tekmovalcev itd…) s to izjemo, da se v primeru uporabe papirnatih tarč 1. 
tekmovalna stopnja prve in druge serije treh (3) strelov strelja v času stosedemdesetih 
(170) sekund,

- oprema strelišča za finale se prilagodi dejanskim tehničnim možnostim (ročno merjenje 
časa, dovoljena uporaba papirnatih tarč ipd...),

- v primeru uporabe papirnatih tarč, se te ocenjujejo z elektronsko napravo, ocenjene 
vrednosti v računalnik vnaša Komisar DL oz. njegov pooblaščenec.

2.4  Dopolnjevanje lig

27. člen
V 1.A DL se po koncu tekmovanja uvrstita prvi dve (2) prvouvrščeni ekipi iz 1.B DL, v 1.B DL pa 
dve (2) zadnjeuvrščeni ekipi iz 1.A DL in najboljši dve (2) ekipi iz kvalifikacij. Iz 1.B DL v regionalno 
pripadajočo skupino 2. DL izpadeta dve (2) zadnjeuvrščeni ekipi.

Če v 2. DL izpade ekipa, ki v tej DL tekmuje s svojo drugo ekipo, DL ne glede na uvrstitev zapusti 
slednja.

V kvalifikacije za 1.B DL se uvrstita po dve (2) najvišje uvrščeni ekipi posameznih skupin 2. DL, ki v 
tekoči sezoni v 1. DL nista sodelovali in ki izpolnjujeta pogoje iz prvega odstavka 3. člena. Druga 
ekipa katerekoli članice SZS v nobenem primeru nima pravice nastopiti v kvalifikacijah za 1.B DL.

Iz 2. DL v 3. DL izpade zadnjeuvrščena ekipa, iz 3. DL v 2. DL pa se uvrsti najvišje uvrščena ekipa 
3. DL, ki v 2. DL še nima svojega predstavnika. Kadar 2. DL pomeni najnižjo raven tekmovanja, ne 
izpade nobena ekipa.

2.5  Razvrščanje v Pokalu Slovenije

28. člen
Po zadnjem krogu  Komisar  DL  opravi  točkovanje  ekip  za  razvrstitev  v  Pokalu  Slovenije  (tako 
imenovane "pokalne točke") po naslednjem točkovniku:

mesto v 1.A DL pokalne točke

  1. 30

  2. 26

  3. 23

  4. 21

  5. 20

  6. 19

  7. 18

  8. 17

  9. 16

10. 15

11. 14

12. 13



mesto v 1.B DL pokalne točke

  1. 12

  2. 11

  3. 10

  4.   9

  5.   8

  6.   7

  7.   6

  8.   5

  9.   4

10.   3

11.   2

12.   1

Na enak način (od 1. do 24. mesta oz. od 30 točk navzdol) Komisar DL pokalne točke na podlagi 
končnih lestvic dodeli tudi ekipam v DL mladih ter oblikuje končne lestvice Pokala Slovenije.

Pri enakem številu točk se višje uvrsti članica SZS z višjim številom točk v članskih kategorijah. Če 
je  seštevek  pokalnih  točk  tako  enak,  se  vrstni  red  določa  po  višjem  številu  pokalni  točk  v 
mladinskih kategorijah in potem, če je potrebno, še v kadetskih.

Če razvrstitev na posamezna mesta ni mogoča niti v tem primeru, odloča večje število prejetih 
turnirskih  točk  na  zadnjem  turnirju,  pri  čemer  se  upošteva  vrstni  red  odločanja  iz  prejšnjega 
odstavka.

Kadetske ali mladinske ekipe, ki nastopijo samo na enem (1) turnirju, pokalnih točk ne pridobijo.

SZS neuradni vrstni red v točkovanju za Pokal Slovenije preko svojega informacijskega sistema 
objavi že po 4. in po 5. turnirju.

2.6  Priznanja in naslovi

29. člen
Veliki prehodni pokal SZS in naslov Pokalnega prvaka Slovenije v streljanju z zračnim orožjem 
dobi članica SZS z najvišjim seštevkom pokalnih točk vseh svojih ekip z zračno puško in zračno 
pištolo  v  1.  DL  ter  DL  mladih.  Prvo-,  drugo-  in  tretjeuvrščena  članica  SZS v  tem točkovanju 
prejmejo tudi pokale v trajno last.

Mali prehodni pokal SZS in naslov Pokalnega prvaka Slovenije za disciplino zračna puška dobi 
članica SZS z najvišjim seštevkom pokalnih točk svojih ekip v 1. DL ter DL mladih z zračno puško. 
Prvo-, drugo- in tretjeuvrščena članica SZS v tem točkovanju prejmejo tudi pokale v trajno last.

Mali prehodni pokal SZS in naslov Pokalnega prvaka Slovenije za disciplino zračna pištola dobi 
članica SZS z najvišjim seštevkom pokalnih točk svojih ekip v 1. DL ter DL mladih z zračno pištolo. 
Prvo-, drugo- in tretjeuvrščena članica SZS v tem točkovanju prejmejo tudi pokale v trajno last.

Preostala  mesta  v  tekmovanju  ekip  iz  prvih  treh  odstavkov  pomenijo  uvrstitev  v  pokalnem 
prvenstvu Slovenije za tekočo sezono.

Pokale  predvidoma  podeli  predsednik  SZS  ali  morebitni  predstavnik  generalnega  sponzorja 
pokalnega tekmovanja, izjemoma pa pooblaščenec predsednika SZS.

Pokali v ekipni razvrstitvi se podelijo ob zaključku zadnjega turnirja DL mladih, pokali v posamični 
uvrstitvi pa takoj po končanem zadnjem turnirju 1. DL.



30. člen
Pokale SZS v trajno last prejmejo tudi po trije prvouvrščeni posamezniki v skupnem vrstnem redu v 
obeh disciplinah 1.A DL.

Zmagovalci v posamični konkurenci dobijo naslov Pokalnih prvakov Slovenije za svojo disciplino in 
kategorijo,  preostala  mesta  pa  pomenijo  uvrstitev  v  pokalnem  prvenstvu  Slovenije  za  tekočo 
sezono.

31. člen
Zmagovalni  ekipi  v obeh disciplinah 1.A DL in 1.B DL dobita naslov Prvak 1.A DL oz. 1.B DL 
Slovenije  za  svojo  disciplino,  zmagovalne  ekipe  2.  in  3.  DL pa naslov  Prvaka  lige  (v  kateri  so 
tekmovale) pristojne regije za svojo disciplino.

Zmagovalne ekipe v obeh disciplinah in  kategorijah  DL mladih dobijo  naslov Prvak DL mladih 
Slovenije za svojo disciplino in kategorijo.

Prve tri (3) uvrščene ekipe prejmejo pokale v trajno last za doseženo 1., 2. in 3. mesto.

Medalje za skupno uvrstitev prejmejo prvi trije (3) posamezniki v obeh disciplinah 1.B DL ter v 2. in 
3. DL, ter v obeh disciplinah in kategorijah DL mladih.

Zaključne  pokale  in  medalje  za  končne  uvrstitve  v  Pokalu  Slovenije  in  posameznih  ligah, 
točkovanih za to tekmovanje zagotovi SZS, za 2. in 3. DL pa regije. Če v posamezni skupini 2. in 
3. DL ne nastopajo več kot tri (3) ekipe, pokal prejme samo prvouvrščena ekipa.

3.  KAZENSKE DOLOČBE

32. člen
Denarne kazni se izrečejo v naslednjih primerih:

a) Zaradi odpovedi sodelovanja po datumu, določenem v 10. členu, iz neopravičljivih 
razlogov  se  članico  SZS kaznuje  z  denarno  kaznijo  200,00  EUR in  prepovedjo 
nastopanja njegovih tekmovalcev na vseh tekmovanjih SZS do poravnave kazni.

b) Za odpoved dodeljene organizacije turnirja, ki ni bila izvedena v skladu s 16. členom 
Pravilnika,  se izbrani  organizator  (članica  SZS,  skupina  članic  SZS ali  regija)  kaznuje z 
denarno kaznijo  400,00 EUR in prepovedjo  nastopanja  njegovih  tekmovalcev na 
vseh tekmovanjih SZS do poravnave kazni.

c) Organizatorja,  ki  Biltena  tekmovanja  1.  DL in  DL mladih  ter  Poročila  delegata  - 
sodnika SZS (Obr. SZS 1–08) ne pošlje v skladu s 19. členom Pravilnika na SZS v 
predpisanem  roku,  se  kaznuje  z  denarno  kaznijo  200,00  EUR  in  prepovedjo 
nastopanja njegovih tekmovalcev na tekmovanjih SZS do poravnave kazni. 200,00 
EUR znaša tudi kazen organizatorju za prepozno objavljen razpored tekmovanja.

d) Članica  SZS,  katere  tekmovalci  so  na  posameznem  turnirju  nastopili  brez 
registracijske izkaznice v skladu z 2. členom Pravilnika, se izreče denarna kazen v 
višini 10,00 EUR za vsakega tekmovalca, ki jo je treba poravnati do naslednjega 
turnirja DL oziroma najpozneje v osmih (8) dneh po zadnjem turnirju, če tekmovalci 
brez registracijske izkaznice nastopijo v zadnjem turnirju DL. Ob neplačilu denarne 
kazni  v  roku,  navedenem  na  izstavljenem  računu,  omenjeni  tekmovalci  do 
poravnave obveznosti izgubijo pravico do nastopanja na vseh tekmovanjih SZS.

e) Neudeležba  najboljših  treh  (3)  ekip  ali  posameznikov  na razglasitvi  rezultatov  in 
podelitvi  priznanj  se  kaznuje  s  kaznijo  20,00  EUR.  Kazen  se  ne  izreče,  če 
organizator podelitev opravi več kot petinštirideset (45) minut po končani disciplini 
(ne velja za zadnji turnir 1.A DL).

f) Ekipe, katerih člani med podelitvijo nagrad ne nosijo klubskih zgornjih delov oblačil, 
se kaznujejo z denarno kaznijo 20,00 EUR.

g) Organizator,  ki  po  svoji  krivdi  ne  opremi  strelišča  s  promocijskim  materialom 
pokroviteljev in sponzorjev Strelske zveze Slovenije v skladu s 1. členom Pravilnika, 
se kaznuje z denarno kaznijo 100,00 EUR.



33. člen
Z odvzemom točk ali izključitvijo iz DL se ekipe in posamezniki kaznujejo v naslednjih primerih:

a) Ekipa, ki se ne udeleži enega (1) ligaškega turnirja, se kaznuje z odvzemom treh (3) 
točk. Če ne nastopi dvakrat (2x), se iz DL izključi in do konca sezone nima pravice 
nastopati na preostalih turnirjih. V naslednji sezoni sme nastopiti v za dve (2) ravni 
nižji DL, če te ni, pa v eno (1) raven nižji DL. V primeru, da je bila kršitev storjena v 
najnižji ravni DL, pristojna regijska komisija lahko dovoli tekmovati članom članice 
SZS v naslednji sezoni v isti DL le v posamični konkurenci. Izključena ekipa in njeni 
tekmovalci se črtajo iz lestvice tekoče tekmovalne sezone.

b) Ekipi, ki ne upošteva določil o obveznem vključevanju mladih v tekmovalni sistem 
SZS v skladu s 3. členom Pravilnika, se ob koncu zadnjega turnirja izbrišejo vse 
prejete turnirske točke in se jo uvrsti v eno (1) raven nižjo DL.

c) Tekmovalcu, ki se ne udeleži finala, se za prvi primer izreče opomin in odvzem treh 
(3) točk, za drugi primer odvzem šestih (6) točk, za tretji in naslednje primere pa 
brisanje njegovega rezultata (v posamični in ekipni uvrstitvi). Za prva dva (2) primera se 
na enak način kaznuje tudi njegovo ekipo, za tretji in naslednje primere pa je ekipa 
že tako kaznovana z brisanjem rezultata tekmovalca.

4.  ODNOSI Z MEDIJI

34. člen
Organizator turnirja 1. DL oziroma pooblaščeni predstavnik SZS za stike z mediji mora o datumu, 
urniku in vsebini turnirja, kamor spadajo navedba medijsko najzanimivejših tekmovalcev, njihove 
trenutne uvrstitve in podobno, medije (tisk, radio, TV, spletni mediji) obvestiti najpozneje štiri (4) dni pred 
začetkom turnirja.

Predstavnik  za  stike  z  mediji  dosežene  rezultate  s  komentarjem  pošlje  medijem  (najprej  STA) 
najpozneje tri (3) ure po končanem tekmovanju. Lokalne medije obvešča organizator.

Organizator  zadnjega  turnirja  DL  skupaj  s  predstavnikom SZS za odnose z  mediji  poskrbi  za 
neposredno medijsko pokritje sklepnih bojev posameznikov (TV, tiskani in ostali mediji).

Zaradi primernejšega videza tekmovališča ob objavi  fotografij  ali  video posnetkov vodje ekip in 
organizator poskrbijo, da tekmovalci upoštevajo določilo zapisano v četrtem odstavku 16. člena 
Pravilnika.

5.  KONČNE DOLOČBE

35. člen
Za ostale primere, ki s tem Pravilnikom niso posebej urejeni, veljajo predpisi ISSF oziroma sklepi 
pooblaščenih organov SZS.

36. člen
Določila tega pravilnika pojasnjuje Predsedstvo SZS.

37. člen
Pravilnik začne veljati z dnem sprejema na seji Predsedstva SZS.

S sprejetjem Pravilnika preneha veljati Pravilnik o tekmovanju z zračno puško in pištolo za Pokal 
Slovenije štev.  659-4 z dne 30.09.2014.

Predsednik SZS:
Janez Slapar l.r. 



831-5        Ljubljana, 16. 10. 2015

KOLEDAR TEKMOVANJ SZS za leto 2016
Puška šibrenica

JANUAR:
Do 31. Prijava sodelovanja v državni ligi trap

FEBRUAR:

MAREC:
17. - 25. ISSF SVETOVNI POKAL Nicosia, CYP

APRIL:
2. 1. krog DL (V, Z)
8. - 10. GP Promatic (T, DT, S), Gaj-Maribor, SLO
14. - 25. ISSF SVETOVNI POKAL Rio de Janeiro, BRA
29.4. - 6.5. JWC Suhl, mladinci - vse discipline, GER
30. 2. krog DL (V, Z)

MAJ:
6. - 8. GP Beretta (T, DT S), Gaj-Maribor, SLO
14. 3. krog DL (V, Z)
21. - 22. Dvoboj trap CRO – SLO Zagreb/Osijek, CRO
28. 4. krog DL (V, Z)

JUNIJ:
1. - 11. ISSF SVETOVNI POKAL San Marino, SMR
11. 5. krog DL (V, Z)
17. - 27. ISSF SVETOVNI POKAL Baku, AZE
25. - 26. FINALE državne lige trap

JULIJ:
2. - 3. Pokal SZS trap

Priprave reprezentance za EP
4. - 14. ESC EVROPSKO PRVENSTVO Lonato, ITA
15. - 17. GP Perazzi (T, DT S), Gaj-Maribor, SLO
22. - 24. GP Porpetto mladinci trap, ITA
30. Regijska prvenstva

AVGUST:
5. - 21. XXXI Olimpijske igre Rio de Janeiro, BRA
26. - 28. DP TRAP člani, mladinci, kadeti

SEPTEMBER:
2. - 4. GP Browning (T, DT, S), Gaj-Maribor, SLO
10. Pokal SZS dvojni trap
17. Državno tekmovanje veteranov trap
20. - 05. 10. PRESTOPNI ROK
24. DP DVOJNI TRAP člani
30.9. - 2.10. 14. GP Beograd, Memorial Milan Šotra (T, DT, S), Beograd, SRB

OKTOBER:
11. - 16. ISSF FINALE svetovnega pokala Rim, ITA

DECEMBER:
14. Razglasitev Strelec leta 2016

Predsedstvo SZS



542-5                 Ljubljana, 16. 10. 2015

KOLEDAR TEKMOVANJ SZS za leto 2016
Puška, Pištola in Samostrel

JANUAR:
8. - 9. 20. MT zračno orožje Skirca Borisa Paternosta Trzin, SLO
15. - 17. 22. MT zračno orožje Ruše, SLO
23. - 24. 4. krog I. DL, Pokala prijateljstva in mladinskih lig, 
27. - 30. MT zračno orožje, München, GER

FEBRUAR:
6. 42. Dvoboj SLO – CRO zračno orožje, Ljubljana
13. - 14. 5. krog I. DL, Pokala prijateljstva in mladinskih lig,
16. - 19. Priprave reprezentance za EP 10 m, Ljubljana
22. - 28. ESC EVROPSKO PRVENSTVO zračno orožje 10 m, Györ, HUN

MAREC:
1. - 9. ISSF SVETOVNI POKAL Bangkok, THA
5. Memorial Vladimirja Kebra zračno orožje, Slovenske Konjice
12. Regijska prvenstva zračno orožje
13. Državno tekmovanje veteranov z zračnim orožjem
14. Finalno tekmovanje osnovnih šol z naslonom, 
14. Finalno tekmovanje osnovnih in srednjih šol s puško ter pištolo za SŠ,
16. - 21. GP Wroclawia zračno in MK orožje, Wroclaw, POL
19. - 20. 6. krog I. DL, Pokala prijateljstva in mladinskih lig,

? MT Dortmund MK orožje, GER

APRIL:
1. - 3. DP z zračnim orožjem za pionirje, mlajše pionirje in cicibane,

DP z zračnim orožjem za člane, mladince in kadete,
9. Finale 39. Epic dopisne lige in 27. Invalidske dopisne lige, Ljubljana
9. Kvalifikacije za 1.B državno ligo
10. Univerzitetno DP z zračnim orožjem
14. - 25. ISSF SVETOVNI POKAL Rio de Janeiro, BRA
16. - 17. DP mešanih parov zračno orožje
23. I. KT z MK orožjem 50 m
29.4. - 6.5. JWC Suhl, mladinci - vse discipline, GER

MAJ:
2. - 6. European cup 300 m Aarhus, DEN
4. - 8.   46. GP Liberation, Plzen, CZE
16. I. KT z MK orožjem 25 m
19. - 26. ISSF SVETOVNI POKAL München, GER
20. - 22. Kvalifikacije EYL Ljubljana, SLO
26. - 29. Strelski upi, zračno in MK orožje, Plzen, CZE
26. - 29. Austria Open samostrel match 10/30 m, AUT
30.5. - 3.6. European cup 300 m Zagreb, CRO

JUNIJ:
4. II. KT z MK orožjem 50 m
7. - 10. Priprave za EP Talin, Ljubljana
13. - 19. ESC EVROPSKO PRVENSTVO mladinci 25 in 50 m Talin, EST
17. - 27. ISSF SVETOVNI POKAL Baku, AZE



17. - 19. Mednarodno prvenstvo veteranov Plzen, CZE (oz. 24.-26.6.)
18. - 19. II. KT z MK orožjem 25 m

JULIJ:
2. 19. DP Samostrel 10 m, Portorož
4. - 7. Priprave za EP samostrel
10. - 14. IAU 23. EVROPSKO PRVENSTVO Zürich, match samostrel 10/30m SUI

AVGUST:
5. - 21. XXXI Olimpijske igre Rio de Janeiro, BRA
20. - 21. Regijska prvenstva z MK orožjem na 25 in 50 m

SEPTEMBER
3. - 4. 26. DP z MK orožjem 25 m
10. - 11. 26. DP z MK orožjem 50 m
17. Trenerski licenčni seminar
20. - 5. 10. PRESTOPNI ROK
24. - 25. 4. Memorial Vinka Lavrinca zračno orožje, Laško
27. - 30. Final European cup 300 m Zagreb, CRO

OKTOBER:
1. - 2. 20. Pokal Radgone zračna puška, Gornja Radgona
2. - 4. Finale EYL mladinci zračno orožje, Bologna, ITA
2. - 6. 6. Svetovno univerzitetno prvenstvo Monterey, MEX
4. - 10. ISSF Finale svetovnega pokala Bologna, ITA
8. - 9. 7. Pokal občine Tišina, zračna puška, Tišina
22. - 23. 1. krog I. DL, Pokala prijateljstva in mladinskih lig
28. - 31. Priprave kadetov 2016

NOVEMBER:
5. - 6. 14. MT zračno orožje Solin, CRO
5. - 6. 12. Pokal Gorenje vasi in 23. Ržkov memorial, zračno orožje, Gorenja vas
12. 24. MT zračno orožje Nagrada Pohorja, Hoče SLO
13. I. KT zračno orožje
19. - 20. 2. krog I. DL, Pokala prijateljstva in mladinskih lig
26. 7. Strelski upi Ormož, mladinci, člani zračno orožje
27. II. KT zračno orožje

DECEMBER:
3. - 4. 40. MT zračno orožje Trofej mladosti Zagreb, CRO
10. - 11. III. KT zračno orožje
10. - 11. 41. MT zračno orožje Beograd, SRB
17. - 18. 3. krog I. DL, Pokala prijateljstva in mladinskih lig
14. Razglasitev Strelec leta 2016

Predsedstvo SZS



832-5 Ljubljana, 30. 09. 2015

V skladu z odločitvijo na 10. seji Sodniške komisije SZS, z dne 29.9.2015, so predlogi sledeči: 

DELEGIRANJE SODNIKOV NA TEKMOVANJA 2015 / 16

Tekmovanje Datum Kraj Delegirani sodnik Del.sodnik za opremo Delegat SZS
1 I. krog lige 17.-18.10.2015 Dušan Poženel v LJ Andreja Gorjup
3 MT Maribor 07.-08.11.2015 ODPOVEDANO! Jože A. Majhenič Andreja Gorjup * Peter Golob
4 1.Kvalifikacijski turnir (1.KT)08.11.2015 Mesto Ljutomer in Katja Tomaž v Sv.Toma Peter Golob
2 II. krog lige 21.-22.11.2015 Črenšovci Jože A. Majhenič
6 2.Kvalifikacijski turnir (2.KT)29.11.2015 Železniki v LJ Giuliano Ritoša
7 3.Kvalifikacijski turnir (3.KT)13.12.2015 MSZ Ljubljana Herman Janež
5 III. krog lige 19.-20.12.2015 Železniki v LJ Elvira Valant
8 MT Trzin 10.-11.01.2016 Trzin Robert Ferenčak Oto Strakušek * Anton Majerle
9 MT Ruše 16.-18.01.2016 Ruše Elvira Valant Peter Golob * Robert Ferenčak
10 IV. krog lige 24.-25.01.2016 Slovenske Konjice v Zrečah Oto Strakušek
12 V. krog lige Februar´2016 Kidričevo Milan Vernik
11 Dvoboj SLO-HRV Februar´2016 Ljubljana Alojz Mikolič * Elvira Valant
13 VI. krog lige Marec´2015 Olimpija v LJ Anton Majerle
14 DP zračno orožje 10m April´2016 *
15 Kvalifikacije za 1.B DL April´2016
16 Univerzitetno DP 10m April´2016 /
17 I. OKT 50m april
18 I. OKT 25m maj
19 II. OKT 50m junij
20 II. OKT 25m junij
21 DP 25m julij *
22 DP 50m julij *
23 DP samostrel 10m Avgust`16
24

* priporočila Predsedstvu s strani Sodniške komisije SZS z dne 29.9.2015 Zabeležil: Simeon Gönc
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