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ČLANICAM SZS 

 

 

Pošiljamo vam naslednjo številko Informacij SZS št. 119/16, ki zajema: 

 

1. Zapisnik 46. redne skupščine SZS; 

2. KPPS - Predlogi sprememb Pravilnika o DP RS - javna obravnava; 

3. KPPS - Organizatorji tekmovanj z zračnim orožjem 2016/17; 

4. KPPS - Novi državni rekordi; 

5. Sodniška komisija - Sodniški tečaji za nove sodnike;  

6. Sodniška komisija - Delegiranja sodnikov; 

7. Trenerska komisija - Vabilo na trenerski licenčni seminar; 

8. KOKP - Vrednotenje dosežkov - Strelec leta 2016; 

9. Registracije tekmovalcev v sezoni 2016/17; 

10. Šport mladih - Informator ŠŠT 2016/17;  

11. Javni razpis za podelitev priznanj Stanka Bloudka za leto 2016; 

12. Razno. 

 

 

1. Zapisnik 46. redne skupščine SZS 

Je priložen. 

 

2. KPPS - Predlogi sprememb Pravilnika o DP RS - javna obravnava 
je na svoji 17.seji, na podlagi poziva Strokovnega sveta SZS, pripravila predlog sprememb 

Pravilnika o državnih prvenstvih Republike Slovenije in vam ga priloženo pošilja v javno 

obravnavo ter vse članice SZS poziva, da svoje predloge in mnenja na predlagane spremembe 

posredujejo po e-pošti na SZS, najkasneje do 14.9.2016.  

 

3. KPPS - Organizatorji tekmovanj z zračnim orožjem 2016/17 
je na svoji 17.seji opravila izbor organizatorjev tekmovanj z zračnim orožjem v sezoni 

2016/17, sklep o izboru je priložen. 

 

4. KPPS - Novi državni rekordi 
je na svoji 17.seji verificirala nove državne rekorde (seznam priložen) in jih objavila na spletni 

strani SZS. 

 

5. Sodniška komisija - Sodniški tečaji za nove sodnike;  
Glede na veliko zanimanje za sodniške tečaje pozivamo članice SZS, da nam posredujejo 

predhodne prijave za udeležbo na sodniških tečajih za nove sodnike za puško šibrenico in 

puško/pištolo. Prijave pošljite do 20.9.2016 na e-mail: elvira.valant.szs.@gmail.com   

Ko bo znano število prijavljenih, se bomo odločili, kje in kako bodo tečaji organizirani. 

Predvidoma bodo tečaji za sodnike za puško/pištolo še v letošnjem letu, za puško šibrenico pa 

v začetku prihodnjega leta.  

 

6. Sodniška komisija 

mailto:elvira.valant.szs.@gmail.com


 
 
 

je na svoji 13. seji delegirala sodnike za tekmovanja v prvi polovici sezone 2016/17, seznam 

je priložen. 

 

7. Trenerska komisija - Vabilo na trenerski licenčni seminar 

V prilogi vam pošiljamo obvestilo (opomnik) o izvedbi letošnjega licenčnega seminarja, ki bo 

17.9.2016 na Fakulteti za šport. Prijazno vas naprošamo za pravočasno posredovanje prijav 

vaših strokovnih delavcev. Vljudno vabljeni!  

 

8. Vrednotenje dosežkov - Strelec leta 2016 
Na spletni strani SZS smo v mesecu maju objavili prvo vrednotenje dosežkov za razglasitev 

Strelca leta 2016: 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 mesecu septembru pa bo predvidoma objavljeno tudi drugo točkovanje, ki 

pa bo že dalo realno sliko končnega vrednotenja. 

 

9. Registracije tekmovalcev v sezoni 2016/17 

Članice SZS pozivamo za posredovanje vlog za registracijo tekmovalcev v novi sezoni 

2016/17. 

Prestopni rok se začne 20.9 in konča 5.10. Zaradi vsakoletnega ozkega grla z obdelavo 

množice podatkov pred začetkom nove sezone članice naprošamo za čim hitrejše 

posredovanje vlog, vendar ne kasneje kot do petka 30. 9. 2016. 

Vse članice SZS (tudi članice za puško šibrenico) pozivamo k registraciji vseh svojih 

tekmovalcev, ki jim nameravate 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. 

Štartne številke registriranih tekmovalcev bodo objavljene na spletni strani SZS 

http://www.strelska-zveza.si/index.php/registrirani-tekmovalci  

V sezoni 2016/17 za posamezne kategorije veljajo naslednje starostne omejitve: 

- Člani letnik 96 in starejši 

- Mladinci letnik 97, 98, 99 

- Kadeti letnik 00, 01 

- Pionirji letnik 02, 03 

- Mlajši pionirji letnik 04, 05  

- Cicibani letnik 06 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 nespremenjene tudi pri preostalih nadomestilih.  

Članice SZS prosimo, da za podaljšanje registracij na obrazcu Vloga za registracijo v sezoni 

2016/2017, navedete svoje člane glede na registracijske številke, in sicer po vrstnem redu od 

http://www.strelska-zveza.si/index.php/informacije/strelec-leta
http://www.strelska-zveza.si/index.php/registrirani-tekmovalci


 
 
 

najnižje do najvišje številke. Člane, ki jih na novo registrirate in še nimajo registrske številke 

pa navedite na koncu spiska ter priložite Prijave za vpis v register tekmovalcev. Prosimo, da 

so vsi obrazci pravilno in popolno izpolnjeni, ker drugače ne bomo mogli registrirati 

tekmovalcev in bomo zavračali nepopolne vloge. 

Klubom priporočamo, da zaradi pravil registracije in podelitve tekmovalnih licenc OKS-ZŠZ, 

vsak registrirani strelec nastopi vsaj na enem izmed tekmovanj po koledarju SZS. To je zelo 

pomembna okoliščina pri prijavah na javne razpise in dodeljevanju sredstev na državni in 

lokalni ravni, saj le tisti športnik, ki dejansko tekmuje in izkazuje športni rezultat šteje za 

registriranega tekmovalca po kriterijih OKS.  

10. Šport mladih - Informator ŠŠT 2016/17 

V Informatorju 2016/17, 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 75. 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. 

 

11. Javni razpis za podelitev priznanj Stanka Bloudka za leto 2015 

Je objavljen na spletni strani MIZŠ: 

http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/okroznice/arhiv_okroznic/okroznice_razpi

si_in_javna_narocila/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1453   Zainte

resirane članice SZS pozivamo k pravočasni pripravi predlogov, ki morajo biti poslani, v 

skladu z navodili, najkasneje do 16.12.2016. 

 

12. Razno 
Vabljeni na Kongresni trg na Olimpijski festival OKS, 23.-24.9.2016, kjer se bo predstavila 

tudi Strelska zveza Slovenije: http://www.olympic.si/sport-za-vse/olimpijski-festival 

Ponudba članicam SZS - Thermana Laško, priložena. 

  

 

Želimo vam prijetno prebiranje strelskih novic ter obilo uspeha na prihajajočih DP na 25m, 

50m in DP v dvojnem trapu. 

 

 
 
Simeon Gönc 

Sekretar / Secretary General 
 

http://www.sportmladih.net/informator/
http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/okroznice/arhiv_okroznic/okroznice_razpisi_in_javna_narocila/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1453
http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/okroznice/arhiv_okroznic/okroznice_razpisi_in_javna_narocila/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1453
http://www.olympic.si/sport-za-vse/olimpijski-festival-s-sportnimi-asi/


412-6                  Ljubljana, 22. 04. 2016

ZAPISNIK 46. SKUPŠČINE
STRELSKE ZVEZE SLOVENIJE
ki je bila dne 30. 03. 2016  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 
Milan Vernik in Aleksandar Hadžidaov.

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

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  EP 2015,  
poročilo o poslovanju v letu 2015, poročilo disciplinskega razsodišča in poročilo nadzornega 
odbora), Razprava o poročilih in sprejem sklepov,
4. Program dela in finančni načrt SZS za leto 2016,
5. Predlog sprememb statuta SZS in statutarni sklep, 
6. EP 2017,
7. Pritožba SD Gorjanci zoper odločbo Disciplinskega razsodišča,
8. 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. Skupščina je soglasno sprejela

SKLEP št. 3: Za zapisnikarja je imenovan Simeon Gönc, za overitelja zapisnika Ernest  
Deržek in Elvira Valant, za predsednika verifikacijske komisije Giuliano Ritoša ter za člana 
Peter Golob in Andraž Tekavčič. 

Verifikacijska komisija je 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 45 predstavnikov regij in društev z glasovalno pravico  
prisotnih 33 predstavnikov. Skupščina je sklepčna in lahko veljavno odloča.

3.
Poročila o delu organov, poročilo o delu predsedstva, poročilo EP 2015, poročilo o poslovanju v 
letu 2015, poročilo disciplinskega razsodišča in nadzornega odbora so predstavniki  članic SZS 
prejeli  v  pisni  obliki.  Dodatna pojasnila  so podali  še  predsednik Janez Slapar,  sekretar Simeon 



Gönc, član disciplinskega razsodišča Peter Jenko in član nadzornega odbora Bojan Udovč.

Predsedujoči je odprl razpravo o poročilih.  
Ernesta Deržka zanima ali smo Jožici Šerbec izplačali odpravnino ob upokojitvi. Predsednik Slapar 
pojasni, da smo ji izplačali tri plače, vendar nas terja še za štiri,  kar bomo poskušali ovreči na 
Delovnem in socialnem sodišču.
Branka Koširja zanima, kako bomo izvedli EP leta 2017, če s Pragerskim ne bomo več sodelovali. 
Slapar pojasni, da bo EP 2017 organizirano v Mariboru in ne v Pragerskem. Delegati menijo, da so 
nas  izkušnje pri organizaciji EP 2015 naučile, kako se lotiti organizacije, da v bodoče ne bi imeli 
podobnih težav.
Dejana Stančeviča zanima, kako je SZS reševala primer Petre Dobravec in njeno slabo formo po SP 
v  Granadi.  Njen  trener  Branko  Košir  pojasni  okoliščine  in  predlaga,  da  ji  SZS  nudi  pomoč  z 
vključitvijo vrhunskega psihologa. Delegati in vodstvo SZS si želi, da bi se Petri Dobravec znova 
dvignila forma in da bi bila sposobna dosegati visoke rezultate.
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. 
Sekretar Simeon Gönc je predstavil program dela in Finančni načrt SZS za leto 2016.
Predsedujoči je odprl razpravo o Programu dela in finančnem načrtu SZS za leto 2016.
Ker ni bilo razprave, je bil predlog sklepa dan na glasovanje.

SKLEP št. 6: Program dela in finančni načrt Strelske zveze Slovenije za leto 2016 je bil 
soglasno sprejet.

5.
Predlog sprememb statuta SZS in statutarni sklep
Predsednik  Slapar  predstavi  predloge  sprememb  statuta.  Pojasni,  da  gre  za  spremembe  v  treh 
vsebinskih sklopih. Prvi sklop je vezan na članice SZS, ki lahko s prostovoljnim delom prispevajo k 
delu zveze in se jim pokrije stroške nastale v zvezi s tem. Drugi sklop sprememb je pogojen z 
izvedbo EP leta 2017. Predsedstvo meni, da je za organizacijo tega projekta bolje, da se sestava 
predsedstva in organov SZS do izvedbe EP 2017 ne spremeni. Zaradi tega lahko predsedstvo v 
takšnih izjemnih okoliščinah skupščini predlaga podaljšanje ali skrajšanje mandata do šest mesecev, 
kar  se  sprejme s  statutarnim sklepom z  večino,  ki  je  določena za sprejem Statuta.  Tretji  sklop 
sprememb je vezanih na funkcijo sekretarja, za katerega je zahtevana visoka izobrazba, opredelitev 
postopka njegovega izbora in možnost njegove zamenjave v roku šestih mesecev po imenovanju. Ta 
sklop sprememb stopi v veljavo po koncu mandata sedanjega sekretarja, to je leta 2018.
Predsedujoči je odprl razpravo o predlogih sprememb statuta SZS.
V razpravi z vprašanji in pojasnili sodelujejo Dejan Stančevič, Polona Sladič, Peter Golob, Bojan 
Udovč in Ernest Deržek.
Predsednik Slapar članom skupščine nato predstavi in predlaga še sprejem statutarnega sklepa. 
Predsedujoči je predloga sklepov dal na glasovanje. Skupščina ju je soglasno sprejela

SKLEP št. 7: Skupščina SZS sprejme predlog dopolnitev statuta SZS s predlaganimi sklopi 
sprememb.

SKLEP št. 8: Predsedniku, predsedstvu in drugim organom, ki jih voli skupščina 
Strelske zveze Slovenije, se mandat podaljša najdlje do 15.6.2017.



6.
Poročilo o pripravi EP 10m Maribor 2017
Projekt organizacije EP 2017 predstavi podpredsednik SZS in predsednik organizacijskega odbora 
EP 10m Maribor  2017,  Ljubo Germič.  V predstavitvi  projekta  pojasni,  da  je  spremembo kraja 
izvedbe  EP Maribor  2017  potrdilo  predsedstvo  ESC  na  svoji  seji  februarja  v  Györu.  Germič 
predstavi strukturo organov EP 2017, kraj izvedbe, finančni načrt EP in druge podrobnosti. Njegov 
načrt je, da se EP izvede na tak način, da za sabo ne bo pustilo dolgov.
Po  kratki  razpravi,  v  kateri  so  sodelovali  Jernej  Adlešič,  Ernest  Deržek  in  Ljubo  Germič,  je 
predsedujoči  povzel  sledeči  predlog  sklepa,  ga  dal  na  glasovanje  in  skupščina  ga  je  soglasno 
sprejela

SKLEP  št.  9:  Skupščina  se  je  seznanila  s  projektom   EP  10  m  Maribor  2017  in 
pooblašča predsedstvo, da projekt izpelje. Predsedstvo je dodelilo tekmovanje 
izvajalcu  SD  I.  pohorski  bataljon  Ruše,  ki  se  je  zavezalo,  da  SZS  ne  bo 
bremenilo z morebitno izgubo oz. s SZS ne bo delilo dobička, ki bi morebiti 
nastal pri izvedbi EP 2017.

7.
Pritožba SD Gorjanci zoper odločbo disciplinskega razsodišča
Sekretar članom skupščine pojasni, da je SD Gorjanci vložilo pritožbo proti odločbi disciplinskega 
razsodišča. Predstavi dosedanji potek postopka in dejstva ter članom skupščine predstavi možnosti 
rešitve pritožbe. Po predstavitvi članom skupščine predlaga sprejetje sklepa, da se pritožbo zavrne 
in odločbo potrdi.
Predsedujoči je odprl razpravo, v kateri so sodelovali v imenu pritožnika Anton Klobčaver in Darko 
Malnar,  ki  pojasnjujeta  okoliščine  in  oporekata  ustreznosti  postopka  in  ustreznosti  odločbe.  V 
odprti  razpravi so sodelovali  Jože Arh, Peter Marinčič,  Ernest Deržek, Anton Majerle in Ernest 
Sečen.
Predsedujoči je zaključil daljšo razpravo, prisotne opozoril na kodeks etike v športnem strelstvu in 
predstavljeni predlog sklepa dal na glasovanje. Skupščina je sprejela
 

SKLEP št. 10: Pritožba SD Gorjanci zoper odločbo disciplinskega razsodišča se zavrne in 
odločba se potrdi.

Sklep je bil sprejet s 27 glasovi za , 5 glasov je bilo proti, 1 glas je bil vzdržal.

8.
Vprašanja, predlogi in pobude delegatov, razno.
Bojan Udovč, Peter Golob in predsednik Slapar članicam predlagajo dopolnitev  statutov članic SZS 
s vsebinskimi sklopi, ki jih je skupščina sprejela za dopolnitev statuta SZS. Po kratki razpravi je 
skupščina sprejela

SKLEP št. 11: Članicam SZS se priporoča dopolnitev svojih statutov po vzoru sprejetih 
            rešitev za statut SZS.

Jernej Adlešič predlaga, da bi se za pionirje tarče spremenile na standardni program, zaradi lažjega 
izvajanja tekmovanj z uporabo elektronskih tarč in s tem povezanim upravljanjem s programom 
Sius Ascor. Predsednik Komisije za puško, pištolo in samostrel, Ernest Sečen, pojasni, da se s tem 
vprašanjem  že  ukvarjamo  in  bo  šlo  v  javno  razpravo  med  članice  SZS  kot  izhaja  iz  sklepa 
Strokovnega sveta.

Ignaca Jerovška zanima,  zakaj  se  izplačila  sofinanciranja  programov nakazujejo članicam in ne 



reprezentantom  direktno.  Branko  Košir  in  Bojan  Udovč  pojasnita,  da  se  na  ta  način  klubom 
sofinancira stroške, ki v klubih nastajajo z aktivnostmi in vlaganji v razvoj svojih reprezentantov in 
po drugi strani iz ugodnejših davčnih vidikov.

Podpredsednik Ljubo Germič sprašuje,  zakaj  ne dovolimo uspešnim mladim strelcem, da bi  na 
istem tekmovanju nastopali  v  svoji  in  tudi  v  višji  starostni  kategoriji.  Odločitev  se  mu  ne zdi 
logična, saj s tem nekomu zapiramo možnosti za dobro uvrstitev v višji kategoriji. Savo Strmole 
pojasni, da pravilniki ISSF in ESC ne dopuščajo možnosti nastopanja v dveh starostnih kategorijah 
na istem tekmovanju. Po tem vzoru imamo enak sistem vpeljan še za mlajše selekcije.

Ernest Deržek predlaga predsedstvu, da se dajo pobude za spremembe zakonodaje za društva, da se 
odgovorne  osebe  v  društvih  ne  bi  zavezovalo  k  enaki  odgovornosti,  kot  odgovorne  osebe  v 
kapitalskih družbah. Takšno pobudo naj bi se oblikovalo skupaj s predstavniki OKS in FŠO. 

Anton Majerle članicam priporoča, da se poslužujejo zavarovanja odgovornosti strokovnega kadra.

 
Predsedujoči  se  je  vsem  zahvalil  za  predloge  in  pobude,  katere  bodo  posredovane  pristojnim 
komisijam in, ker ni bilo več razpravljavcev, je zaključil 46. skupščino SZS ob 20.50 uri.

Zabeležil Predsednik delovnega predsedstva
Simeon Gönc Anton Majerle

Overitelja zapisnika 
  Ernest Deržek     Elvira Valant



 

Strelska zveza Slovenije 

Komisija za puško, pištolo in samostrel   (KPPS)                                     Ljubljana, 19.08.2016 

 

 

 

 

Zadeva: 

 

Javna obravnava novega Pravilnika o državnih prvenstvih Republike Slovenije 

 

 

V cilju sledenju usmeritev SZS in novostim v pravilnikih mednarodnih strelskih organizacij 

ESC in ISSF, KPPS pripravlja nov Pravilnik o državnih prvenstvih Republike. 

 

 Ta  bi vseboval tri  novosti: 

 

1. Uvede se kategorija mlajših članov do 23 let 

2. Uvede se kategorija mešanih parov 

3. Uvedejo se spremembe v tekmovanjih za mladino do 15 let starosti (serijska 

puška) 

 

Članice SZS prosimo za komentar ter izraženo strinjanje oz. nestrinjanje s predloženimi 

novostmi. Pričakujemo, da boste vsako od teh seveda primerno in strokovno utemeljili. Vaš 

odziv bo članom pristojne komisije pri pripravi končnega besedila pravilnika  v veliko pomoč, 

zaradi česar se vam za sodelovanje v naprej zahvaljujemo.   

 

Pod 1) 

 

Kategorija mlajših članov in mlajših članic (MČ) v vseh članskih disciplinah DP se uvaja  z 

dvema ciljema: 

 

a) Mehkejši prehod iz mladinske v člansko kategorijo. Z več možnosti za osvojitev 

kolajne oz. vidnejših uvrstitev  se ohranja višja raven motiviranosti mladih strelcev  in 

predvidoma zniža odstotek tekmovalcev, ki ob prehodu v člansko kategorijo opustijo 

strelski šport. 

b) V skladu s kriteriji OKS najvišje uvrščeni posamezniki v tej kategoriji pridobijo status 

športnika mladinskega razreda, kar koristi tako posameznikom kot njihovim klubom.  

 

O tem tekmovanju je bistveno vedeti, da za  MČ na DP ni  posebnega tekmovanja, temveč jih 

komisija za razvrščanje na podlagi letnic rojstva izlušči iz običajne razvrstitve članov ter 

objavi njihov vrstni red. Isti tekmovalci/ke so torej uvrščeni na običajno člansko lestvico in na 

lestvico mlajših članov.  Teoretično lahko mlajši član/ica osvoji odličje v obeh disciplinah. 

Razvrstitev se izvede na podlagi kvalifikacijskih rezultatov. Za MČ ni finala, niti se ne vodijo 

posebni državni rekordi. Uvrstitev je samo posamična, saj je pričakovati, da bo veliko število 

MČ nastopilo v »običajnih« članskih ekipah svojih klubov.  Da se razglasi vrstni red MČ, 

veljajo isti kriteriji, kot za člane oz. članice. (min 6 oz. 4 nastopajoči) 

 

Norme za nastop na DP so iste, kot za »starejše« člane.  Edini strošek organizatorja je nakup 

štirih dodatnih kompletov medalj.       



 

Pod 2) 

 

Letos je na EP v madžarskem Györu prvič potekalo prvenstvo mešanih parov z zračnim 

orožjem, ki se je izkazalo celo za gledalce najbolj zanimivo in dinamično. Ker pri OKS velja 

pravilo, da na mednarodnih tekmovanjih  ni mogoče dobiti kategorizacije za discipline, v 

katerih ne poteka tudi domače državno prvenstvo, se v naš pravilnik o DP kot Priloga 3 

dodajo pravila za tekmovanje mešanih parov.  

 

Ker imamo mi v primerjavi z EP to prednost, da že imamo kvalifikacijske turnirje (3 na 

sezono) zmoremo to tekmovanje samo z  izločilnimi boji, brez kvalifikacij,  brez velikih 

stroškov za najem športnih dvoran umestiti v običajna, vsaj 9 do 10-mestna strelišča in tako 

torej tudi manjšim strelskim sredinam omogočiti izvedbo državnega prvenstva. Prvenstva 

mešanih parov  naj bi namreč potekala v posebnem terminu in ne hkrati s t.i. velikimi 

državnimi prvenstvi. 

 

Poleg tega večji pomen in s tem pričakovano večje število nastopajočih  pridobijo 

kvalifikacijski turnirji. Na DP mešanih parov se namreč uvrsti samo po 8 parov (variantno 16) 

z najboljšim prijavljenim rezultatom člana para, doseženim na enem od  treh kvalifikacijskih 

turnirjev, zaradi česar se je smotrno udeležiti vseh treh KT.   

 

Na ta način pridobimo toliko na času, da bo mogoče v nasprotju s prvotnimi predvidevanji in 

razmišljanji DP organizirati tako za članske kot za mladinske pare. V dvodnevnem 

tekmovanju bo en dan namenjen zračni puški, drugi dan pa zračni pištoli.        

 

 

Povzetek pravil DP mešanih parov 

 

Ta pravila v kar največji meri sledijo pravilom ESC iz letošnjega EP, kar je razvidno v 

nadaljevanju.  

 

 

Tekmuje  se   na strelišču z najmanj 10 (9) strelskimi mesti, opremljenem z elektronskimi 

tarčami. Tako s puško kot s pištolo se vsi zadetki ocenjujejo na desetinko natančnosti.  

Tekmovanje ves čas spremlja glasba, zaželeno je navijanje navijačev. 

 

 

 

Polfinale: 

 

Pravila SZS: 

 

Najboljših 8 parov (iz kvalifikacijskih turnirjev)  se razdeli v 2 polfinalni skupini s po 4 

ekipami. V vsaki skupini se dva para razvrstita na podlagi prijavljenega kvalifikacijskega 

rezultata, preostala dva para pa se razvrstita z žrebom.  V primeru enakega rezultata se pri 

razvrščanju upošteva 2. oz. 3. rezultat s KT.   Pari so pravzaprav ekipe, vsak SD lahko v vsaki 

kategoriji nastopi s po enim parom. Če so v določeni kategoriji prijavljeni manj kot 4 pari, se 

DP ne izvede.    

 



SD mora na DP nastopiti s prijavljenim parom, ima pa pravico do ene zamenjave 

tekmovalca/ke. Tudi zamenjava mora izpolniti pogoj glede norme.     

 

V prvi polfinalni   skupini nastopajo pari s startnimi številkami 1-4-5-8, v drugi skupini pa 2-

3-6-7.   Pari s številkami 1 do 4 se določijo na podlagi kvalifikacijskega rezultata, pari s 

številkami 5,6,7,8 pa se določijo z žrebom. 

 

Ne glede na doseženo normo ima organizator pravico do nastopa s svojim parom le v primeru, 

ko ni zadostnega števila  kvalificiranih parov. 

 

Varianta 16: 

V primeru, ko na primer ni prijavljenih mladinskih ekip ali ko organizator razpolaga z 

najmanj 18 strelskimi mesti, se na DP povabi do 16 najboljših parov s kvalifikacijskih 

turnirjev. V tem primeru dobimo 4 polfinalne skupine. Nosilci posameznih skupin se določijo 

na podlagi kvalifikacijskega rezultata, vsi ostali pa z žrebom.  

 

Finalista in dvoboj za 3 mesto izmed štirih zmagovalcev skupin dobimo po enakem sistemu 

izločanja, kot v posamezni skupini osnovne variante 8.    

 

 

 

Pravila ESC: 

Najboljših 8 ekip (iz kvalifikacij)  se z žrebanjem razdeli v 2 skupini s po 4 ekipami  s 

startnimi številkami od 1 do 8. 

 

V prvi polfinalni skupini nastopijo pari s številkami 1-2-3-4, v drugi skupini pa pari s 

številkami 5-6-7-8 

 

 

Pravila polfinalnega tekmovanja (enako SZS in ESC): 

 

Pripravljalno poskusni čas: 3min. 

 

 

1. STOPNJA  - IZLOČANJE 

 

2 seriji 3 strelov v času 150 sekund. 

 

Sledita po 2 strela vsakega para v času 100 sekund 

 

Po vsakih dveh strelih se izloči najnižje uvrščen  par.  

 

Zmagovalna ekipa skupine se uvrsti v finale, drugouvrščena ekipa skupine se uvrsti v boj za 

3. mesto. 

 

 

Po dve prvoizpadli ekipi iz vsake skupine se razvrsti od 5. do 8. mesta na podlagi njihovih  

polfinalnih rezultatov.  V primeru enakega rezultata, o razvrstitvi odloča en (1) dodaten strel 

enega člana ekipe, ki ga določi ekipa sama. Enako velja v primeru variante 16. 

 



  

 

2. STOPNJA - DVOBOJI 

 

V nadaljevanju tekmovanja  je najprej na vrsti dvoboj za 3. mesto, za tem dvoboj za 1. mesto.  

 

Pravila dvobojev za 1. oz. 3. mesto 

 

Pred dvobojem za 3. oz. 1. mesto imajo ekipe  (pari) po pozivu na strelsko mesto 4 minute 

časa za pripravo.  Poskusnih strelov ni.  

 

Pari na povelje sodnika streljajo strel po strel.  

Čas za posamezni strel znaša 50 sekund.  

Za vsak boljši seštevek strela obeh tekmovalcev para, par prejme točko, nasprotni par nič 

točk.   

 

Gledalci stanje osvojenih   točke spremljajo  bodisi preko video naprav, bodisi stanje kaže   

sodnik, ki sedi  najmanj 2 metra za črto strelskih mest, z dvigovanjem obojestransko 

natisnjenih številk  formata A5.   

 

Zmaga par, ki prvi zbere 5 točk. V primeru enakega seštevka obeh strelov, točko prejmeta oba 

para. V primeru izenačenega rezultata (5:5 ali 6:6 …), o zmagovalcu  odloča dodatni  strel 

obeh parov.  

 

Po trije najboljši pari prejmejo pokale, njihovi člani pa (ekipne) medalje. 

 

Dokler ne bo na ravni ISSF  sprejeta drugačna odločitev, se državni rekordi v disciplinah 

mešanih parov ne vodijo.  

 

Za kategorizacijo veljajo pravila OKS za člane ekip.  

 

Dodatek: 

 

Prikaz pričakovanega števila razpoložljivih parov, izdelan na podlagi nastopov na letošnjem 

DP: 

 

Puška – člani: 12 

Puška – mladinci: 4 

Pištola – člani: 14 

Pištola mladinci: 0 

  

 

Pod 3) 

 

V smislu sledenja pravil  razvojno usmerjenih in uspešnejših držav, se v Prilogo 2 obstoječega 

pravilnika o DP, ki govori o tekmovanju strelcev in  strelk do 15 leta starosti  se vnesejo 

naslednje bistvene novosti. 

 

a) serijske zračne puške je dovoljeno opremiti z dioptri.  

b) namesto tarč R8 se uporabljajo tarče R4.   



 

Za uvedbo novosti v prakso določi prehodno obdobje dveh sezon 

 

 

Obrazložitev pod a): 

 

Ker osnovni cilj vsakega SD predstavlja ustvariti čim bolj kakovostne članske vrste, 

predstavljajo  torej otroške kategorije zgolj eno od faz na tej razvojni poti. In ker je torej 

končni cilj tekmovati z dioptrom, je smiselno, da mlade strelce na to vrsto namerilnih naprav 

začnemo navajati že v zgodnji mladosti. Uporaba dioptra na serijskih puškah ni obvezna, 

mladi tekmovalci lahko še naprej nastopajo z odprtimi namerilnimi napravami. 

 

Uporaba dioptra bi bolj ambiciozne tekmovalce prav gotovo motivirala za izboljšanje tehnike, 

saj so v tem primeru napake bolj vidne kot pri odprtih namerilnih napravah. Grobih tehničnih 

napak, ki jih delajo povprečni tekmovalci z odprtimi merki pa tudi uporaba dioptra ne bo 

odpravila sama po sebi, ampak bodo morali vložiti več truda za odpravo le-teh. V nasprotnem  

pri teh tekmovalcih verjetno ne bi bilo rezultatske razlike med uporabo dioptra oz. odprtega 

merka 

 

 

Obrazložitev pod b) 

 

Tarče R8 predstavljajo zapuščino tako imenovanega nacionalnega programa bivše SFRJ 

(Jugoslavije) in jih ostala Evropa ne pozna oz. jih ne uporablja.   

 

Prehod na tarče R4 prinese več poenostavitev pri njihovi nabavi in uporabi, zlasti pri vse bolj 

razširjeni elektroniki, nima pa nobenega negativnega vpliva na samo tehniko namerjanja.    

 

Motivacija po čim boljšem rezultatu pa kljub temu ostane, čeprav bi bile vrednosti nižje. Cilj 

tekmovalca, da zadene vsak strel čim bolj v sredino tarče, ostane isti. Vrednosti zadetkov pa 

so samo pripomoček sodnikom, da tekmovalce razvrstijo od najboljšega navzdol. Rezultati 

padejo tudi pri prehodu iz kategorije z naslonom v kategorijo brez naslona, pa se je potrebno s 

tem sprijazniti in spopasti z novim izzivom.  

Sicer pa bi se po grobi analizi rezultat 180 krogov na tarče R8 v primerjavi istih zadetkov na 

tarčo R4 znižal za cca. 20 krogov. Rezultat sedanje norme za DP 165 krogov, pa bi padel na 

pribl. 135 krogov. 

 

   

 



819-6                   Ljubljana, 1. 8. 2016

Članica in člani Komisije za puško, pištolo in samostrel (KPPS) so na svoji 17. (dopisni) seji julija 2016 
pod točko 2 (Izbor organizatorjev tekmovanj z zračnim orožjem v sezoni 2016/17) sprejeli naslednji 

S K L E P:

KPPS  je  obravnaval  prejete  vloge  za  organizacijo  turnirjev  državnih  lig,  kvalifikacijskih  turnirjev, 
kvalifikacij za 1. B ligo, univerzitetnega prvenstva, tekmovanja veteranov ter državnega prvenstva z 
zračnim orožjem   ter na podlagi veljavnih kriterijev presoje  opravil naslednji izbor: 

A. Državne lige:
1.krog: Tabor-Ježica
2.krog: Trzin 
3.krog: Ptuj
4.krog: Kovinar Ormož
5.krog: Črenšovci  
6.krog: 1956 Trbovlje

B. Kvalifikacijski turnirji:  
1.1956 Trbovlje  
2.Kovinar Ormož 
3.Železniki

C. Kvalifikacije za 1.B ligo
Tabor – Ježica 

D. Univerzitetno prvenstvo
Tabor Ježica

E. Državno tekmovanje veteranov
MSZ Ljubljana

F. Državno prvenstvo 
Slovenske Konjice

Komisija za puško, pištolo in samostrel SZS
predsednik Ernest Sečen l.r.



818-6 Ljubljana, 24.8.2016

Zap.št. Ime tekmovanja Datum Organizator Kraj tekmovanja Predlog deleg. sodnika Predlog deleg. sodnika (oprema) Predlog delegata

1 1 krog a.DL, Pokal prijateljstva 22.9.16 SD Tabor Ježica Ljubljana Mikolič Alojz

2 I. Kvalifikacijski turnir 10m 13.10.16 SD 1956 Trbovlje Ljubljana Gorjup Andreja

3 24. MT  Nagrada Pohorja 12.11.16 SD FLV  Hoče Majhenič Jože Gorjup Andreja

4 2 krog a.DL, Pokal prijateljstva 19.11.16 SD Trzin Ljubljana Valant Elvira

5 II. Kvalifikacijski turnir 10m 27.11.16 SD Kovinar Ormož Ormož Golob Peter

6 III. Kvalifikacijski turnir 10m 10.12.16 SD Železniki Ljubljana Majerle Anton

7 3 krog a.DL, Pokal prijateljstva 17.12.16 SK Ptuj Ptuj Jazbinšek Jernej

8 21. MT Skirca 2017 SD Trzin Trzin

9 23. MT Rušu 2017 SD I. poh. Bat. Ruše

10 4 krog a.DL, Pokal prijateljstva 2017 SD Kovinar Ormož Ormož

11 5 krog a.DL, Pokal prijateljstva 2017 ŠK Črenšovci Črenšovci

12 6 krog a.DL, Pokal prijateljstva 2017 SD 1956 Trbovlje Ljubljana

13 DP 10m za člane in mladince 2017 SD Slov. Konjice

14 DP 10m za mlajše kategorije 2017 SD Slov. Konjice

15 Univerzitetno DP 10m 2017 SD Tabor Ježica Ljubljana

16 Kvalifikacije za 1.B DL 2017 SD Tabor Ježica Ljubljana

Sodniška komisija SZS

predsednik Robert Ferenčak

PREDLOGI DELEGIRANIH SODNIKOV IN DELEGATOV SZS NA TEKMOVANJIH V SEZONI 2016/2017



815-6  Ljubljana, 18. 8. 2016

PODALJŠEVANJE LICENC INŠTRUKTORJEV IN TRENERJEV 
ŠPORTNEGA STRELSTVA 

Strelska zveza Slovenije vabi na podaljševanje licenc strokovnih delavcev.

KRAJ: Ljubljana, Fakulteta za šport, Gortanova 22, velika predavalnica
TERMIN : 17.09.2016
VODJA SEMINARJA: Renato Šterman
UDELEŽENCI: Ni števila omejitve udeležbe
POGOJI PRIJAVE: Pridobljena usposobljenost v športnem strelstvu. (Inštruktor športnega 

strelstva, Trener športnega strelstva I ali Trener športnega strelstva II.).
POTREBNA DOKAZILA: Usposobljenost se bo preverjala v aplikaciji ŠPAK – razvid usposobljenih  

športnih delavcev
VSEBINA: - 9.00 – 9.15 uvod v licenciranje (panožna športna šola), Renato Šterman

- 9.20 – 10.05 ciklizacija v športnem strelstvu, Martin Kolar
- 10.05 – 10.35 procedura fizične priprave (ogrevanja) pred tekmovanjem, 
Martin Kolar
- 10.35 - 10.45 pobude in vprašanja
- 10.45 – 11.00 odmor
- 11.00 – 11.45 metode treniranja mlajših kategorij, Ernest Sečen

POGOJI DOKONČANJA:  Udeležba na seminarju
PRIJAVE: elvira.valant  .szs@gmail.com   do 10.09.2016 in lista prisotnosti s podpisi
PRIJAVNINA: 10,00 EUR/udeleženca. Računi bodo izstavljeni po seminarju
PRIDOBLJENE KOMPETENCE: Udeleženci si bodo po udeležbi na seminarju potrdili svojo trenersko 

licenco za sezoni 2016/2017 in 2017/2018

VABILO NA PRAKTIČNO DELAVNICO – TRENING Z MK-PUŠKO

Strelska zveza Slovenije vabi zainteresirane inštruktorje in trenerje na praktično delavnico treninga z 
malokalibrsko puško, ki bo potekala na strelišču v Ljubljani od 28.8. do 1.9.2016. Delavnico bo vodil 
olimpijec in član srbske strelske reprezentance Nemanja Mirosavljev. 
Treningi bodo potekali dopoldan in popoldan, točen urnik treningov pa se bo določil na licu mesta.    
Prijavnina  na  delavnico je  20,00 EUR/osebo.  Obvezna je  predhodna prijava  po e-pošti  na  naslov 
vandreja@hotmail.com najkasneje  do srede 25.8.2016. Uro začetka delavnice vam bomo sporočili 
naknadno. Udeleženci si bodo z udeležbo na delavnici podaljšali svojo trenerske licence za sezoni 
2016/17 in 2017/18.  Dodatne informacije lahko dobite pri vodji reprezentance Andreji Vlah na tel. 
051 611 330.

Trenerska komisija SZS 
predsednik Renato Šterman

mailto:vandreja@hotmail.com
mailto:vandreja@hotmail.com
mailto:vandreja@hotmail.com
mailto:elvira.valant.szs@gmail.com


  
 
 
 
 

222000111666   UUUGGGOOODDDNNNEEEJJJEEE   NNNAAA   KKKOOOPPPAAANNNJJJEEE   
VVV   BBBAAAZZZEEENNNEEE   TTTHHHEEERRRMMMAAANNNEEE   LLLAAAŠŠŠKKKOOO   

      

ZZAA  ČČLLAANNEE  DDRRUUŠŠTTEEVV  iinn  KKLLUUBBOOVV    
SSTTRREELLSSKKEE  ZZVVEEZZEE  SSLLOOVVEENNIIJJEE    
OB INDIVIDUALNEM OBISKU 

 

Thermana Laško nudi v letu 2016 (med 1.2.2016 in 31.1.2017) 
vsem članom Strelske zveze Slovenije in njihovim družinskim 
članom, ki pridejo na dan koriščenja s članom, naslednjo 
ugodnost v obeh hotelih: 
 
 

1100%%  ppooppuusstt 

 

na vse vstopnice za kopanje in kopanje+savna 
 

na vse wellness storitve  

na vse fizioterapevtske storitve 

 
 

Popust lahko člani uveljavljajo ob predložitvi članske 
izkaznice društva in Modre ali Zlate kartice Thermana Cluba. 
V Thermana Club se lahko včlanijo ob prvem prihodu in 
koriščenju ugodnosti ali preko Thermaninih spletnih strani.   
 

 
 

 

Zdraviliška cesta 6, 3270 Laško 
T: 03 423 2100, 080 81 19  
www.thermana.si, info@thermana.si 
 
 

 

Pridružujemo si pravico do sprememb cen. Tiskarske napake niso izključene. 

 


