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1. Skupščina SZS, 
2. Pravilnik o pripravi kandidatur za tekmovanja po programu ISSF, ESC in IAU, 
3. Razno. 
 
 
1. Skupščina SZS 
Predsedstvo SZS je na svoji 5. seji sprejelo sklep, da se, za 14.5.2013 napovedana, skupščina 
SZS prestavi na 18.6.2013. Glavni razlog spremembe termina je dejstvo, da osnutek novega 
statuta še ni bil dokončno usklajen. 
 
2. Pravilnik o pripravi kandidatur za tekmovanja po programu ISSF, ESC in IAU 
Predsedstvo SZS je Pravilnik sprejelo na svoji zadnji seji. Ob tem članice opozarja, da je 
samo zveza nosilec kandidature in da le zveza komunicira z ISSF, ESC in IAU. Pred 
sprejemom pravilnika je predsedstvo zaznalo potrebo in nujo, da se področje kandidatur uredi, 
saj so v primeru izraženega interesa članic po organizaciji velikih mednarodnih tekmovanj, v 
proceduro priprave takšnih kandidatur, vpeti tudi državni organi, kot to zahteva Zakon o 
športu. 
 
3. Razno 
Zaradi letnih dopustov bo 29. in 30. aprila ter 3. maja pisarna SZS zaprta. 
 
 
Želimo vam prijetno prebiranje strelskih novic in vas športno pozdravljamo! 
 
--  
Simeon Gönc 
 
Sekretar Strelske zveze Slovenije  
Dolenjska cesta 11 
1000 Ljubljana 
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Na podlagi 21. člena Statuta Strelske zveze Slovenije z dne 24. 6. 2008 in 27. 8. 
2008 je Predsedstvo SZS na svoji 5. seji, dne 21. 4. 2013, sprejelo  

 
 
 
 

PRAVILNIK O PRIPRAVI KANDIDATUR ZA TEKMOVANJA  
PO PROGRAMU ISSF, ESC IN IAU 

 
 

1. člen 
 
Pravilnik določa postopek kandidiranja za strelska tekmovanja po koledarju ISSF, 
ESC in IAU in sicer za: 
 

- svetovno prvenstvo z zračnim orožjem, 
- svetovno prvenstvo puška, pištola, puška velikega kalibra in puška šibrenica, 
- svetovni pokal, 
- finale svetovnega pokala, 
- evropsko prvenstvo z zračnim orožjem, 
- evropsko prvenstvo puška, pištola, puška velikega kalibra in puška šibrenica, 
- svetovna in evropska prvenstva s samostrelom, 
- evropski  pokali. 

 
2. člen 

 
Za izvedbo strelskih tekmovanj, ki so v koledarju ESC, ISSF in IAU lahko kandidira le 
Strelska zveza Slovenije (v nadaljevanju: SZS). 
 
Članica SZS, ki je zainteresirana za organizacijo tekmovanj iz 1. člena tega pravilnika 
lahko skladno s tem pravilnikom izrazi interes za izvedbo tekmovanja.   
 

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

4. člen 
 
SZS vsako leto pozove članice za vložitev predloga za kandidiranje mednarodnih 
tekmovanj iz 1. člena tega Pravilnika. V pozivu določi rok dostave pisne kandidature. 



 
SZS v primeru nepopolnega predloga za kandidiranje pozove članico za dopolnitev. 
Če kljub pozivu za dopolnitev dokumentacija ne ustreza zahtevam 5. člena tega 
Pravilnika, se vloga zavrže kot nepopolna. 
 

5. člen 
 
Predlogu za kandidiranje je potrebno priložiti: 

 Tekmovanje za katero se kandidira, 
 Pričakovani pozitivni učinki za strelstvo v Sloveniji, 
 Reference kandidata,  
 Odgovorna oseba, iniciativni odbor, 
 Opis stanja strelskega objekta,  
 Popis potrebnih del, finančno ovrednotenje projekta, roki izvedbe in vir 

financiranja za pripravo strelišča/strelišč za strelsko tekmovanje, 
 Navedba števila strelskih mest, ki so že zagotovljena, po kategorijah, 
 Navedba števila strelskih mest, ki bodo zagotovljena, po kategorijah strelišč, 
 Oprema, elektronske tarče, število, način zagotovitve (nakup, izposoja), 
 Predlagan termin tekmovanja, 
 Osnutek programa tekmovanja po dnevih (prihod, uradni treningi, tekmovanja 

po disciplinah), 
 Nastanitev strelk in strelcev (hoteli) z maksimalnimi cenami za hotel, 
 Izjavo o zagotovitvi brezplačne nastanitve, prevozov, prehrane za vodstvo 

mednarodne zveze, 
 Prevozi, način zagotovitve, 
 Prehrana, način zagotovitve, 
 Hramba orožja na strelišču, zagotovitev varnosti, 
 Medijska podpora, 
 Načrt organizacijskih priprav na tekmovanje, 
 Organizacijska shema z opredelitvijo služb, 
 Predlog sestave častnega, organizacijskega odbora, 
 Finančni načrt, 
 Druge podatke, ki se zahtevajo v pozivu mednarodne zveze. 

 
6. člen 

 
Predsedstvo na seji odloči o kandidaturi. V primeru odločitve predsedstva, da bo SZS 
kandidirala za organizacijo večjega mednarodnega tekmovanja, strokovna služba 
zveze zaprosi za soglasje Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenje športnih zvez 
in Vlade RS (za svetovna in evropska prvenstva) oziroma pristojnega ministrstva za 
šport (za svetovne pokale in grand prix mitinge). 
 

7. člen 
 
Stroški kandidiranja bremenijo članico zveze, ki kandidira za organizacijo 
mednarodnega tekmovanja. 
 
 
 



8. člen 
 
SZS in za kandidaturo zainteresirana članica SZS pred vložitvijo kandidature 
podpišeta pogodbo. 
 
Pogodba mora zagotoviti nosilno vlogo SZS v pripravi in organizaciji tekmovanja, 
pravice in obveznosti SZS ter pravice in obveznosti organizatorja. 
 

9. člen 
 
Zveza do roka dostavi dokumentacijo, ki se zahteva po Pravilih ISSF, ESC oziroma 
IAU na ustrezno mednarodno zvezo. 
 

10. člen 
 
Predlagatelj 30 dni pred odločanjem na skupščini ISSF, ESC, IAU o dodelitvi 
mednarodnega tekmovanja pripravi ustrezno predstavitev in promocijsko gradivo.  
 

11. člen 
 
V primeru uspešne kandidature SZS in članica SZS po potrebi podpišeta aneks k 
pogodbi iz 9. člena, s katero uredita dodatne pravice in obveznosti zveze in članice. 
Aneks k pogodbi mora biti podpisan pred podpisom pogodbe, ki jo SZS podpiše z 
ISSF, ESC ali IAU. 
 

12. člen 
 
V primeru grobe kršitve tega Pravilnika, s strani zainteresirane članice SZS za 
organizacijo tekmovanja, lahko SZS umakne kandidaturo za organizacijo velikega 
mednarodnega tekmovanja. 
�

13. člen 
 
Za kandidature vložene pred sprejemom tega Pravilnika je potrebno skleniti pogodbe 
skladno z 9. in 10. členom Pravilnika. 
 

14. člen  
 
Pravilnik začne veljati z dnem sprejema.  
 
 
Predsednik SZS 
Janez Slapar l.r. 

 

 

 

 


