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ČLANICAM SZS 

 

Pošiljamo vam naslednjo številko Informacij SZS št. 102/13, ki zajema: 

 

1. NOVI Pravilniki SZS, 

2. KPPS - Razpis za organizatorja DP zračno orožje 2014, 

3. Razpis FŠO 2014, 

4. Sodniški licenčni seminarji, 

5. Šport mladih - Informator ŠŠT 2013/14, 

6. Prestopi 2013, 

7. Twitter aplikacija SZS - navodila za uporabo, 

8. Program ugodnosti OKS-ZŠZ za zveze in društva, 

9. Startne številke, 

10. Javni razpis za podelitev priznanj Stanka Bloudka za leto 2013,  

11. Registracije tekmovalcev v sezoni 2013/14, 

12. Razno. 

 

 

1. NOVI Pravilniki SZS 

V skladu z najavo v predhodnih Informacijah SZS vas obveščamo, da je Predsedstvo SZS na 

svoji 11. seji 1.10.2013 sprejelo 8 novih pravilnikov SZS, ki so priloženi in obenem objavljeni 

na spletni strani SZS - http://www.strelska-zveza.si/index.php/pravilniki-szs : 
697-3 Pravilnik o registraciji tekmovalcev v SZS.pdf  
698-3 Pravilnik o izbiri najboljših tekmovalcev, društva in športne poteze leta v SZS.pdf 
699-3 Pravilnik o državnih prvenstvih Republike Slovenije.pdf 
700-3 Pravilnik o tekmovanjih v državnih članskih ligah z ZO za Pokal Slovenije.pdf 
721-3 Pravilnik tekmovanj v državni ligi za kadete in mladince za Pokal Slovenije.pdf 
722-3 Pravilnik tekmovanj za pokal prijateljstva - državna pionirska liga.pdf 
723-3 Pravilnik o podeljevanju licenc inštruktorjem in trenerjem v SZS.pdf 
724-3 Pravilnik o usposabljanju in podeljevanju licenc sodnikom v SZS.pdf 
            obrSZS2_14_Športna poteza.pdf 
           obrSZS2_15_Prijavnica za usposabljanje in licenciranje sodnikov.pdf 
 

Kaj novega nam prinašajo: 

Spremembe pravilnikov so bile izvedene zaradi sistemske uskladitve in poenotenja pravil v 

smeri uresničevanja določb novega statuta SZS. Zaradi tega je bilo opravljenih veliko 

redakcijskih popravkov, ki pa ne prinašajo vsebinskih sprememb. Pred začetkom nove sezone 

je za vse registrirane tekmovalce, ki se bodo z novimi pravili srečali že ta konec tedna, 

ključno sledeče: 

 

http://www.strelska-zveza.si/index.php/pravilniki-szs


Kratek povzetek bistvenih sprememb ligaških pravilnikov: 

- čas za finalne strele je bil prilagojen novim ISSF pravilom, veljavnim od 1.1.2013 in sedaj 

znaša 50 sekund za 1 strel (prej 75 sekund). 

- objava razporedov za ligaška tekmovanja - najmanj 6 dni pred tekmovanjem. 

- v 2. DL se odpravi sistem dvobojev, možen samo še turnirski način tekmovanja.  

- za osvojitev ekipnih pokalnih točk v ligah mladih ne zadošča več zgolj en nastop. 

 

Kratek povzetek bistvenih sprememb v pravilniku o državnih prvenstvih: 

- v skladu z določbo 28. člena Pravilnika o DP RS se uvede izboljšan nadzor nad doseganjem 

norm in pravico do udeležbe na DP. 

- namesto dosedanjih Odprtih kontrolnih tekmovanj se uvedejo Kvalifikacijski turnirji za 

nastop na DP za posameznike in ekipe ter za doseganje kriterijskih norm za sestavo 

reprezentance. Za člansko in mladinsko kategorijo norme NE bo možno dosegati na ligaških 

tekmovanjih. Dosedanji termini OKT pa postanejo termini za KT in se tako zaenkrat ne bodo 

spremenili. 

- usklajeni so nazivi posameznih disciplin s pravili ISSF.  

- uvedejo se finalna tekmovanja v vseh olimpijskih disciplinah, kjer to omogoča tehnična 

opremljenost strelišča. 

- posodobljena je priloga pravilnika o tekmovanjih s serijskim orožjem. 

- odpravlja se spodnja starostna omejitev za registracijo cicibanov - vendar pozor trenerji, 

bodite skrbni in odgovorni! 

 

2. KPPS - Razpis za organizatorja DP zračno orožje 2014 

Komisija za puško, pištolo in samostrel objavlja razpis za organizacijo 23. Državnega 

prvenstva z zračnim orožjem za vse kategorije v letu 2013. Zainteresirana društva pozivamo k 

posredovanju prijav najkasneje do srede 30.10.2013. 

 

3. Razpis FŠO 2014 
V petek 11.10.2013 sta bila objavljena: 

javni razpisa FŠO za sofinanciranje športnih dejavnosti, raziskovanja in razvoja športa in 

založništva v športu v letu 2014 ter  

javni razpis za sofinanciranje gradnje športnih objektov v letih 2014, 2015 in 2016.  

Razpisa sta priložena, celotna dokumentacija pa je objavljena na spletni strani FŠO: 

http://www.fundacijazasport.org/ . Vse zainteresirane pozivamo za pravočasno posredovanje 

vlog za mnenje SZS. Razpis se zaključi v ponedeljek 11.11.2013. 

 

4. Sodniški licenčni seminarji 

Sodniška komisija bo v skladu s Pravilnikom o usposabljanju in podeljevanju licenc 

sodnikom v SZS (724-3) pričela s podaljševanjem licenc za obdobje 2013-2016. Licenciranje 

se bo izvajalo predvidoma ob petkih popoldan med 16. in 22. uro, ter ob sobotah med 08. in 

14. uro. Pet ur je predvidenih za predavanje in ena ura za pisanje testa. 

Regijski koordinatorji bodo pravočasno seznanjeni o dnevu podaljševanja licenc v njihovi 

regiji, zato naj imajo predviden dovolj velik prostor, ki bo omogočil normalno podajanje 

snovi in pisanje testa. Po uskladitvi datuma in kraja pa bodo koordinatorji obvestili svoja 

društva oz. sodnike. Finančni del izvajanja seminarja je v pristojnosti regije, ki tudi poravna 

stroške predavateljem. Priporočena kotizacija na udeleženca je 20 EUR.  

Do izvedbe vseh licenčnih seminarjev ostaja sodnikom v veljavi licenca iz preteklega 

olimpijskega ciklusa. SZS bo tako vsem društvom, ki imajo sodniški strokovni kader, do 

konca leta izstavila račune za sodniško članarino v letu 2013. 

Za nove sodnike bo tečaj predvideno organiziran v prvih mesecih naslednjega leta. 

http://www.fundacijazasport.org/


Udeleženec se prijavi k podaljševanju licence na obrazcu SZS 2-15. Vsak udeleženec 

licenčnega usposabljanja mora obvezno imeti na razpolago izvod pravil ISSF (splošna pravila, 

puška in pištola). Na internetni strani http://www.strelska-zveza.si/index.php/pravilniki-issf  

pa so objavljeni prevodi pravil ISSF po katerih se bodo izvajala licenciranja. Splošna tehnična 

pravila bodo pred licenciranjem deležna še nekaj redakcijskih popravkov in pripravljena za 

obojestransko tiskanje. Čistopis bo predvidoma objavljen 23.10.2013. 

Sodniška komisija SZS pa pred začetkom nove sezone Državne lige z zračnim orožjem 

apelira na upoštevanje varnostnih pravil. Prehodno obdobje do popolne uveljavitve uporabe 

varnostnih zastavic je namreč le še do konca leta 2013. 

 

Seznam delegiranih sodnikov za prvo polovico sezone 2013/14 je priložen. 

 

 
Tekmovanje Datum Kraj Delegirani sodnik Del.sodnik za opremo

1 I. krog lige 19.-20.10.2013 Olimpija v LJ Anton Majerle

2 II. krog lige 23.-24.11.2013 Trbovlje v LJ Alojz Mikolič

3 MT Maribor 9.-10.11.2013 FLV v Hočah Jože Majhenič Andreja Gorjup

4 1.Kvalifikacijski turnir (1.KT)9.-10.11.2013 FLV v Hočah Jože Majhenič

5 III. krog lige 21.-22.12.2013 Železniki v LJ Elvira Valant

6 2.Kvalifikacijski turnir (2.KT)01.12.2013 Železniki v LJ Andreja Gorjup

7 3.Kvalifikacijski turnir (3.KT)14.12.2013 Ptuj Peter Golob

8 MT Trzin 3.-5.1.2014 Trzin Robert Ferenčak Oto Strakušek

9 MT Ruše 10.-12.1.2014 Ruše Elvira Valant Robert Ferenčak

10 IV. krog lige Januar `14 Ormož Simeon Gönc

11 Dvoboj SLO-HRV Februar `14 Ljubljana Anton Majerle

12 V. krog lige Februar `14 Ptuj Jože Majhenič

13 VI. krog lige Marec `14 MSZ Ljubljana Robert Teržan  
 

5. Šport mladih - Informator ŠŠT 2013/14 

V Informatorju 2013/14, 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 62. strani za 

OŠ in 74. strani za SŠ. Ti prinašajo nekaj novosti srednješolcem, ki bodo lahko po novem 

tekmovali s serijskim ali standardnim zračnim orožjem, s puško oziroma s pištolo. Pri 

osnovnošolcih ni sprememb glede na preteklo šolsko leto.  

 

6. Prestopi 2013 

V prestopnem roku so bila zelo aktivna sledeča društva: Celjska četa Mala Breza, Kovinar 

Ormož, Slovenske Konjice in Murska Sobota. Zato vas v skladu s pozitivnimi sklepi 

Registracijske komisije SZS seznanjamo s sledečimi prestopi: 

Igor Makari (74) iz Štefana Kovača Turnišče v Mursko Soboto, 

Irena Golob (70) iz Mroža Velenje v Slovenske Konjice, 

Enea Golob (96) iz Mroža Velenje v Slovenske Konjice, 

Luka Privšek (96) iz Dušana Poženela Rečica v Celjsko četo Mala Breza, 

Anej Bovha (03) iz Dušana Poženela Rečica v Celjsko četo Mala Breza, 

Lucija Deželak (00) iz Dušana Poženela Rečica v Celjsko četo Mala Breza, 

Blaž Planko (98) iz Dušana Poženela Rečica v Celjsko četo Mala Breza, 

Tadej Horvat (86) iz Tovarne sladkorja Ormož v Kovinar Ormož, 

Matic Slavinec (01) iz Tovarne sladkorja Ormož v Kovinar Ormož, 

Emerik Hodžić (82) iz Tovarne sladkorja Ormož v Kovinar Ormož. 

 

http://www.strelska-zveza.si/index.php/pravilniki-issf
http://www.sportmladih.net/informator/


7. Twitter aplikacija SZS 

Na spletni strani SZS ste v zadnjih dneh zagotovo zasledili novost - Twitter aplikacijo 

Slovenia Shooting@strelstvo.  

Komisija za organizacijo, kadre in promocijo SZS je za lažje razumevanje in vzpodbudo k 

uporabi popularnega socialnega omrežja za vas pripravila kratka navodila, ki vam jih 

pošiljamo v prilogi. Uporaba aplikacije je sila enostavna zato poskrbimo, da se bo dober glas 

o slovenskem strelskem športu razširil po svetu. 

 

8. Program ugodnosti OKS-ZŠZ za zveze in društva 

V prilogi vas seznanjamo z bonitetami, ki so ponujene članicam OKS-ZŠZ in njihovim 

društvom. (http://www.strelska-zveza.si/dokumenti/ostale-

informacije/2012/20131017_Bonitete_clanicamOKS_2012-2016.pdf  ) 

 

9. Startne številke 
Za državno ligo z zračnim orožjem smo za vse registrirane tekmovalce v sezoni 2013/14 

izdelali startne številke in jih objavili na spletni strani SZS na sledečem naslovu: Zavihek 

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

tekmovalci ). Za vsa društva, ki so registrirala svoje člane smo pripravili PDF dokument s 

startnimi številkami. Številke so oz. bodo izdelane za vse registrirane člane društev. Za 

tekmovalce državnih lig je uporaba startnih številk obvezna, zato si jih sprintajte in zaradi 

boljše obstojnosti tudi plastificirajte. Za naknadne registracije bodo številke izdelane sproti ob 

registraciji in kasneje objavljene tudi na spletu SZS. 

 

10. Javni razpis za podelitev priznanj Stanka Bloudka za leto 2013,  

Je priložen in 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[show_single]=1303 . Rok za 

posredovanje vaših predlogov je 13.12.2013. 

 

11. Registracije tekmovalcev v sezoni 2013/14 
Vse članice SZS in še posebej naše trap članice znova pozivamo, da vse svoje tekmovalce, ki 

jih nameravajo registrirati v letošnji sezoni, registrirajo že zdaj v jesenskem obdobju, saj se 

bomo tako lahko bolje pripravili na javne razpise FŠO in MIZŠ in posledično zaradi večje 

množičnosti dosegli bolj ugodno financiranje delovanja zveze. 

 

Registracijske izkaznice za novo sezono bodo razdeljene na 1. turnirju državnih lig v 

Ljubljani, zato jih boste lahko vodje ekip prevzeli pri prijavni službi tekmovanja.  

 

12. Razno: 

- Seznam rezervistov: Je priložen. (http://www.strelska-zveza.si/dokumenti/obvestila-

szs/2013/20131017_Rezervisti_2013-14.pdf ) 

- Sprememba imena članice SZS - po novem ŠSD Murska Sobota, prej SD Pomurka MI, novi 

predsednik društva je Igor Makari. 

- Strelec leta - točkovanje: Na spletni strani SZS je, v skladu z novim pravilnikom, objavljena 

osvežena verzija preglednic: http://www.strelska-zveza.si/index.php/informacije/strelec-leta  

 

V NOVI SEZONI 2013/14 VAM ŽELIMO VELIKO TEKMOVALNIH USPEHOV IN VAS 

ŠPORTNO POZDRAVLJAMO! 
 
Simeon Gönc 

https://twitter.com/intent/user?screen_name=strelstvo
http://www.strelska-zveza.si/dokumenti/ostale-informacije/2012/20131017_Bonitete_clanicamOKS_2012-2016.pdf
http://www.strelska-zveza.si/dokumenti/ostale-informacije/2012/20131017_Bonitete_clanicamOKS_2012-2016.pdf
http://www.strelska-zveza.si/index.php/registrirani-tekmovalci
http://www.strelska-zveza.si/index.php/registrirani-tekmovalci
http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/okroznice/arhiv_okroznic/okroznice_razpisi_in_javna_narocila/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1
http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/okroznice/arhiv_okroznic/okroznice_razpisi_in_javna_narocila/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1
http://www.strelska-zveza.si/dokumenti/obvestila-szs/2013/20131017_Rezervisti_2013-14.pdf
http://www.strelska-zveza.si/dokumenti/obvestila-szs/2013/20131017_Rezervisti_2013-14.pdf
http://www.strelska-zveza.si/index.php/informacije/strelec-leta

