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ČLANICAM SZS 

 

Pošiljamo vam naslednjo številko Informacij SZS št. 116/15, ki zajema: 

 
1. Predsedstvo, 
2. Organizatorji tekmovanj z zračnim orožjem 2015/16, 
3. Razpis za DP z zračnim orožjem 2016, 
4. Razpis usposabljanja Trener 1 športnega strelstva, 
5. Razpis za športne štipendije v šolskem letu 2015/16, 
6. Spremembe pravilnikov SZS - javna obravnava, 
7. Razpis za DP v dvojnem trapu, 
8. Vrednotenje dosežkov - Strelec leta 2016; 
9. Registracije za novo sezono 2015/16; 
10. Razno. 
 
1. Predsedstvo 
je zasedalo na treh sejah v juniju in avgustu  
- seznanilo se je s pripravami na EP Maribor in sprejelo različna priporočila; 
- obravnavalo je predlog reprezentance za EP Maribor in ostala pripravljalna tekmovanja; 
- seznanilo se je s sklepi Nadzornega odbora; 
- obravnavalo je statusna vprašanja zaposlenih; 
- obravnavalo in sprejelo je Pravilnik o izbiri najboljših tekmovalcev, društva in športne poteze leta v 
SZS; 
- obravnavalo je poročila vodij reprezentanc; 
- obravnavalo je pobudo Združenja orožarjev Slovenije; 
- sekretarki EP Maribor Elviri Valant je podaljšalo pogodbo o zaposlitvi za 2 meseca, do konca oktobra; 
- s 1.9. je zaposlilo vodjo reprezentance SZS Andrejo Vlah kot strokovno sodelavko-trenerko do konca 
leta 2015, z možnostjo podaljšanja zaposlitve in v skladu s sofinanciranjem OKS. 
 
2. Organizatorji tekmovanj z zračnim orožjem 2015/16 
Obveščamo vas, da je bilo na 13.seji Komisije za puško, pištolo in samostrel, ki je bila dne 29.6.2015 
odločeno, da bodo tekmovanja v naslednji sezoni z zračnim orožjem organizirali: 
1.krog DL - Dušan Poženel Rečica v Ljubljani, 
2.krog DL - Črenšovci v Črenšovcih, 
3.krog DL - Železniki v Ljubljani, 
4.krog DL - Slovenske Konjice v Zrečah, 
5.krog DL - Kidričevo v Kidričevem, 
6.krog DL - Olimpija v Ljubljani. 
vsi organizatorji bodo tekme izvajali na Sius elektronskih tarčah 
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Izbor se je opravil na podlagi ključa za izbor organizatorjev tekmovanj po regijah. 
Člani so sprejeli še tri dodatne kriterije prednostne obravnave: 
1. prednost ima klub, ki se prvič prijavi na razpis, 
2. prednost ima klub, ki ni bil izbran za organizatorja v pretekli sezoni, 
3. prednost imajo višje uvrščeni klubi v razvrstitvi za Pokal Slovenije v pretekli sezoni.  
 
1.KT 10m - Franc Lešnik Vuk v Hočah (MT), rezerva Mesto Ljutomer / Katja Tomaž v Sv. Tomažu 
2.KT 10m - Železniki v Ljubljani, 
3.KT 10m - MSZ Ljubljana v Ljubljani 
vsi organizatorji bodo tekme izvajali na Sius elektronskih tarčah 
 
Veteransko prvenstvo - Kidričevo v Kidričevem 
 
Univerzitetno DP in Kvalifikacije za 1.B DL - Kovinar Ormož v Ormožu 
izvedba tekme na Meyton elektronskih tarčah 
 
3. 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. septembra 2015.  
 
4. Razpis usposabljanja Trener 1 športnega strelstva 
Trenerska komisija SZS razpisuje usposabljanje za Trenerja 1 športnega strelstva, ki bo potekalo v 
mesecu oktobru. Razpis usposabljanja dodajamo v prilogo, kandidate naprošamo za čim hitrejše 
posredovanje prijav. 
 
5. Razpis za športne štipendije v šolskem letu 2015/16 
SZS obvešča, da je bil 4. septembra objavljen razpis za pridobitev in podaljšanje pravice do štipendije 
za športnike in športnice v RS za šolsko/študijsko leto 2015/2016. Rok za oddajo vloge je 1.10.2015, 
razpis je priložen in objavljen na sledeči povezavi: http://www.olympic.si/sportna-kariera/sportne-
stipendije/razpis/  
 
6. Spremembe pravilnikov SZS - javna obravnava 
KPPS je na svoji zadnji seji v juniju obravnavala predloge članic, predsednikov komisij in drugih 
posameznikov, ki so bili naslovljeni na SZS v zadnjem letu in oblikovala osnutke spremenjenih 
pravilnikov (oz. vsebine, ki bi se naj spremenile) pred začetkom nove sezone. Zaradi želje po čim 
kvalitetnejši in široki razpravi o predlogih daje KPPS priložene osnutke pravilnikov v javno obravnavo. 
V kolikor imate na pripravljene osnutke predloge in pripombe oz. bi želeli nasloviti svoje mnenje na 
KPPS, vas pozivamo da to storite najkasneje do nedelje 20.9.2015 s posredovanjem na e-pošto SZS. 
Zasedanje KPPS, na katerem bodo zbrani predlogi v obravnavi, je predvideno v četrtek 24.9.2015. 
 
7. Razpis za DP v dvojnem trapu 
V Strelskem centru Gaj Pragersko se bo 26. septembra odvijalo zadnje letošnje državno prvenstvo in 
sicer DP v dvojnem trapu. V prilogo dodajamo razpis tekmovanja in vas obveščamo, da so prijave na 
DP možne z ePrijavo SZS do 21.9.2015. 
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 8. Vrednotenje dosežkov - Strelec leta 2016 
Na spletni strani SZS smo v juliju objavili prvo 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 septembra. V prvi polovici 
oktobra bo predvidoma objavljeno končno vrednotenje. 
 
9. Registracije za novo sezono 2015/16 
Članice SZS pozivamo za posredovanje vlog za registracijo tekmovalcev v novi sezoni 2015/16. 
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, vendar ne 
kasneje kot do petka 25.9.2015. 
 
10. Razno 
Vabilo k sodelovanju - Simbioza giba 2015, vam pošiljamo v prilogi, več informacij pa dobite na spletni 
strani http://www.simbioza.eu/giba/sl/2015/  
Ponudba obnovitve prometnega znanja - Avtošola AMTK je priložena. 
Vabilo na otvoritev novega strelišča SD Radlje ob Dravi v ponedeljek 14.9.2015 ob 18.00 uri: 
http://www.strelska-zveza.si/index.php/novice/347-vabljeni-na-otvoritev-novega-strelisca-sd-radlje-
ob-dravi  
 
Evropski teden športa - slovenski dnevi odprtih vrat, vabilo k sodelovanju je priloženo. 
 
Zaradi velike zasedenosti z organizacijo EP Maribor 2015 se vam opravičujemo za manj pogosto 
objavljanje Informacij SZS kot običajno. 
 
Želimo vam prijetno prebiranje strelskih novic in vas lepo pozdravljamo 
 
 
--  
Simeon Gönc 
Sekretar / Secretary General 
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  STRELSKA ZVEZA SLOVENIJE 
  SHOOTING UNION OF SLOVENIA      Štev:   699-4 
  1000 Ljubljana, Dolenjska cesta 11, SLOVENIJA 

 
Na podlagi 28. člena Statuta Strelske zveze Slovenije je Predsedstvo SZS na svoji 25. seji dne 
30.09.2014 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 uporabljena izraza tekmovalec ali strelec, zapisana v moški slovnični obliki, se 
uporabljata kot nevtralna za ženske in moške. 
 
V Pravilniku uporabljen izraz tekmovalec, zapisan v moški slovnični obliki, se uporablja kot 
nevtralen za ženske in moške. 
Nikjer v nadaljevanju Pravilnika se izraz strelec ne uporablja, zato predlagam, da se izbriše iz drugega 
odstavka 1. člena. 
 

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. 
 
1V objavi rezultatov na oglasni deski in v Biltenu morajo biti navedene tudi letnice rojstva 
tekmovalcev. 
 

5. člen 
 

Tekmovalci tekmujejo s serijsko zračno puško v pripravljalnem in poskusnem času z neomejenim 
številom preizkusnih strelov v času petnajstih (15) minut in v tekmovalnem času z dvajsetimi (20) 
streli, za oceno po en (1) strel v tarčo R8, v času petindvajsetih (25) minut pri elektronskih tarčah 
ali tridesetih (30) minut pri papirnatih tarčah. 
 

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 četrtega odstavka tega 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. 
 

Organizator sme, če je strelišče manjše od 36 strelskih mest, prijave omejiti na največ štiri (4) 
tekmovalce iz ene (1) članice SZS v kategoriji.  
Organizator tekmovanja za Pokal prijateljstva SZS – državna pionirska liga, mora zagotoviti 
najmanj 36 strelskih mest. 
Ker tekmovanje Pokal prijateljstva SZS – državna pionirska liga sledi ob nedeljah, ki sledijo sobotnim 
ligaškim turnirjem, je smiselno, da število obveznih strelnih mest (36) zapišemo tudi v tem pravilniku. 
Članici SZS se priporoča, da na tekmovanja pošljejo tekmovalce, ki dosegajo normo, ki jo določi 
pristojna komisija SZS. 
 

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. 
 

8. člen 
 

Za izvedbo turnirja, mora organizator zagotoviti najmanj 10-mestno strelišče. Tekmovanje je lahko 
tudi na dveh streliščih, vendar mora celotna kategorija streljati na istem strelišču. 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 vsem članicam SZS pošlje razpis za sodelovanje na tekmovanju najmanj dvajset (20) 
dni pred turnirjem. Zadnji dan za oddajo prijav je deset (10) dni pred turnirjem. Ko organizator 
prejme prijave, pripravi program in razpored tekmovanja ter ga pošlje prijavljenim članicam SZS 
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. 
 
1Razpis in razpored tekmovanja na svoji spletni strani objavi tudi SZS. 
 
1Članicam 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. 
 
1Prijavljene 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 ekipno 

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

Spremembo točkovnika predlagam iz razloga, ker ekipe, ki so zasedle mesta, ki po točkovniku ne dobijo točk, 
se v razvrstitvi ekip ne omenjajo in izpade, kot da sploh niso tekmovale. 



 
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. 

 
1b)  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. 

 
16. člen 

 

Denarno kazen in odvzem točk se izreče v naslednjem primeru: 
a)  Neudeležba najboljših treh (3) ekip ali posameznikov na razglasitvi rezultatov in 

podelitvi priznanj se kaznuje s kaznijo 20,00 EUR in 1odvzemom dveh (2) točk. 
Kazen se ne izreče, če organizator podelitev opravi več kot petinštirideset (45) minut 
po končani disciplini. 

 

 
4.  KONČNE DOLOČBE 

 
 

17. člen 
 



Tekmovanje vodi pristojni organ SZS, ki ga imenuje Predsedstvo SZS 
 

18. člen 
 

Določila Pravilnika pojasnjuje Predsedstvo SZS. 
 

19. člen 
 

Pravilnik začne veljati z dnem sprejema na seji Predsedstva SZS. 
 

S sprejetjem Pravilnika preneha veljati Pravilnik tekmovanj za Pokal prijateljstva – državna 
pionirska liga  štev. 722-3 z dne 01.10.2013. 
 

Predsednik SZS:  
Janez Slapar l.r.   

1 Dopolnitve pravilnika 



PREDLOG avgust 2015 
 

Pravilnik o tekmovanju z zračno puško in pištolo 
za Pokal Slovenije 

 
Predlog A: 
 

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 imajo v sezoni 
najmanj sedem (7) posamičnih nastopov v DL za mlajše kategorije (mladinci, kadeti, pionirji) 
ali imajo v sezoni najmanj enajst (11) posamičnih nastopov v tekmovanju regijske lige v 
kategorijah mlajših pionirjev in cicibanov ali imajo v sezoni najmanj devet (9) nastopov v 
kombinaciji DL za mlajše kategorije in regijske lige.  
Predlog B: 

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 imajo v sezoni 
najmanj sedem (7) posamičnih nastopov v DL za mlajše kategorije (mladinci, kadeti, pionirji) 
ali imajo v sezoni najmanj enajst (11) posamičnih nastopov v tekmovanju regijske lige v 
kategorijah mlajših pionirjev in cicibanov ali imajo v sezoni najmanj devet (9) nastopov v 
kombinaciji DL za mlajše kategorije (mladinci,kadeti,pionirji) in 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. 
 
Obrazložitev:  
Sedem posamičnih nastopov v DL za mlade je več kot nastop z eno ekipo na najmanj dveh 
turnirjih in je potrebno imeti vsaj dva tekmovalca za izpolnitev pogoja. 
 
Enajst posamičnih nastopov v regijski ligi je tudi več kot nastop z eno ekipo na najmanj polovici 
turnirjev regijske lige. 
 
Kombinacija nastopov na turnirjih obeh lig pa je nekje vmes in zato je tudi število nastopov 
povprečje obeh. 
 
Mislim, da bomo s tem predlogom omogočili izpolnitev pogoja za nastop v 1.DL tudi tistim članicam 
SZS, ki imajo zelo heterogeno strukturo članstva v mlajših kategorijah in jim ne bo potrebno 
tekmovati v starejši kategoriji oz. ne bo potrebno mlajših tekmovalcev proti njihovi volji voditi na 
tekmovanja. Pri mlajših kategorijah je prisotna tudi večja fluktuacija članstva, kar članicam SZS 
posledično predstavlja težavo pri sestavljanju popolnih ekip. 
 
 
 



Predlog C: 
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.    
 
Predlagam, da člen ostane nespremenjen, saj je že tako  preveč ohlapen (glej 
prilogo o udeležbi mladine prvoligašev v DL mladih). V pogovoru z nekaterimi 
klubi sem dobil predloge, da bi črtali  zadnji stavek, čemur sem tudi sam 
naklonjen, vendar tega za zdaj, poznavajoč situacijo, ne bom predlagal 
»oz. z najmanj eno (1) ekipo mlajših pionirjev ali cicibanov v najmanj polovici 
tekmovanja regijske lige.«   
 



Na podlagi 28. člena Statuta Strelske zveze Slovenije je predsedstvo SZS na ….. seji 
dne ……………….. sprejelo  
 

Pravilnik o  državnih prvenstvih 
mešanih parov 

 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 

 
1. člen 

Splošne določbe in pogoji za pridobitev organizacije državnega prvenstva mešanih 
parov so enake kot v Pravilniku o državnih prvenstvih RS, razen razlik določenih s tem 
pravilnikom. 
 

2. člen 
Na državnem prvenstvu RS se na odru razglasijo trije najboljši mešani pari, ki 
prejmejo pokale, posamezni člani pa zlate, stebrne in bronaste medalje. 
 
 

II. DISCIPLINE V KATERIH IZVAJAMO DRŽAVNA PRVENSTVA MEŠANIH 
PAROV 

 
3. člen 

Državno prvenstvo mešanih parov se izvaja v disciplinah: 
 
- zračna puška 10 m  
- zračna pištola 10 m 
 
v enotni starostni kategoriji 
 
 

III. POGOJI ZA IZVAJANJE DRŽAVNIH PRVENSTEV 
 

4. člen 
V vseh disciplinah ekipo sestavljata dva tekmovalca nasprotnega spola. 
 

5. člen 
Državno prvenstvo se v posamezni disciplini izvede le, če je prijavljenih najmanj osem 
parov, katerih tekmovalci so člani najmanj dveh SD. 
 

6. člen 
Če je v posamezni disciplini prijavljenih najmanj osem parov po 5. členu, bo prvenstvo 
v tej disciplini izvedeno tudi, če nastopi najmanj šest parov. 
 
 

IV. PRAVICA DO UDELEŽBE 
 

7. člen 
Pravico do udeležbe na državnih prvenstvih RS imajo mešani pari, katerih tekmovalci 
so člani istega SD (opcija: so lahko člani različnih SD) in so pri SZS registrirani v 
skladu s pravilnikom o registraciji za tekoče leto in izpolnjujejo druge pogoje po tem 
pravilniku. SD lahko v vsaki disciplini nastopi z največ enim prijavljenim parom.  
 
 

ZA PRVO BRANJE, avgust 2015 



Pojasnilo: 
Ker nekatera društva nimajo v obeh disciplinah tekmovalcev različnih spolov, je 
smiselno razmisliti o sestavi parov iz različnih društev. 
 

8. člen 
Pari se prijavijo s skupnim rezultatom para, ki sta ga člana dosegla na tekmovanjih 
tekoče sezone, na katerih je mogoče dosegati norme za nastop na DP ali na zadnjem 
državnem prvenstvu. 
 
Tekmovalca enega para lahko prijavita rezultat iz različnih tekmovanj. 
 

9. člen 
Po prejetih prijavah se izdela lestvica parov glede na prijavljene rezultate. Na državno 
prvenstvo se uvrsti največ 20 parov z najvišjimi prijavljenimi rezultati. 
 

10. člen 
SD izpolnjene prijave ( obrazec SZS 1–06 ) najmanj 14 dni pred začetkom DP po 
elektronski pošti pošljejo organizatorju prvenstva in SZS oz. izvedejo E-prijavo, kjer 
komisar tekmovalnih sistemov ter člani pristojne komisije preverijo njihovo ustreznost 
in izdelajo lestvico po prijavljenih rezultatih. 
 
SZS na svoji spletni strani objavi seznam 20 uvrščenih parov na DP najmanj 9 dni 
pred začetkom DP.  
 

11. člen 
Prijavljen par ima pravico nastopiti na državnem prvenstvu v spremenjeni sestavi, 
vendar mora tudi nadomestni član izpolnjevati pogoje iz 8. člena in je par v novi 
zasedbi uvrščen med prvih 20 na lestvici prijavljenih parov. Par mora spremembo 
sporočiti najkasneje pet (5) dni pred DP, da je še mogoče preveriti njihovo ustreznost 
in v nasprotnem povabiti naslednji par, ki izpolnjuje pogoje za nastop na DP. 
 
Organizator državnega prvenstva sme v vsaki disciplini, ki je na programu DP, 
nastopiti z enim parom ne glede na prijavljen rezultat. 
 

12. člen 
Na državnem prvenstvu tekmovalci dokazujejo članstvo v SD z veljavnim 
registracijskim kartonom. 
Sodniki pregledujejo registracijske kartone pri tehničnem nadzoru orožja in opreme. 
 

 
V. RAZPIS IN RAZPORED TEKMOVANJA 

 
13. člen 

Organizator državnega prvenstva RS mora najmanj 30 dni pred začetkom prvenstva 
poslati razpis za tekmovanje vsem SD, ki so registrirane pri Strelski zvezi Slovenije. 
Razpis mora vsebovati: 
- datum, kraj, čas tekmovanja in opis poti do strelišča, 
- discipline, ki so na programu, 
- višino prijavnine (glede na majhno število tekmovalcev in veliko število nastopov, je 
potrebno narediti kalkulacijo o višini prijavnine) in rok za pisne prijave, 
- informacijo o prenočiščih, prehrani in prevozih, 
- kontaktno osebo, ki lahko da dodatne informacije (ime in priimek, telefon,  
  elektronski naslov). 
 



 
14. člen 

Organizator je dolžan 7 dni pred začetkom državnega prvenstva poslati vsem 
prijavljenim razpored tekmovanja. Kot poslano šteje tudi objava na spletni strani SZS. 
 
Če prijavljen par ne pride na prvenstvo, mora organizatorju poravnati 90 % 
prijavnine. 
 
 
 

VI. STAROSTNE KATEGORIJE, OROŽJE, STRELIVO IN STRELIŠČA 
 

 
15. člen 

Državno prvenstvo mešanih parov se izvede v enotni starostni kategoriji. 
 

16. člen 
Na državnih prvenstvih je dovoljena uporaba orožja in streliva, dovoljenega z 
ustreznimi pravilniki ISSF oz. IAU. 
 

17. člen 
Strelišča, na katerih potekajo državna prvenstva, morajo izpolnjevati vse pogoje, 
predvidene z ustreznimi pravilniki ISSF oz. IAU. Za organizacijo državnega prvenstva 
mešanih parov z zračnim orožjem na 10 metrov je priporočeno, da je strelišče 
opremljeno s 40 strelskimi mesti, vendar ne manj kot s 24 strelskimi mesti. 
Državno prvenstvo se praviloma izvede v dveh, datumsko ločenih delih. V prvem 
dnevu se v obeh disciplinah izvedejo kvalifikacije in izločilni dvoboji 16-ih parov 
(osmina finala), v drugem dnevu pa četrtfinale, polfinale in finalno tekmovanje za 
odličja v obeh disciplinah. 
 
Dokazilo o tehnični ustreznosti strelišča mora organizator izobesiti na oglasni plošči za 
objavo rezultatov. 
 
Priporočeno je, da je strelišče opremljeno z elektronskimi tarčami. 
 

18. člen 
Organizator tekmovanja mora rezultate po elektronski pošti  posredovati skrbniku 
spletne strani SZS najpozneje 6 ur po koncu tekmovalnega dne, bilten tekmovanja pa 
SZS najpozneje v roku 6 dni.   
 
 

VII. TEKMOVALNA PRAVILA 
 

19. člen 
Tekmovanje in ocenjevanje zadetkov se izvaja v skladu s tehničnimi pravili ISSF za 
discipline 10m puška in 10m pištola, razen posebnih pravil tekmovanja mešanih parov, 
ki so določena s tem pravilnikom. 
 

20. člen 
Pravila za tekmovanje mešanih parov veljajo enako za mešane pare v disciplini 10m 
puška in 10m pištola, razen posebnosti določenih s tem pravilnikom. 
 

21. člen 
Tekmovanje se praviloma izvaja v dveh dneh. Prvi dan so v vsaki disciplini na 



programu kvalifikacije, kjer lahko tekmuje največ 20 parov in izločilni boji 16-ih parov 
(osmina finala). 
 
Drugi dan so na programu izločilni boji osmih (8) parov v četrtfinalu in štirih (4) parov 
v polfinalu ter finalno tekmovanje štirih (4) parov za odličja. Zmagovalna para 
polfinala tekmujeta za naslov državnega prvaka, poražena para polfinala pa za tretje 
mesto. 
 

22. člen 
V kvalifikacijah tekmovanje poteka po pravilih ISSF za 10m puško in 10m pištolo.  
 
Pari v kvalifikacijah tekmujejo v eni ali več skupinah glede na razpoložljivo število 
strelskih mest.  
Pari so v posamezne skupine razporejeni z žrebom, vendar morata oba člana para 
tekmovati v isti skupini na sosednjih strelskih mestih. 
 
Pred pričetkom kvalifikacij imajo tekmovalci s puško 10 minut pripravljalnega in 
poizkusnega časa,  medtem ko imajo tekmovalci s pištolo 5 minut pripravljalnega in 
poizkusnega časa. 
 
V kvalifikacijskem tekmovanju vsak član para ustreli 40 tekmovalnih strelov v času 50 
minut. 
 

23. člen 
Po končanih kvalifikacijah se po skupnih rezultatih parov (80 strelov) izdela vrstni red 
po pravilih ISSF (notranje desetke, itd). Najboljših 16 parov napreduje v osmino 
finala, kjer potekajo izločilni dvoboji parov. 
 
Vsak dvoboj je odločen po sistemu točkovanja v skladu s tem pravilnikom. 
 
Posamezni zadetki tekmovalcev se ocenjujejo po tehničnih pravilih ISSF, zato je 
priporočljivo tekmovanje izvajati na elektronske tarče. 
 

24. člen 
Iz 16 kvalificiranih parov se sestavi osem (8) medsebojnih dvobojev parov (osmina 
finala), ki se sestavijo glede na uvrstitev parov v kvalifikacijah po sistemu: 
 

1. dvoboj - 1. par : 16. paru 
2. dvoboj - 2. par : 15. paru 
3. dvoboj - 3. par : 14. paru 
4. dvoboj - 4. par : 13. paru 
5. dvoboj - 5. par : 12. paru 
6. dvoboj - 6. par : 11. paru 
7. dvoboj - 7. par : 10. paru 
8. dvoboj - 8. par : 9. paru 

 
 

25. člen 
V osmini finala naj bi vsi pari tekmovali istočasno, lahko pa tudi v več skupinah glede 
na razpoložljivo število strelskih mest opremljenih z elektronskimi tarčami. 
Vsi štirje tekmovalci posameznega dvoboja morajo biti razporejeni na strelska mesta 
eden poleg drugega (Par A#1, Par A#2, Par B#1, Par B#2). Za izvedbo osmine finala 
je priporočenih 40 strelskih mest. 
 



26. člen 
Pred vsako skupino tekmovanja v osmini finala imajo tekmovalci s puško pet (5) 
minut pripravljalnega in poizkusnega časa, medtem ko imajo pred vsako skupino 
tekmovalci s pištolo tri (3) minute pripravljalnega in poizkusnega časa. 
 

27. člen 
Tekmovalni streli se izvajajo na ukaz po posameznih strelih. Vsi štirje tekmovalci 
posameznega dvoboja po vsakem zaporedju ukazov ustrelijo po en strel. 
Za vsak tekmovalni strel izda sodnik naslednje ukaze: ZA PRVI (2., 3., ...) 
TEKMOVALNI STREL POLNI. 
Po 10-ih sekundah sledi ukaz: START. 
 
Po izteku 35 sekund sledi zvočno opozorilo: DESET 
 
Po izteku 45 sekund oz. ko vsi tekmovalci oddajo strel sledi ukaz: STOP 
 

28. člen 
Ena točka v vsakem dvoboju se dodeli paru, ki je dosegel višji skupni rezultat dveh 
strelov po vsakem oddanem strelu. 
 

29. člen 
Po vsakem oddanem strelu napovedovalec objavi rezultate vsakega dvoboja: DVOBOJ 
1 – TOČKA PARU »IME1«. Napovedovalec lahko doda tudi druge komentarje, če je 
potrebno. 
 
Sodnik nadaljuje z ukazi za tekmovalne strele, dokler niso v vseh dvobojih razglašeni 
zmagovalci dvobojev. 
 
Za zmagovalca dvoboja je razglašen par, ki prvi doseže deset (10) točk. 
Napovedovalec razglasi zmagovalni par: DVOBOJ ENA – PAR »IME1« JE 
PREMAGAL PAR »IME2« Z REZULTATOM X PROTI Y TOČK. 
 

30. člen 
Osem (8) zmagovalnih parov posameznih dvobojev iz osmine finala napreduje v 
četrtfinale, kjer se sestavijo štirje (4) dvoboji parov po sistemu: 
 

9. dvoboj – zmagovalec 1. dvoboja 1/8 : zmagovalec 8. dvoboja 1/8 
10. dvoboj – zmagovalec 2. dvoboja 1/8 : zmagovalec 7. dvoboja 1/8 
11. dvoboj – zmagovalec 3. dvoboja 1/8 : zmagovalec 6. dvoboja 1/8 
12. dvoboj – zmagovalec 4. dvoboja 1/8 : zmagovalec 5. dvoboja 1/8 

 
Posamezni zadetki tekmovalcev se ocenjujejo po tehničnih pravilih ISSF, zato je 
priporočljivo tekmovanje izvajati na elektronske tarče. 
 

31. člen 
V četrtfinalu naj bi vsi pari tekmovali istočasno, lahko pa tudi v več skupinah glede na 
razpoložljivo število strelskih mest opremljenih z elektronskimi tarčami. 
Vsi štirje tekmovalci posameznega dvoboja morajo biti razporejeni na strelska mesta 
eden poleg drugega (Par A#1, Par A#2, Par B#1, Par B#2). Za izvedbo četrtfinala je 
priporočenih 20 strelskih mest. 
 

32. člen 
Pred vsako skupino tekmovanja v četrtfinalu imajo tekmovalci s puško pet (5) minut 
pripravljalnega in poizkusnega časa, medtem ko imajo pred vsako skupino tekmovalci 



s pištolo tri (3) minute pripravljalnega in poizkusnega časa. 
 

33. člen 
V četrtfinalu se izvajajo tekmovalni streli na ukaz po posameznih strelih na enak način 
kot v osmini finala. Na enak način poteka tudi točkovanje parov po posameznih 
oddanih strelih. Vsak od štirih (4) dvobojev se nadaljuje dokler eden od parov ne 
doseže deset (10) točk in je razglašen za zmagovalca dvoboja. 
 

34. člen 
Štirje (4) zmagovalni pari posameznih dvobojev iz četrtfinala napredujejo v polfinale, 
kjer se sestavita dva (2) dvoboja parov po sistemu: 
 

13. dvoboj – zmagovalec 9. dvoboja 1/4 : zmagovalec 12. dvoboja 1/4 
14. dvoboj – zmagovalec 10. dvoboja 1/4 : zmagovalec 11. dvoboja 1/4 

 
Polfinale se prične takoj ko je mogoče po končanih četrtfinalnih dvobojih. 
 
Posamezni zadetki tekmovalcev se ocenjujejo po tehničnih pravilih ISSF, zato je 
priporočljivo tekmovanje izvajati na elektronske tarče. 
 

35. člen 
V polfinalu naj bi vsi pari tekmovali istočasno, lahko pa tudi v dveh skupinah glede na 
razpoložljivo število strelskih mest opremljenih z elektronskimi tarčami. 
Vsi štirje tekmovalci posameznega dvoboja morajo biti razporejeni na strelska mesta 
eden poleg drugega (Par A#1, Par A#2, Par B#1, Par B#2). Za izvedbo polfinala je 
priporočenih 10 strelskih mest. 
 

36. člen 
Pred vsako skupino tekmovanja v polfinalu imajo tekmovalci s puško tri (3) minute 
pripravljalnega in poizkusnega časa, medtem ko imajo pred vsako skupino tekmovalci 
s pištolo eno (1) minuto pripravljalnega in poizkusnega časa. 
 

37. člen 
Po izteku pripravljalnega in poizkusnega časa in pred tekmovalnimi streli 
napovedovalec predstavi pare in njihove člane. 
 

38. člen 
V polfinalu se izvajajo tekmovalni streli na ukaz po posameznih strelih na enak način 
kot v osmini finala in v četrtfinalu. Na enak način poteka tudi točkovanje parov po 
posameznih oddanih strelih. Vsak od dveh (2) dvobojev se nadaljuje dokler eden od 
parov ne doseže deset (10) točk in je razglašen za zmagovalca dvoboja. 
 

39. člen 
V tekmovanju za medalje se izvedeta dva (2) dvoboja. Poražena para iz polfinala 
tekmujeta v 15. dvoboju za tretje mesto. 
Zmagovalna para iz polfinala tekmujeta v 16. dvoboju za naslov državnega prvaka. 
 
Tekmovanji za prva tri mesta naj bi potekali ločeno, če je mogoče v finalni dvorani. 
Člana vsakega para morata stati na sosednjih strelskih mestih, med paroma naj bi bilo 
eno do dve prosti strelski mesti. 
 
Tekmovanje za tretje mesto naj se prične takoj, ko je mogoče, po končanih polfinalnih 
dvobojih. 
Tekmovanje za naslov državnega prvaka naj se prične takoj po končanem dvoboju za 



tretje mesto. 
 
Posamezni zadetki tekmovalcev se ocenjujejo po tehničnih pravilih ISSF, zato je 
priporočljivo tekmovanje izvajati na elektronske tarče. 
 

40. člen 
Pred vsakim tekmovanjem za medalje imajo tekmovalci s puško tri (3) minute 
pripravljalnega in poizkusnega časa, medtem ko imajo tekmovalci s pištolo eno (1) 
minuto pripravljalnega in poizkusnega časa. 
 

41. člen 
Po izteku pripravljalnega in poizkusnega časa in pred tekmovalnimi streli 
napovedovalec predstavi pare in njihove člane. 
 

42. člen 
V tekmovanjih za medalje se izvajajo tekmovalni streli na ukaz po posameznih strelih 
na enak način kot v osmini finala, v četrtfinalu in v polfinalu. Na enak način poteka 
tudi točkovanje parov po posameznih oddanih strelih. Vsak od dveh (2) dvobojev se 
nadaljuje dokler eden od parov ne doseže deset (10) točk in je razglašen za 
zmagovalca dvoboja in nosilca bronaste oz. zlate kolajne. 
 
 

 VIII. ODNOSI Z MEDIJI 
 

43. člen 
 
Za odnose z mediji je potrebno poskrbeti v skladu s Pravilnikom o državnih prvenstvih 
RS. 
 

44. člen 
Pravilnik začne veljati 15 dni po sprejetju na seji predsedstva Strelske zveze 
Slovenije. 
 
 
                                                                                           Predsednik SZS: 
                                                                                              Janez Slapar  l.r. 
 
 
Pojasnilo: 
 
Če je strelišče opremljeno s 40 strelskimi mesti, se izvedejo kvalifikacije s puško v eni 
skupini v trajanju 15+10+50 minut, nato se po 30 minutah (15 min. pavza + 15 min. 
pripravljalni čas) prične s pripravljalnim in poizkusnim časom pred izločilnimi dvoboji 
16-ih parov. 
Ocenjujem, da en sklop izločilnih dvobojev, da v vseh dvobojih dobimo zmagovalca 
(maksimalno je potrebnih 19 strelov) traja pribl. 1 uro. Torej potrebujemo prvi dan 
za eno disciplino približno 2:45 ure. Za dve disciplini skupaj 5:30 ure. 
V primeru, da je strelišče opremljeno s 24 strelskimi mesti se čas seveda podvoji, 
torej pribl. 10 ur. 
 
Drugi dan lahko tekmovanje poteka na 20 strelskih mestih, saj v konkurenci ostane 
le 8 parov t.j. 16 tekmovalcev. 
V vsaki disciplini imamo vsaj 3 tekmovanja (četrtfinale, polfinale ter finale za 1. in 3. 
mesto), ki trajajo pribl. po 1 uro. Skupaj 3 ure za disciplino oz. 6 ur za obe disciplini. 



 
Ne glede na pravilnik, bi na 20 mestnem strelišču lahko polfinale in finale izvedli 
skupaj v obeh disciplinah (puška in pištola) in s tem prihranili pribl. 2 uri časa, vendar 
bi morali potem izpeljati četrtfinalno tekmovanje v obeh disciplinah eno za drugim, kar 
pa zopet potrebuje nekaj časa za pripravo strelišča. Poleg tega imajo tekmovalci s 
puško in pištolo različno dolžino pripravljalnega in poizkusnega časa, kar pa bi lahko 
tudi poenotili. 
 
Variante: 
Glede na razpoložljiva strelska mesta in časovno omejitev je mogoče način 
tekmovanja tudi prilagoditi. 
 
- V kvalifikacijah bi lahko tekmovali samo z 20 tekmovalnimi streli (10+10+25 minut). 
- V nadaljnje tekmovanje se uvrsti samo osem (8) parov in takoj pričnemo s 
četrtfinalnimi izločilnimi dvoboji. 
- V izločilnih dvobojih tekmujemo na osem osvojenih točk (maksimalno 15 strelov) 
- in podobno 
 
 







757-5              Ljubljana, 09. 09. 2015

ČLANICAM SZS

RAZPIS USPOSABLJANJA ZA NAZIV
'TRENER1' ŠPORTNEGA STRELSTVA

Obveščamo vas,  da  se  bo  predvidoma v  mesecu  oktobru  2015,  pričelo  usposabljanje  za 
'trenerja1' v športnem strelstvu.

Vabimo  vse,  ki  ste  uspešno  opravili  izpite  na  Fakulteti  za  šport  v  splošnem  delu 
usposabljanja, da na SZS pošljejo naslednja dokazila:
-        o pridobljeni vsaj V. stopnji izobrazbe,
-        o pridobljenem nazivu 'Inštruktor športnega strelstva',
-        o uspešno zaključenih izpitih splošnega dela usposabljanja za trenerje pri Fakulteti za 
šport
-        potrdilo kluba o uspešnem vsaj 2-letnem delu s klubskimi selekcijami

Prispele vloge bo obravnavala Trenerska komisija SZS. Usposabljanje bo potekalo, če se bo 
prijavilo vsaj 10 kandidatov, ki izpolnjujejo naštete pogoje s priloženimi dokazili.

Program specialnega dela usposabljanja vsebuje:
1.     TEORIJA ŠPORTNEGA STRELJANJA NA NEPREMIČNE TARČE (število ur: 72)
2.     ŠPORTNO STRELJANJE NA NEPREMIČNE TARČE V PRAKSI (število ur: 42)
3.     STRELJANJE NA LETEČE TARČE S PUŠKO ŠIBRENICO (število ur: 16)

Kandidatom za trenerja se dodelijo naslovi seminarskih nalog, ki jih kandidati zagovarjajo na 
zaključnem izpitu.

Predvidena cena specialnega dela usposabljanja z vključenimi streljanji (zračno, MK orožje in 
puška šibrenica) bo predvidoma 450,00 € (odvisno od števila udeležencev) in jo poravnate 
pred pričetkom specialnega dela usposabljanja na TRR pri SZS.

K specialnemu delu usposabljanja lahko pristopijo tudi kandidati, ki so izpite opravili  že v 
prejšnjih usposabljanjih Fakultete za šport in imajo potrdilo o opravljenih izpitih. 



K  zagovoru  zaključnega  izpita  in  seminarske  naloge  lahko  pristopijo  kandidati,  ki  so  že 
absolvirali usposabljanje, niso pa zagovarjali seminarske naloge in opravili zaključnega izpita. 
Za te kandidate bo zagovor brezplačen.

Ker v letošnjem letu ni sofinanciranja programov usposabljanja s strani EU, vam svetujemo, 
da se za  financiranje usposabljanj  obrnete  na svoje športne zavode  ali  občinske športne 
zveze znotraj  katerih delujete, da vam povrnejo stroške usposabljanja ali  vsaj kotizacije iz 
sredstev,  ki  jih  občinski  zavodi  oz.  zveze  svojim  članicam  namenjajo  za  usposabljanje 
strokovnih kadrov v športu.

Za vse nadaljnje informacije se obrnite na Renata Štermana (051 614-411), 
renato.sterman@gmail.com 

Sekretar SZS
Simeon Gönc

mailto:renato.sterman@gmail.com








OLIMPIJSKI KOMITE SLOVENIJE - ZDRUŽENJE ŠPORTNIH ZVEZ,  

Šmartinska ulica 140, Ljubljana 

 

REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN 

ŠPORT,  

Masarykova 16, Ljubljana 

 

in 

 

FUNDACIJA ZA FINANCIRANJE ŠPORTNIH ORGANIZACIJ V REPUBLIKI 

SLOVENIJI, Dunajska cesta 51, Ljubljana 

 

  

objavljajo skupni  

 

 

RAZPIS 

za pridobitev in podaljšanje pravice do štipendije za športnike in športnice 

v Republiki Sloveniji za šolsko/študijsko leto 2015/2016 
 

 

 

I. PRIDOBITEV PRAVICE DO ŠTIPENDIJE 
 

Merila za pridobitev štipendije 

 
Pravico do štipendije lahko uveljavlja tisti športnik oziroma in športnica (v nadaljevanju: športnik), ki 

hkrati izpolnjuje naslednji dve merili: 

 

1. ima status perspektivnega, mednarodnega ali svetovnega razreda kategoriziranega športnika 

po veljavnem Seznamu kategoriziranih športnikov v Republiki Sloveniji, ki ga izdaja OKS, 

 

2. je v obdobju od 01.09.2014 do 31.08.2015 kot član državne reprezentance Republike 

Slovenije dosegel enega od naslednjih športnih rezultatov (v primeru tekmovalnih sistemov, 

kjer se tekmuje v skupinah, se upošteva tekmovanje v najkvalitetnejši skupini oz. diviziji): 

a) dosegel športni rezultat, ki je bil podlaga za pridobitev statusa kategoriziranega športnika 

svetovnega razreda 

b) osvojil 1. do 4. mesto: 

 na OI (olimpijske igre) 

 na para OI (para olimpijske igre) 

 na SP (svetovno prvenstvo) kadetov, mladincev, mlajših članov in članov v 

športnih panogah, ki so na rednem programu olimpijskih iger, 

 na SP športnikov invalidov (svetovno prvenstvo) 

 na MOI (mladinske olimpijske igre) 

c) osvojil 1. do 3. mesto: 

 na EP (evropskem prvenstvu) kadetov, mladincev, mlajših članov in članov v 

športnih panogah, ki so na rednem programu olimpijskih iger, 

 na EP športnikov invalidov (evropsko prvenstvo) 

 na OFEM (olimpijskem festivalu evropske mladine) 

d) osvojil 1. mesto v neolimpijskih individualnih športnih panogah in disciplinah ter 

miselnih igrah, ki so upoštevane v Pogojih, pravilih in kriterijih za registriranje in 



kategoriziranje športnikov v RS (dokument št. 013-128/2013-13-3. Kot individualne 

športne discipline se ne upoštevajo športni rezultati v konkurenci štafet in ekip: 

 na SP (svetovnem prvenstvu) kadetov, mladincev, mlajših članov in članov 

 na EP (evropskem prvenstvu) kadetov, mladincev, mlajših članov in članov 

 na SVI (svetovnih igrah), 

e) uvrstitev na letni končni rang lestvici v športnih panogah oz. disciplinah, kjer je le-ta del 

kriterijev za kategorizacijo: 

 člani: 

- svetovna rang lestvica: 

 posamezno: 1.m – 32.m 

 dvojice: 1.m – 16.m 

- evropska rang lestvica: 

 posamezno: 1.m – 16.m 

 dvojice: 1.m – 8.m 

 mladinci: 

- svetovna rang lestvica:  

 posamezno: 1.m – 16.m 

 dvojice: 1.m – 8.m 

- evropska rang lestvica:  

 posamezno: 1.m – 8.m 

 dvojice: 1.m – 4.m 

 

 

Pogoji za pridobitev štipendije 

 

Pravico do štipendije lahko uveljavlja športnik, če izpolnjuje naslednje pogoje: 

 

1) izpolnjuje merila za pridobitev štipendije, 

2) pridobi priporočilo strokovnega sveta nacionalne panožne športne zveze, ki vsebuje 

strokovno utemeljitev predloga, 

3) pridobi priporočilo trenerja, ki vsebuje strokovno utemeljitev predloga, 

4) da je matična nacionalna panožna športna zveza športnika članica OKS, 

5) je državljan Republike Slovenije, 

6) se izobražuje: 

a) v Republiki Sloveniji kot: 

- učenec osnovnega izobraževanja,  

- dijak gimnazije, 

- dijak oziroma vajenec nižjih in srednjih poklicnih šol, 

- dijak srednjih strokovnih in tehniških šol, 

- študent višje strokovne šole oziroma študent visokošolskega zavoda, 

b) v tujini; 

7) ni v rednem delovnem razmerju,  

8) njegov bruto dohodek v preteklem koledarskem letu ne presega minimalne letne plače v 

Republiki Sloveniji. 

 

 

Zahtevana dokumentacija  

 

- Vloga za pridobitev pravice do štipendije za športnike in športnice za 

šolsko/študijsko leto 2015/2016 
K vlogi morajo kandidati priložiti: 

- potrdilo o državljanstvu, 



- potrdilo o vpisu za šolsko oz. študijsko leto 2015/2016 (original), 

- spričevalo o doseženem učnem uspehu v preteklem šolskem letu oziroma potrdilo o 

opravljenih izpitih v preteklem študijskem letu (overjeno fotokopijo),  

- priporočilo strokovnega sveta nacionalne panožne športne zveze (original), 

- priporočilo trenerja, ki vsebujeta strokovno utemeljitev predloga (original), 

 

II. PODALJŠANJE PRAVICE DO ŠTIPENDIJE 
 

Zahtevana dokumentacija 

 

- Vloga za podaljšanje pravice do štipendije za športnike in športnice za 

šolsko/študijsko leto 2015/2016, 
K vlogi morajo kandidati – štipendisti priložiti: 

- potrdilo o vpisu za šolsko oz. študijsko leto 2015/2016 (original), 

- spričevalo o doseženem učnem uspehu v preteklem šolskem letu oziroma potrdilo o 

opravljenih izpitih v preteklem študijskem letu (overjeno fotokopijo), 

 

BODITE POZORNI! 

 

Štipendisti, ki izpolnjujejo pogoje za podaljšanje pravice do štipendije pa so dosegli nov 

športni rezultat skladno z 2. točko meril za pridobitev štipendije, lahko ponovno oddajo vlogo 

za pridobitev pravice do štipendije k vlogi je potrebno priložiti samo dokumentacijo, ki je 

navedena za podaljšanje pravice do štipendije. 

 

 

III. NAVODILA ZA IZPOLNITEV VLOGE 
 

Vlogo za pridobitev ali podaljšanje pravice do štipendije morajo kandidati izpolniti preko 

spletnega obrazca na strani Olimpijskega komiteja Slovenije na naslednjih URL naslovih: 

 

spletni obrazec za pridobitev pravice do štipendije:  

https://ninajovan.typeform.com/to/ExcHDu/fallback 

spletni obrazec za podaljšanje pravice do štipendije:  

https://ninajovan.typeform.com/to/qItu6p/fallback 

  

Izpolnjeno vlogo mora kandidat natisniti in jo s prilogami posredovati na spodnji naslov v 

predpisanem razpisnem roku. Vse potrebne informacije dobijo kandidati na sedežu nacionalne 

panožne športne zveze ali na spletnih straneh Olimpijskega komiteja Slovenije. 

 

IV. ROK ZA ODDAJO VLOGE 
 

Zahtevano dokumentacijo morajo kandidati s priporočeno pošiljko poslati najkasneje do 

01.10.2015 na naslov:  

 

 

 

 

 

 

OLIMPIJSKI KOMITE SLOVENIJE 

SSTŠ 

Šmartinska ulica 140 

1000 LJUBLJANA 

https://ninajovan.typeform.com/to/ExcHDu/fallback
https://ninajovan.typeform.com/to/qItu6p/fallback


Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo vloge oddana na 

pošti s priporočeno pošiljko. Potrdilo o vpisu lahko kandidati priložijo po poteku roka, vendar 

najkasneje v 3 dneh po vpisu. 


