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ČLANICAM SZS 
 
Pošiljamo vam naslednjo številko Informacij SZS št. 124/17, ki zajema: 
 
1. Programa vodij reprezentanc SZS za puško in pištolo ter za puško šibrenico, 
2. Vprašalnik Strokovnega sveta SZS - analiza, 
3. Koledar SZS za puško šibrenico 2018 in sprememba Koledarja SZS za puško in 
pištolo 2018, 
4. Sprememba višine prijavnin SZS za DP z zračnim orožjem, 
5. Poziv KPPS - Razpis za izbor organizatorja DP 10m za člane in mladince v 2018, 
6. Norme za DP 2018 za puško in pištolo, 
7. Razpis Fundacije za šport za leto 2018 - rok za prijavo 22.1.2018, 
8. Sponzor SZS - Telekom Slovenije v kampanji "Navijajte za naše", 
9. Analiza števila registriranih strelcev SZS in športnikov OKS v letih 2015 in 2016, 
10. Vabilo na MT Trzin in MT Ruše 2018. 
 
 
 
1. Programa vodij reprezentanc SZS za puško in pištolo ter za puško šibrenico 
Predsedstvo SZS je na svoji 6. seji, dne 23.11.2017, imenovalo Andrejo Vlah za 
vodjo reprezentance za puško, pištolo in samostrel SZS ter Nikolaja Mejaša za vodjo 
reprezentance za puško šibrenico SZS, z mandatom od 1.1.2018 - 31.10.2020. Vodji 
reprezentance sta pripravila programa reprezentanc za leto 2018, ki vam ju pošiljamo 
v prilogi tega sporočila. 
 
 
2. Vprašalnik Strokovnega sveta SZS - analiza 
Strokovni svet SZS je na svoji 3.seji, dne 14.12.2017, predstavil analizo odgovorov 
članic SZS na Vprašalnik 2017, katero vam pošiljamo v prilogi tega sporočila. 
Strokovni svet članicam SZS sporoča, da so vaša mnenja, pripombe, predlogi in 
razprave na to analizo še vedno dobrodošla in vas, pred začetkom obravnave 
materije na sejah komisij SZS, poziva za posredovanje le-teh na e-poštni naslov: 
strokovnisvetszs@gmail.com  
 
 
3. Koledar SZS za puško šibrenico 2018 in sprememba Koledarja SZS za puško 
in pištolo 2018 
Predsedstvo SZS je na svoji 6.seji sprejelo Koledar SZS za puško šibrenico in na 
svoji 7.seji spremembe Koledarja SZS za puško in pištolo za leto 2018, ki vam ju 
pošiljamo v prilogi tega sporočila. 
 

mailto:strokovnisvetszs@gmail.com


4. Sprememba višine prijavnin SZS za DP z zračnim orožjem 
Predsedstvo SZS je, skladno s predlogom Komisije za puško, pištolo in samostrel 
SZS ter s podporo Strokovnega sveta SZS, na svoji 7.seji sprejelo sklep o 
spremembi višine prijavnin za DP z zračnim orožjem kot sledi:  

Za 20 strelov iz 11 EUR na 12 EUR, 

Za 40 strelov iz 13 EUR na 15 EUR ter 

Za 60 strelov iz 15 EUR na 20 EUR.   
  
 
 
5. Poziv KPPS - Razpis za izbor organizatorja DP 10m za člane in mladince v 
2018 
Komisija za puško, pištolo in samostrel SZS objavlja nov - tretji poziv 
in razpis za izbor organizatorja: 
- 27. DP članov in mladincev 10m 2018,  
Vsa zainteresirana društva vabimo k posredovanju kandidatur, ki morajo biti skladne 
z določbami Pravilnika o DP RS, najkasneje do nedelje 21.1.2018 na e-poštni 
naslov SZS. 
 
 
6. Norme za DP 2018 za puško in pištolo 
Predsedstvo SZS je na svoji 7.seji, skladno s predlogom Komisije za puško, pištolo in 
samostrel ter s podporo Strokovnega sveta SZS, sprejelo sklep o dopolnitvi norm za 
uvrstitev na DP v letu 2018 za puško in pištolo. Preglednico z normami vam 
pošiljamo v prilogi tega sporočila. 
 
 
7. Razpis Fundacije za šport za leto 2018 - rok za prijavo 22.1.2018 
Skladno z obvestilom SZS z dne 26.10.2017 in 10.11.2017, ko smo vas obvestili, da 
bo letošnji razpis FŠO 2018 objavljen proti koncu leta, vas obveščamo, da je 
22.12.2017 FŠO objavila razpis za leto 2018 - rok za prijavo na razpis je do 
ponedeljka 22.1.2018. 
Razpis FŠO 2018 je objavljen na spletni strani FŠO na sledeči 
povezavi: http://www.fundacijazasport.org/si/novice/2017/12/49-Objavljen-Javni-
razpis-Fundacije-za-sport-2018  
Vse zainteresirane članice SZS vljudno naprošamo za pripravo projektne 
dokumentacije za projekte iz sklopa O - objekti, ki jo posredujte Predsedstvu 
SZS v pregled, najkasneje do srede 10.1.2018. Po seznanitvi s projekti članic SZS 
vam bomo poslali priporočila SZS s podporo predstavljenih projektov najkasneje do 
petka 19.1.2018. 
 
 
8. Sponzor SZS - Telekom Slovenije v kampanji "Navijajte za naše" 
Sponzor Strelske zveze Slovenije - Telekom Slovenije je s strelci v decembru 2017 
posnel promocijski spot v navijaški kampanji slovenskih športnikov "Navijajte za 
naše". Spot si lahko ogledate na naši FB 
strani: https://www.facebook.com/StrelskaZvezaSlovenije/ V manj kot enem dnevu si 

http://www.fundacijazasport.org/si/novice/2017/12/49-Objavljen-Javni-razpis-Fundacije-za-sport-2018
http://www.fundacijazasport.org/si/novice/2017/12/49-Objavljen-Javni-razpis-Fundacije-za-sport-2018
https://www.facebook.com/StrelskaZvezaSlovenije/


je spot ogledalo že več kot 8.000 ljudi. Vabljeni k ogledu tudi vi, delite ga s svojimi 
prijatelji, všečkajte objave v kampanji našega sponzorja in družno navijate za naše 
odlične športnike! 

 

9. Analiza števila registriranih strelcev SZS in športnikov OKS v letih 2015 in 
2016 

Komisija za organizacijo, kadre in promocijo SZS je skupaj z regijskimi koordinatorji 
SZS in s pomočjo skrbnika informacijskega sistema SZS, Henrika Valentinčiča, 
pripravila popis in analizo nastopov registriranih strelcev SZS za leto 2017, ki vam jo 
pošiljamo v prilogi tega sporočila. Ker nas je zanimala primerjava števila registriranih 
strelcev z ostalimi športnimi panogami, smo iz uradnih podatkov OKS-ZŠZ za leti 
2015 in 2016 pripravili tudi primerjalno analizo števila registriranih športnikov, ki vam 
jo v informacijo prav tako pošiljamo v prilogi tega sporočila. Strelski šport je v 
Sloveniji v porastu, zato s skupnimi močmi in dobrim strokovnim delom poskrbimo, 
da bo tako ostalo tudi v letu 2018. 

 

10. Vabilo na MT Trzin in MT Ruše 2018 

Vljudno vabljeni na tradicionalni januarski mednarodni tekmovanji z zračnim orožjem 
na MT Trzin 2018: http://www.sdtrzin.com/ in MT Ruše 
2018: http://www.strelskodrustvoruse.si/  

 

Želimo vam prijetno prebiranje zadnjih strelskih novic v letu 2017, dobro praznovanje 
ter strelskih uspehov polno novo leto 2018! 

 
--  
Simeon Gönc 
Sekretar / Secretary General 
 

http://www.sdtrzin.com/
http://www.strelskodrustvoruse.si/


 PROGRAM DELA REPREZENTANC 
S PUŠKO IN PIŠTOLO V LETU 2018 

      Glavni cilji za puško in pištolo v letu 2018 so: 
- zagotoviti  optimalne priprave ter  uspešen nastop reprezentance na svetovnem prvenstvu (SP) v 

Changwonu (KOR), kjer se že osvajajo prve kvote za OI 2020.
- zagotoviti optimalne priprave ter uspešen nastop reprezentance na evropskem prvenstvu z zračnim 

orožjem (EP) v Györu (HUN).
- zagotoviti  optimalne  priprave  ter  uspešen nastop v kvalifikacijah  za  uvrstitev  tekmovalcem od 

letnika 2000 do 2003 na mladinske olimpijske igre (MOI) v Buenos Airesu (ARG).
- zagotoviti  optimalne  priprave  ter  uspešen  nastop  reprezentance  na  sredozemskih  igrah  (SI)  v 

Tarragoni (ESP). 
- postavitev razvojno naravnanega sistema dela reprezentanc in
- zagotoviti širši nabor meritev in drugih podpornih znanosti za razvoj strelstva. 

a) Glavni tekmovalni cilji v letu 2018
Prizadevali  si  bomo izboljšati  rezultate  preteklega  leta.  S  ciljem rezultatske  izboljšave  je  cilj  tudi 
povečati število kategoriziranih športnikov v vseh disciplinah in kategorijah. 
Konkretni cilji pa so: 
- nastop  na  SP  v   Changwonu  (KOR)  z  zračnim,  MK  in  VK  orožjem v  članski  in  mladinski 

konkurenci s ciljem uvrstitve s puško ali pištolo ekipno do 8. mesta, posamezno s puško in pištolo 
uvrstitve vsaj dveh tekmovalcev v finale ter uvrstitev ostalih tekmovalcev do 32. mesta ali vsaj v 
prvo 1/3 uvrščenih. 

- nastop na EP v Györu  z zračnim orožjem v članski in mladinski konkurenci s ciljem uvrstitev s 
puško in pištolo ekipno do 4. mesta, posamezno s puško in pištolo uvrstitev vsaj dveh tekmovalcev 
v finale ter ostalih tekmovalcev uvrstitev do 16. mesta ali vsaj v prvo 1/3 uvrščenih.               

- nastop na tekmovanjih  svetovnega pokala  s  ciljem uvrstitev  do 16.  mesta  med posamezniki  in 
ostalih  tekmovalcev  v  1/3  uvrščenih  ter  uvrstitev  na  končni  lestvici  dovolj  visoko  za  dosego 
kategorizacije mednarodnega razreda.

- nastop na MOI v Buenes Airesu (ARG) z zračnim orožjem, vsaj dveh tekmovalcev.
- nastop na SI v Tarragoni (ESP) vsaj petih tekmovalcev.
- nastop na kvalifikacijah in finalu EYL lige mladih z zračnim orožjem na 10m vsaj z eno ekipo 

(puška ali pištola). 
- nastop na finalu Svetovnega pokala v Al Ainu (UAE) vsaj enega tekmovalca.
- nastop na finalu Evropskega pokala na 300m v Zagrebu (CRO) vsaj štirih tekmovalcev.

b) Plan udeležbe na posameznih tekmovanjih
• Svetovno prvenstvo z orožjem na 10m, 25m, 50m in 300m, Changwonu (KOR), 31.8. – 14.9.2018;

Na SP bodo nastopile članske in mladinske ekipe ter posamezniki, ki bodo dosegli zastavljene   
kriterije  SZS.  V  olimpijskih  disciplinah  se  bodo  že  osvajale  prve  kvote  za  OI  2020.  Vsa  ostala 
tekmovanja v letošnji sezoni bodo podrejena nastopu na SP.
Planirana je udeležba 17 tekmovalcev in sicer 35 nastopov, trije trenerji in vodja reprezentance:
puška 10m:  3 članice, 2 mladinca in 1 mladinka
pištola 10m: 3 člani, 1 članica, 1 mladinec in 1 mladinka
puška 50m: 2 člana in 3 članice 
pištola 25m in 50m: 1 član in 1 članica
puška 300m: 4 člani in 1 članica

• EP z orožjem na 10m, Györ (HUN), 16.2. –  26.2. 2018;
Na EP bodo nastopile članske in mladinske ekipe ter posamezniki, ki bodo dosegli zastavljene   
kriterije SZS.
Planirana je udeležba 21 tekmovalcev in sicer 29 nastopov, štirje trenerji in vodja reprezentance:
puška 10m:  3 člani, 3 članice, 3 mladinci in 3 mladinke
pištola 10m: 3 člani, 3 članice, 3 mladinci in 3 mladinke
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• MOI z orožjem na 10m, Buenos Aires (ARG), 6.10. – 18.10.2018;
Na MOI bodo nastopili posamezniki, ki se bodo kvalificirali na MOI in bodo dosegali  zastavljene 
kriterije  OKS-ZŠZ.  Planirana  je  udeležba  2  tekmovalcev  in  sicer  2  nastopa,  trenerja  in  vodja 
reprezentance:
puška 10m: 1
pištola 10m: 1

- Kvalifikacije za MOI 2018 z orožjem na 10m, Györ (HUN), 16.2. –  26.2.2018;
Na kvalifikacijah bodo nastopili posamezniki, ki bodo dosegli zastavljene kriterije SZS. 
Planirana je udeležba 8 tekmovalcev in sicer 8 nastopov, 2 trenerja in vodja reprezentance:
puška 10m: 4
pištola 10m: 4

• Sredozemske igre z orožjem na 10m, 25m in 50m, Tarragona (ESP), 23.6. – 26.6.2018;
Na SI bodo nastopili tekmovalci, ki bodo dosegali zastavljene kriterije SZS in OKS-ZŠZ. Planirana je 
udeležba vsaj 5 tekmovalcev, trenerja in vodja reprezentance.  

• Svetovni pokali:
Finale WC Al Ain (UAE), 23. 10. – 29. 10. 2018;
Planirana je udeležba vseh tekmovalcev, ki se bodo uvrstili v finale WC.

WC Guadalajara (MEX),  2.3. – 12.3.2018;
Planirana je udeležba 4 tekmovalci in sicer 5 nastopov, vodja reprezentance:
puška 10m in 50m: 2 član in 1 članica
pištola 10m: 1 član

WC Changwon (KOR), 20.3. – 30.3.2018;
Planirana je udeležba 8 tekmovalcev in sicer 10 nastopov, vodja reprezentance:
puška 10m in 50m: 2 člana in 3 članice
pištola 10m:  2 člana in 1 članica

WC Fort Benning (USA), 7.5. – 15.5.2018;
Planirana je udeležba 4 tekmovalci in sicer 5 nastopov, vodja reprezentance:
puška 10m in 50m: 2 član in 1 članica
pištola 10m: 1 član

WC München (GER), 22.5. – 29.5.2018;
Planirana je udeležba 14 tekmovalcev in sicer 20 nastopov, 2 trenerja in vodja reprezentance:
puška 10m in 50m: 4 članov in 4 članice
pištola 10m in 25m: 3 člani in 3 članice

JWC Suhl (GER), 23.6. – 29.6.2018;
Planirana je udeležba 12 tekmovalcev in sicer 18 nastopov, 2 trenerja in vodja reprezentance:
puška 10m in 50m: 3 mladinci in 3 mladinke
pištola 10m in 25m:  3 mladinci in 3 mladinke

Na WC izven Evrope bodo nastopili tekmovalci, z doseženimi kriteriji SZS, ki imajo možnosti potrditve in 
uvrstitve za pridobitev kategorizacije mednarodnega razreda. V drugem delu leta se bo udeležba prilagodila 
glede na prej dosežene rezultate. Udeležba na WC bo določena glede na pripravljenost, možnost uvrstitve v 
Finale svetovnega pokala ali uvrstitev na končni rang lestvici sezone. Na WC v Changwonu bo udeležba na 
tekmovanju tudi kot preizkus strelišča za udeležence SP.

• EYL liga mladih (do 18 let):
     Finale EYL liga mladih, Kisakallio (FIN), 19.10-21.10.2018.

Planirana udeležba ekipe, ki se bo uvrstila v finale EYL lige mladih z zračnim orožjem.

Kvalifikacije EYL liga mladih, Innsbruck (AUT), 8.6.-10.6.2018.
Pred tem bodo strelci morali doseči eliminacijski rezultat (na MT Ruše) za uvrstitev v kvalifikacije.
Planirana je udeležba 8 tekmovalcev (ekipe so mešane po spolu) in dva trenerja:
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puška 10m: 4 tekmovalci
pištola 10m: 4 tekmovalci

• Evropski pokal z orožjem na 300m in 25m;
Finale Evropskega pokala z orožjem na 300m, Zagreb (CRO),  8.10. – 12.10.2018;
Planirana je udeležba tekmovalcev in vodje reprezentance,  ki  se bodo uvrstili  v finale  Evropskega 
pokala z orožjem na 300m.

Finale Evropskega pokala z orožjem na 25m, Karlstad (SWE), 17.9. – 19.9.2018;
            Planirana je udeležba tekmovalca, ki se bo uvrstil v finale Evropskega pokala z orožjem  
            na 25m.

Evropski pokal z orožjem na 300m, 
Aarhus (DEN), 8.5. – 12.5.2018;  
Lahti (FIN), 28.6. – 1.7.2018;
Voru (EST), 16.8. – 19.8.2018;
Planirana je udeležba 4 tekmovalcev in sicer 11 nastopov na tekmovanje, vodja reprezentance:

Evropski pokal z orožjem na 25m, 
Suhl (GER), 27.4. – 29.4.2018;
Aarhus (DEN), 8.5. – 10.5.2018;

            Lahti (FIN), 28.6. – 31.6.2018;
            Voru (EST), 16.8. – 19.8.2018;

Planirana je udeležba 1 tekmovalca in sicer 2 nastopa na tekmovanje.

• 7. Univerzitetno svetovno prvenstvo vse discipline, Kuala Lumpur (MAS), 14.3. – 18.3.2018;
Planirana udeležba 4 tekmovalcev in vodja reprezentance.
Puška 10m in 50m 1 študent in 1 študentka
Pištola 10m, 25m in 50m 1 študent in 1 študentka

• Mednarodna tekmovanja:
MT Ruše (SLO), z zračnim orožjem na 10m, 12.1. – 13.1.2018;
Planirana je udeležba 50 povabljenih tekmovalcev (članov, mladincev in kadetov), 4 spremljevalcev   
in vodja reprezentance, ki jim nastop na tem tekmovanju omogoči SZS in sicer:
puška 10m: 25 tekmovalcev
pištola 10m: 25 tekmovalcev

MT München (GER), z zračnim orožjem 10m, 24.1. – 27.1.2018;
Planirana je udeležba 24 tekmovalcev, 4 trenerji in vodja reprezentance in sicer:
puška 10m: 12 tekmovalcev
pištola 10m: 12 tekmovalcev

Dvoboj s Hrvaško z zračnim orožjem 10m, Ljubljana (SLO), 3. 2. 2018;
Planirana je udeležba 24 tekmovalcev in sicer:
puška 10m: nastop ekip v vseh kategorijah
pištola 10m: nastop ekip v vseh kategorijah

MT GP Plzen (CZE), z orožjem na 10m, 25m, 50m, 2.5. – 7.5.2018; 
Planirana  je  udeležba  14  članov  na  katere  računamo,  da  bodo  nastopili  na  SP,  tekmovalcem  z 
doseženim kriterijem nastop na tem tekmovanju omogoči SZS, trener in vodja reprezentance:
z orožjem na 50m: članska reprezentanca
z orožjem na 25m: članska reprezentanca
z orožjem na 10m: članska reprezentanca

MT SU Plzen (CZE), za mladince z orožjem na 10m, 25m, 50m, 11.7. – 15.7.2018;
Planirana je udeležba 8 tekmovalcev, na katere računamo, da bodo nastopili na SP in tekmovalcem z 
doseženim kriterijem nastop na tem tekmovanju omogoči SZS in sicer 22 nastopov, štirje trenerji:
z orožjem na 50m: mladinska reprezentanca
z orožjem na 25m: mladinska reprezentanca
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z orožjem na 10m: mladinska reprezentanca

Glede na plan udeležbe na posameznih tekmovanjih, se lahko število nastopajočih po spolu, kategorijah in tudi 
disciplinah spremeni, glede na dosežene kriterijske rezultate.

c) Priprave reprezentance z zračnim orožjem 10m, 25m, 50m in 300m:
- skupne priprave  reprezentance  za  EP z  zračnim orožjem 10m bodo predvidoma v  terminu  4.2.  – 

8.2.2018 v Ljubljani. 
- skupne priprave reprezentance za SP z orožjem 10m, 25m in 50m bodo predvidoma v terminu 13.8. - 

17.8.2018 v Ljubljani in v Laškem. 
- skupne priprave z orožjem 300m bodo v Osijeku (CRO), predvidoma dvakrat (april, ...)
- skupne priprave reprezentantov za MOI z orožjem 10m, se bomo dogovorili po kvalifikacijah.
- mesečne priprave reprezentance, datume bom določila skupaj s Trenersko komisijo SZS. 

Pripravljalna tekmovanja na 10m, 25m in 50m:
- GP Smederevo (SRB) (puška in pištola) november 2018,
- MT GP Wroclaw (POL) in MT Dortmund (GER) (puška) 24.3. – 30.3.2018,
- GP Novi Sad (SRB) (puška in pištola) 8.8. – 12.8.2018 in 
- ostala tekmovanje, če bom predvidela, da jih reprezentanca potrebuje.

Glede na to, da je  strelišče  za zračno orožje 10m in orožje 50m na razpolago v Ljubljani se bodo priprave 
prvenstveno odvijale v Ljubljani. Za pištolo 25m se bodo priprave odvijale v Laškem, v kolikor bo strelišče 
dokončano. Priprave in dnevna izplačila trenerjem bodo prilagojene finančnim zmožnostim SZS. 

Program dela reprezentanc s puško in pištolo v letu 2018 določa pogoje za nastope v državni reprezentanci. 
Določena so tako kriterijska tekmovanja, kot tudi kriterijski rezultati. 
Ker pa lahko SZS kot prijaviteljica na določena tekmovanja po navadi prijavi večje število tekmovalcev, kot 
jih je doseglo kriterijske norme (zlasti  je to primer svetovnih pokalov izven Evrope), vam v nadaljevanju 
pojasnjujem, kdaj in pod kakšnimi pogoji je mogoč samoplačniški nastop na tekmovanju, na katere prijave 
pošilja SZS in so prvenstveno namenjeni reprezentantom. 
Kot  samoplačnik  lahko  nastopi  tekmovalec,  ki  je  v  tekočem  letu  na  tekmovanjih,  ki  so  določena  kot 
kriterijska, vsaj enkrat dosegel A kriterij (člani) ali enkrat B kriterij (mlajši člani in mladinci) za puško in 
pištolo 10m. Za puško in pištolo 50m in pištolo 25m se upoštevajo rezultati pretekle sezone in tekoče leto. 
Samoplačnikom bo SZS pokrila strošek prijavnine na tekmovanje, ostale stroške tekmovalci krijejo sami. V 
deficitarnih disciplinah za samoplačniški nastop zadostuje MQS rezultat, v tem primeru si stroške tekmovanja 
v celoti krije tekmovalec sam. Za tekmovanja, kjer število prijav omejujejo mednarodna pravila. 
Tisti, ki želite nastopiti na tekmovanju kot samoplačniki, morate vodjo reprezentance o tem obvestiti  vsaj dva 
meseca pred tekmovanjem. O nastopu odloči vodja reprezentance,  glede na število reprezentantov na tem 
tekmovanju.  Po  izkazanem interesu  za  samoplačniški  nastop,  boste  po   pripravljeni  finančni  konstrukciji 
tekmovanja obveščeni o višini stroškov na želenem tekmovanju in ostalih posebnostih (vize, prijava orožja, 
letalske karte..). Za EP in SP ne more nihče nastopiti kot samoplačnik.

Kriterijska tekmovanja za izbor reprezentance 2018 so naslednja: 
- Za nastop na MT Ruše (SLO) z orožjem 10m:

                       - rezultati tekoče sezone.

- Za nastop na MT München (GER) z orožjem 10m:
-     MT Zagreb (CRO),
- MT Trzin (SLO) – obe tekmovanji in 
- MT Ruše (SLO) - obe tekmovanji.

Za nastop na EP z zračnim orožjem 10m:
- MT Trzin (SLO) – obe tekmovanji, 
- MT Ruše (SLO) – obe tekmovanji, 
- MT München – obe tekmovanji in 
- Dvoboj SLO - CRO

Za nastop na MT GP Plzen (CZE) vse discipline:
- rezultati pretekle sezone za 25 in 50m,
-     DP Republike Slovenije zračno orožje.
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- WC Guadalajara,
- WC Changwon,
- MT GP Wroclaw (POL) in MT Dortmund (GER) in
-     1. kvalifikacijski turnir 25 in 50m.

Za nastop na MT Strelski upi Plzen (CZE) vse discipline:
-     rezultati pretekle sezone za 25 in 50m,
-     DP Republike Slovenije zračno orožje in
-     1. In 2. kvalifikacijski turnir za 25 in 50m.

Za nastop na JWC Suhl  vse discipline:
-     MT München zračno orožje,
-     EP Györ (HUN) zračno orožje,
-     DP Republike Slovenije zračno orožje.
-     1. in 2. kvalifikacijski turnir 25m in 50m in 
-     MT Strelski upi Plzen vse discipline.

Za nastop na WC Changwon in WC Münchnu z orožjem 10m:
- MT München (GER) – obe tekmovanji,
- EP Györ (HUN),
- WC Guadalajara (za WC Changwon),
- WC Changwon (za WC München) in 
- DP Republike Slovenije.

Za nastop na WC Changwon  in WC München z orožjem 25m in 50m:
- rezultati pretekle sezone,
- WC Guadalajara (za WC Changwon),
- 1. Kvalifikacijski turnir,
- MT Plzen (CZE) in 
- WC Changwon (za WC München).

Za nastop na SI:
-     MT München zračno orožje,
-     EP zračno orožje,
-     GP Plzen vse discipline in
-     WC München vse discipline.

Za nastop na SP z orožjem vse discipline:
- EP zračno orožje,
- 1. in 2. kvalifikacijski turnir 25m in 50m

  -      MT Plzen (CEZ) vse discipline,
-     MT Strelski upi, Plzen (CZE) vse discipline,
-     vsi WC vse discipline,
-     JWC Suhl (GER) vse discipline,
-     DP Republike Slovenije 25 in 50m,
-     GP Novi Sad (SRB) vse discipline,
-     rezultati pretekle sezone 300m in
-     EC 300m – dve tekmi.

A kriteriji so za nastope na WC in SP (discipline 10m, 25m, 50m in 300m). Kriterij bo potrebno, v skladu s 
Programom dela reprezentanc, potrditi najmanj 3-krat, prednost bodo imeli tisti tekmovalci, ki bodo večkrat 
potrdili kriterij.

B kriteriji so nižji in razvojno naravnani za mlajše člane in mladince, potrebno jih je doseči za nastope na 
JWC Suhl in WC München (discipline 10m, 25m in 50m), EP (disciplina 10m),  MT München (disciplina 
10m) in MT, GP (disciplini  25m in 50m). Kriterij bo potrebno, v skladu s Programom dela reprezentanc, 
potrditi najmanj 3-krat.

5



Po zaključenih kriterijskih tekmovanjih se bo določila reprezentanca za tekmovanja. Strelci, ki ne bodo imeli 
doseženih  rezultatskih  kriterijev  se  bodo  razvrščali  po  povprečnem  rezultatu  določenih  tekmovanj  iz 
programa. Z najbolje razvrščenim tekmovalcem na lestvici  bomo naredili  ekipo, če bomo videli,  da lahko 
dosežemo dobro ekipno uvrstitev. 

Dokončno  sestavo  reprezentance  določi  vodja  reprezentance  za  puško  in  pištolo  v  skladu  s  sprejetim 
finančnim načrtom SZS.

d) Razvojni cilj:
Tudi v strelski šport se, tako kot v preostali vrhunski šport vključuje vse več znanosti. V letu 2016 in 2017 
smo naredili premik na tem področju pri mlajši kategorijah (mladincih in kadetih). Uspeli smo se dogovoriti 
za MK priprave z odličnim srbskim trenerjem Nemanjo Mirosavljevim. V priprave strelcev je vključen Martin 
Kolar (iz programa NPPŠ), ki skrbi za fizično pripravo. Za reprezentančne potrebe je potrebno bolj učinkovito 
določiti  program meritev  ter  porabo finančnih sredstev v te  namene.  Iz  meritev,  ki  jih sedaj  izvajamo je 
potrebno doseči večji učinek. V nadaljevanju si želim vključiti strokovnjake iz različnih področij, ki jih nudi 
OKS-ZŠZ  preko  Olimpijskega  strokovnega  centra  (OSC)  za  razvoj  perspektivnih  tekmovalcev. 
Reprezentantom in perspektivnim strelcem je potrebno omogočiti strokovno pomoč za rešitev problemov, ki 
se sproti kažejo. To področje je potrebno dodelati skupaj s Trenersko komisijo SZS in Strokovnim svetom 
SZS. 
Predlagam najmanj  enkrat  mesečne  skupne  priprave  za  perspektivne  in  nadarjene  mlade  tekmovalce,  na 
katerih   je  nujna  prisotnost  trenerjev  strelcev  in  članov  Trenerske  komisije  -  trenerjev,  ki  naj  aktivno 
sodelujejo  pri  pripravi  programa  in  treningov.  Več  je  potrebno  narediti  tudi  na  enotnem  izobraževanju 
trenerjev, vsaj dvakrat letno na vikend izobraževanjih in podaljševanju licenc s predavatelji in strokovnjaki 
(strelci, trenerji iz naše bližine). Potrebno je usposabljanje novih strokovnih delavcev in nadgradnja procesov 
izobraževanja za obstoječe. 

e) Način izbire in financiranja reprezentance:
Dokončna sestava reprezentance za posamezna tekmovanja se določi na podlagi izbirnih tekmovanj, v skladu s 
sprejetim finančnim načrtom SZS. Predlog sestavi Vodja reprezentance, se posvetuje s Trenersko komisijo 
SZS in Strokovnim svetom SZS, končno potrditev pa sprejme Predsedstvo SZS. 
SZS bo v skladu s  Programom dela  reprezentance tekmovalcem s potrjenimi  kriteriji  zagotovila  finančna 
sredstva  za  nastope  in  priprave  navedene  v tem programu dela.  Za  preostalo  dejavnost  in  nastope  izven 
kriterijev pa bodo morali sredstva zagotoviti strelci oziroma njihovi klubi/društva.

Ljubljana, 15.12.2017 Vodja reprezentance za puško in pištolo SZS
Andreja Vlah
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Kriteriji SZS za nastop v reprezentanci v letu 2018: Resnost, predanost, motiviranost, discipliniranost, rezultati (te 
bomo spremljali iz vseh tekmovanj, ki jih imamo v koledarju 2018) in forma – naraščajoča.

Kriteriji 
so določeni glede na rezultate 

SP, EP 
od 2014 do 2017

A kriteriji za nastope na
WC (vse orožje) in 
SP (vse orožje) ter

EP (zračno orožje na 10m)

B kriteriji za nastope na
EP (zračno orožje na 10m)-razvojno

za ml. člane in mladince
WC München (vse discipline)-razvojno 

za ml. člane
JWC (vse discipline),

MT in GP (vse discipline) in
MT München (zračno orožje na 10m)

ZRAČNA PUŠKA 10m
Člani 622,8 620,8
Članice 414,1 412,1
Mladinci 617,3 615,3
Mladinke 412,1 410,1

ZRAČNA PIŠTOLA  10m
Člani 575 572
Članice 379 376
Mladinci 567 564
Mladinke 372 369

PUŠKA 50m LEŽE 
* Člani 621,8  618,8  
* Članice 617,8 614,8 
* Mladinci 614,7 611,7
* Mladinke 613,3 610,3 

PUŠKA 50m TROJNI POLOŽAJ
Člani (3x40 strelov) 1.162 1.159 
Članice (3x20 strelov) 577 574
Mladinci (3x40 strelov) 1.144 1.141
Mladinke (3x20 strelov) 571 568

PIŠTOLA  50m
* Člani 549 547
* Mladinci 534 531

PIŠTOLA  25m
Članice 571 568  
Mladinke 563 560
Mladinci 567 564

HITROSTRELNA PIŠTOLA  25m
Člani 572 569 
Mladinci 548  545  

STANDARDNA PIŠTOLA  25m  *
* Člani    561 558
* Mladinci    552 549

PIŠTOLA S SREDIŠČNIM VŽIGOM  25m *
* Člani 575 572

PUŠKA 300m LEŽE *
* Člani 592 589
* Članice 588 585

PUŠKA 300m  TROJNI POLOŽAJ*
* Člani 1163 1160
* Članice (3x20  strelov) 573 570

STANDARDNA PUŠKA 300m *
* Člani 575 572

* neolimpijske discipline
Upoštevani so veljavni kriteriji OKS–ZŠZ za kategorizacijo za športnika mednarodnega razreda v članski konkurenci in 
športnika perspektivnega razreda v mladinski konkurenci, nov pravilnik, sprejet na 34. redni seji Strokovnega sveta RS 
za šport dne 18. 4. 2017. Mladinci se lahko udeležijo WC, če dosežejo članske kriterije.
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PLAN IN PROGRAM DELA ZA REPREZENTANCE S PUŠKO 
ŠIBRENICO ZA LETO 2018

IZHODIŠČA IN USMERITVE

1.) Fokus
Glede na to, da imamo prvič v zgodovini 3 strelce svetovnega razreda, bo glavna usmeritev 
v ohranjanje tega stanja in pridobitev nekaj strelcev mednarodnega razreda. Fokus bo v 
disciplini trap, člani, mešani pari in mladinci. Razvoj discipline dvojni trap bomo še naprej 
podpirali na nivoju klubov glede na njihov interes.

2.) Dvig kvalitete nastopov na tekmovanjih najvišjega ranga
Iz analize nastopov in dosežkov v letošnjem letu izhaja manjko mentalne priprave in psihične 
čvrstosti  v odločilnih trenutkih na najpomembnejši  tekmovanjih.  Priprave bomo usmerili  v 
izboljšanje individualne mentalne priprave in povečevanje psihične čvrstosti.

3.) Razvoj posameznikov
Vsak reprezentant bo imel individualni plan razvoja s fokusom na izboljšavi tiste dimenzije, ki 
je bila v preteklem letu najšibkejša.

4.) Ohranjanje širše baze za izbor reprezentance. 
V lanskem letu smo povečali bazo za izbor in zmanjšali razlike med A in B reprezentanco. 
Ohranjali bomo bazo 6-10 tekmovalcev za izbor reprezenatnce na najvišjih nivojih 
tekmovanj.

PROGRAM PRIPRAV IN TEKMOVANJ

Reprezentanca se bo udeležila Svetovnega prvenstva(SP), Sredozemskih iger(SI), 
Evropskega prvenstva(EP), tekmovanj za svetovni pokal(WC), mednarodnih tekmovanj(MT) 
in pokala Slovenije(PS).

Priprave bomo izvajali tako v pripravljalnem kot v tekmovalnem obdobju v skupnem trajanju 
15-20 dni.



PLANIRANA TEKMOVANJA IN PRIPRAVE

Januar: 
● 3 dnevne priprave v Porpettu, 15 udeležencev (10 članov, 4 mladinci, 1 

članica)
Februar: 

● GP Ciper - planiramo udeležbo 6 članov in 1 članice po tekmovanju bomo 
nadaljevali s 3 dnevnimi pripravami.

Marec: 
● WC Guadalayara (MEX) - planiramo udeležbo 3 članov in 1 članice, 
● PS - planiramo udeležbo 6 članov, 1 članice in 3 mladincev.

April: 
● PS - planiramo udeležbo 6 članov, 1 članice in 3 mladincev. 
● WC Changwon (KOR) - planiramo udeležbo 3 članov in 1 članice +(MQS 

član).
Maj: 

● PS - planiramo udeležbo 6 članov, 1 članice in 3 mladincev. 
● MT Austria Trophy - Loebersdorf - planiramo udeležbo 5 članov, 1 članice in 2 

mladincev. 
Junij: 

● WC Malta - planiramo udeležbo 5 članov, 1 članice. 
● WC Junior Suhl (GER) - planiramo udeležbo 2 mladincev. 3 dnevne priprave 

pred SI. 
● SI Taragona (ESP) - planiramo udeležbo 2 članov in 1 članice.

Julij: 
● WC Tucson (USA) - načeloma planiramo udeležbo 3 članov in 1 članice. 

Zaradi časovne bližine SI in EP bomo zaradi preprečitve iztrošenosti 
usklajevali plane sproti, ko bodo točni razporedi disciplin. 

● 3 dnevne priprave pred EP.
Avgust: 

● EP Loebersdorf (AUS) - planiramo udeležbo 3 članov, 1 članice in 3 
mladincev. 3 dnevne priprave.

September: 
● SP Changwon (KOR) - planiramo udeležbo 3 članov, 1 članice in 2 

mladincev.
Oktober: 

● WC - Final Al-Ain (UAE) - planiramo udeležbo 1 tekmovalca. 
● MT Beograd - planiramo udeležbo 6 članov, 1 članice in 3 mladincev.

Pripravila Nikolaj Mejaš in Savo Strmole
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POVZETEK ODGOVOROV NA VPRAŠALNIK 2017 
 
Spoštovani, 
najprej zahvala vsem strelskim društvom in klubom ter tudi posameznikom, ki ste odgovorili na 
vprašalnik. V nadaljevanju vam pošiljamo analizo odgovorov z dodanimi pripombami, ki so bile 
posredovane z vprašalnikom. Kljub obsežnosti dokumenta vam zaradi lažje predstave o 
razmišljanjih anketirancev pošiljamo zbrane tudi vse pripombe in predloge. Strokovni svet SZS je 
obravnaval statistično analizo odgovorov in sklenil, da se analizo vprašalnika najprej pošlje v 
obravnavo po pristojnih komisijah SZS, ki bi po sklopih pripravile spremembe za svoja področja,  
potem pa se bo pripravila tudi širša obravnava (če bo ocenjeno, da je to potrebno). Vse prispele 
predloge je potrebno preučiti tudi z vidika sprememb, ki jih je/bo ISSF uvedel z letom 2018 – zlasti 
izenačitve števila strelov v moških in ženskih kategorijah. V tem pogledu je tudi razprava o številu 
strelov v državnih ligah brezpredmetna, saj bo morala SZS svoje tekmovalne sisteme prilagoditi 
pravilom ISSF (razen seveda, če ne bo odločitve za povsem svoj sistem državnih lig). Strokovni svet 
je sprejel sklep, da se državna prvenstva v letu 2018 izvedejo že po novih pravilih, medtem ko se 
bodo ligaška tekmovanja zaključila po starih pravilih.  
 Vaše razprave, pripombe, predlogi in mnenja so še vedno dobrodošla na naslov 
strokovnisvetszs@gmail.com Posredovali jih bomo posamičnim komisijam, ki bodo v začetku leta 
2018 pričele z obravnavo posameznih področij. Lep pozdrav, Polona Sladič, predsednica 
Strokovnega sveta SZS 
 

Odgovorilo je  47 strelskih društev  od 110 članic SZS.  
STATISTIKA: 

Od 47 vrnjenih je 1 predstavnik puške šibrenice (ki imajo svoj sistem preko Komisije za puško 
šibrenico).  
 
Vprašalnik so vrnili tudi 3 posamezniki in 1 strelska regija.   
 
Od tistih, ki so odgovorili, jih: 

- 19 nastopa v 1a. državni ligi 
- 22 nastopa v 1b. državni ligi 
- 28 nastopa v 2. državni ligi 
-   8 nastopa v 3. državni ligi 

 
1. SISTEM TEKMOVANJA V DRŽAVNIH LIGAH 

 

• 1. lige:    10 odgovorov za 40 strelov in 33 odgovorov za 60 strelov  
Število strelov:  

• 2. lige:    23 odgovorov za 40 strelov in 19 odgovorov za 60 strelov  
• 3. lige:    19 odgovorov za 40 strelov in 14 odgovorov za 60 strelov  

 

- 36 društev se je opredelilo za obstoječi urnik tekmovanja  
Urnik tekmovanja v 1. državni ligi  

-    6 društev predlaga, da je 1. liga še naprej ob sobotah. 
 

2. SISTEM TEKMOVANJA V PIONIRSKIH, KADETSKIH IN MLADINSKIH KATEGORIJAH 
 

- z obstoječim sistemom tekmovanja je zadovoljnih 22 društev, 
- z obstoječim urnikom (da se tekmovanja mladih v državnih ligah izvajajo ob sobotah je 

zadovoljnih 34 društev. 
 

mailto:strokovnisvetszs@gmail.com�
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Predlagane spremembe:  
• organizator naj z razporedom omogoči trenerjem spremljanje svojih strelcev, tako da jih 

razporedi v isti skupini na isto strelišče (v Lj), 
• tistim mladim, ki imajo interes nastopati s serijsko in standard puško, naj se to omogoči  
• lige naj potekajo tako, da je tudi mladincem omogočeno doseganje državnih rekordov (60 

strelov) ali pa naj se tudi drugim kategorijam tega ne omogoča več, 
• liga ima predvsem namen pridobivanja izkušenj, zato naj se uvede tudi finale 8 najboljših v 

kadetski in mladinski kategoriji 
• če je preveč nastopajočih, postaviti norme (sploh ni potrebno da so enake kot za DP-lahko so 

nižje ali pa celo višje), ki bodo organizatorjem omogočili izvedbo, slabši strelci pa naj najprej 
do izpolnitve norm nastopajo po regijskih ligah, 

• lige bi lahko imele več kol in bi se lahko raztegnila od oktobra do junija. 
• prehod na standardne čase, 15 min poskusnega časa za pionirje in naslon, čas klica na linijo je 

pa lahko skrajšan 
• Naj bodo mladi tudi naprej ob nedeljah: učenci in dijaki imajo večkrat v šolskem letu tudi 

obvezne in prostovoljne obveznosti ob sobotah in ne bodo mogli nastopati na tekmovanjih, 
2x isti odgovor 

• Za pionirje se predlaga nova disciplina -  standard zračna puška, junior izdelave ali standard 
puška brez dodatnih uteži. Pravico nastopa pa imajo tekmovalci/ke stari 14 in 15 let. 
Posamezno društvo lahko nastopa največ z 3 tekmovalci,torej 1 ekipo, 20 strelov, 

• v kolikor je to možno izvesti, naj se ob pripravi končnega razporeda strelci enega društva, 
različnih starostnih kategorij uvrstijo v zaporedne termine, 

• pionirski kategoriji naj se pod enakimi pogoji glede plačila prijavnine,  priključi še kategorija 
mlajših pionirjev in pionirk z možnostjo mešanih ekip. Cicibanske kategorije pa naj tekmujejo 
le na regijskih ravneh. Mladinske kategorije naj se prestavijo na nedeljo. 

• zaradi omejitve strelnih mest oz. polnega urnika tekmovanju (večanje števila tekmovalcev) 
razmisliti o delitvi organizatorjev tekmovanja na Pokal prijateljstva in Lige za mladinske in 
kadetske kategorije. Ali pa optimizacija urnikov, da so tekmovalne skupine čim bolj 
izpopolnjene, čeprav so različne discipline in kategorije v isti skupini. 4x isti odgovor 

• Razpršitev tekmovanj med regije z manjšimi telovadnicami, da lahko tudi one organizirajo 
tekmovanje. Da ni vse centralizirano na Ljubljano, oz. da društva ne organizirajo tekmovanja 
samo v Ljubljani. 

• uvesti junior puške za junior discipline.  
• poskusni čas 7 min prekratek. vsaj 10+10 min,  
• da se poskusni čas pri 20 strelih za oceno spremeni s sedanjih 7 na 10 minut. 
• uvedba zaprtih namerilni naprav, lahko tudi kot uvedbo nove discipline, enak strelec pa ne 

mora nastopiti v obeh disciplinah, tako damo možnost mehkega prehoda na zaprte 
namerilne naprave. Veliko lažje je otroka naučiti meriti na zaprte namerilne naprave in tudi 
potem več ni tako težek prehod na standard puško. Serijski program naj se ukine, čas za 
prehod 3 ali 4 leta. S tem bomo dosegli višje rezultate in večjo konkurenčnost naših strelcev, 
prav tako pa večjo številnost, saj marsikdo neha z tekmovanjem in treningi ko preide na 
standard orožje. 

• Predlagamo pionirji – najprej puška potem pištola. Naslednje kolo obratno. 
• Kekčev pokal naj se spremeni v ligo za cicibane in ml. pionirje. Urnik neodvisen ostalih lig. 
• Mladinci naj bi tekmovali na 60 strelov, ostale kategorije pa kot do sedaj 



3/20 
 

• Možnost doseganja norm za državno prvenstvo mlajših selekcij (pionirje, kadete, mladince) v 
državni ligi mladih in v ligi za pokal prijateljstva.  

• Ponovno predlagamo, da se državne lige, državna prvenstva in ostala tekmovanja pod 
okriljem SZS-ja za cicibane, mlajše pionirje in pionirje izvajajo na R-4 (ISSF) tarčah za zračno 
puško.  

• Uvedba vzporedno s pionirskim programom še streljanje in tekmovanja (tudi v mladinski ligi) 
junior program. 

• da pionirji streljajo na tarče R4, 
• Da se uvede tudi liga za mlajše pionirje in cicibane v sofinanciranje kot se sofinancirajo s 

strani SZS pionirji (mislim namreč Kekčev pokal). Za njih je tudi potrebno plačati članarino. 
 
3. SISTEM TEKMOVANJA NA KVALIFIKACIJSKIH TURNIRJIH SZS 
 

- 9 odgovorov za finala v vseh članskih kategorijah in s tem dvodnevna tekmovanja,  
- 12 odgovorov za finala po disciplinah (npr. najboljših 8  rezultatov med mladinci in člani) 

skupaj, 
- 22 odgovorov za sistem brez final kot do sedaj, 
-  8 odgovorov za podelitve medalj. 

 
Ostali predlogi oz. mnenja:  

• uvedbo finala, vendar le v kategorijah in disciplinah, kjer bo prijavljenih zadosti tekmovalcev.  
• Na KT izvesti finale skupaj člani in mladinci, vendar pa so potem mladinci prikrajšani za 

morebiten doseg državnega rekorda. 
• Nikakor se ne moremo strinjati tudi z vpisom določila v Pravilnik o DP, kjer je pri DP potrebno 

izvajati finala pri udeležbi 12 oz. 9 tekmovalcev. To se organizatorju finančno ne izide 
(največkrat dogaja na tekmah MK).Izvesti finale, kjer je v kvalifikacijah prijavljenih 60 
tekmovalcev se finančno pokrije, kjer pa le 12 pa ne 

• Izvajati dva kvalifikacijska turnirja. 
• Ukiniti kontrolna tekmovanja v sedanji obliki  
• V sodelovanju s selektorico in organizatorji izbrati 3 (ali pa tudi več) turnirje v Sloveniji, ki 

izpolnjujejo pogoje po kategorijah, spolu in orožjih in jim dati status KT (Lahko tudi kolo lige, 
če bo na 60 strelov-pri vseh, ki imajo po ISSF 40 strelov, enostano upoštevati prvih 40 
strelov). S tem bi podprli tudi organzatorje, da bi imeli večjo udeležbo, hkrati pa bi strelci 
imeli tudi kakšen vikend prost. Turnirjem v tujini naj se ne daje status KT, saj je to zelo drago 
za klube in bo marsikateremu strelcu tako preprečen nastop na KT.  

• Idealno bi bilo, če bi takšni turnirji bili 1-2 tedna pred vsakim velikim MT in bi s tem 
selektorici omogočili še zadnje spremembe med nastopajočimi na MT (če bi nekdo močno 
padel ali se dvignil v formi) 

• Predlagamo 2 odprta KT in 1 pozivnega, ki ga izbere selektor in tam izvede tudi finala. Povabi 
se 10 tekmovalcev po disciplini in kategoriji. Stroške tekmovanja krije SZ iz sredstev 
namenjenih za priprave reprezentanc. 

• Naj se izkoristijo večje pokalne tekme (Ržkov memorial, Kebrov memorial ….) in se jih določi 
kot KT…obvezno finale in podelitev medalj 

• Zaradi prevelikega števila tekmovanj predlagamo, da se kvalifikacijski turnirji združijo z 
obstoječimi tekmovanji kot so državna liga (dodatna skupina za tekmovalce, ki ne nastopajo v 
ligi), upoštevanje MT Trzin, MT Ruše, MT Slovenske Konjice in podobno.   
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• Število kontrolnih tekmovanj zmanjšati na 2:  eno pred novim letom drugo po novem letu, za 
sestavo reprezentance se upoštevajo tudi turnirji državnih lig. 4x 

• Potrebne bi bile praktične ali denarne nagrade (denarni sklad 1000 eur na tekmovanje, 
delitev: prvi 100eur, drugi 60eur, tretji 40eur, četrti 30eur in peti 20eur). Vse tri 
kvalifikacijske tekme se združijo v pokal Slovenije, saj imajo skoraj vsi športi poleg lige in DP 
še pokal.   

• Glede podelitve medalj na kvalifikacijskih turnirjih je treba pametno razsoditi in ovrednotiti 
njihov pomen. Za zdaj jih na državnih tekmovanjih delimo najbolj uspešnim na tekmovanjih 
za državno prvenstvo in za Pokal Slovenije. V teh dveh  primerih gre za tekmovanji najvišje 
splošno priznane nacionalne ravni, kar je najti tudi v velikem številu ostalih panožnih zvez pri 
nas, zmagovalec teh tekmovanj pa pridobi naslov državnega prvaka oz. državnega pokalnega 
prvaka. V primerjavi z zgoraj napisanim je zmagovalec kvalifikacij pač samo zmagovalec 
kvalifikacij in se preko teh šele uvrsti na tekmovanje, na katerem  se delijo medalje. Gledano 
s tega stališča podelitev medalj na kvalifikacijske turnirje ne sodi.    

• Dve kontrolni tekmovanji pred Novim letom se nam zdi ustrezno. Za sestavo reprezentance 
bi se vendarle s poudarkom na lahko upoštevali tudi turnirji državnih lig, zraven obveznih 
kontrolnih tekmovanj. 

• praktične nagrade in medalje, da se tovrstna tekma malo popestri.  Naj se dvigne prijavnina, 
recimo na strelca 5€, ta denar pa gre v izkupiček za denarne nagrade. Enako tudi za državna 
prvenstva, lige in kvalifikacijski turnirji 

• Lahko se zmanjša število KT, in sta dve KT, ker 3 KT v razmaku 1 meseca so nesmisel. 
Najboljše bi bilo 1x KT pred novim letom in 1x KT po novem letu 

• Tekmovanja morajo potekati po pravilih ISSF. 
• KT v sedanji obliki brisati in določiti druge tekme za KT 
• mogoče, tekmovanje izvesti na dan kot je liga, po ligi saj so tekmovalni koledarji nasičen 

 
4. DRŽAVNA PRVENSTVA  
 
a) Za državna prvenstva: 

- 40 odgovorov, da je primerneje, da so izvedena ločeno za članske in mladinske kategorije,  
- 22 odgovorov, da so norme, kot so zvišane za DP 2018 primerne, 
- 2 odgovora da je potrebno norme še zvišati, 
 
Ostali predlogi:  
• Podpiramo ločeno DP, vendar pa  v kolikor  je organizator DP pripravljen prevzeti veliko DP z 

dovolj strelskimi mesti bi morali dopustiti možnost tudi te variante in izvesti skupaj. Vsekakor 
ima organizator s samim streliščem velik finančni zalogaj ter v kolikor je premalo tekmovalcev 
se to ne pokrije. Druga omejitev pa je sedaj še zvišane norme in bo zaradi tega tudi nekaj manj 
tekmovalcev. V primeru ločenega tekmovanja predlagamo, da se sprejme sklep, s katerim bo 
organizator izven uradne konkurence lahko povabil še določeno število tekmovalcev (pogoj bo, 
da program tekmovanja ni prenatrpan) glede na najvišje rezultate, vendar pod normo. Skupno 
število tekmovalcev pa bi moral omejiti delegat, ki bo na podlagi prijave organizatorja dobil 
podatke o velikosti strelišča. 
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• postaviti tako visoke norme, ki omogočajo organizatorju normalno izvedbo, hkrati pa mora biti 
nastop na DP relativno težko dosegljiv, saj je za večino nastopajočih to višek v njihovi strelski 
karieri 

• Državno prvenstvo za ml. kategorij naj bo v aprilu  
• ker smo razdelili Državno prvenstvo na dva vikenda,potem ni potrebe po dvigovanju norm,ker 

bomo tako preveč znižali število nastopajočih in bo organizacija Dr. prvenstva ekonomsko 
nezanimiva za organizatorje. 

• Če ima organizator na voljo dovolj prostora in strokovnega kadra, naj se DP izvede za vse 
kategorije v enem vikendu. 

• Norme so previsoke, saj s tem zmanjšamo število tekmovalcev na DP marsikatero društvo pa je 
financirano tudi glede števila tekmovalcev na DP, torej z zvišanjem norm društvom odžiramo 
denar, ki bi ga lahko dobila iz občin-manj prepotrebnih sredstev za razvoj in obstoj društev 4x 

• Financirani smo s strani občine, glede na število nastopov na DP. Tako, da dvignjene norme 
vplivajo na delež, ki ga dobimo s strani občine, ki pa že tako ni velik. V primeru nadaljnjega 
dvigovanja norm bo nastopov manj, s tem manj denarja. 

• prvi KT je pokazal razmeroma slab odstotek doseženih (novih) norm pri članih, tako da je za 
zdaj težko komentirati norme. Če bi ocenjevali samo po 1. KT bi se dalo reči, da norm ni bilo 
treba zvišati, kajti organizatorji DP zaradi znižanega prihodka ne bodo navdušeni nad tolikšnim 
zmanjšanjem števila nastopajočih, če seveda ne bo »kuhinj« na regijskih prvenstvih. Sicer pa 
bomo videli, kakšna slika  bo po preostalih dveh KT. 

• norme je treba znižati, ne pa zvišati 
• Norme naj ostanejo iste kot do sedaj 
• Glede na to, da strelcev v Sloveniji ni ravno veliko,je smiselno da norm sploh ne bi bilo. Naj 

imajo vsi strelci ki imajo veselje do streljanja priti na državno prvenstvo.  Marsikdo strelja iz 
veselja in premalo trenira da bi sploh prišel blizu norme, ima pa vseeno željo da nastopi na 
državnem prvenstvu. Je res, da bo organizator imel več dela, bo pa tudi več denarja padlo v 
blagajno. 

• Pobuda, da vodstvo SZS najde čim prej možnost primerne finančne podpore za bodoče 
organizatorje DP. Zadnja leta je opaziti, da je zaradi velikih stroškov izvedbe velikih tekmovanj, 
vsako leto zelo težko pridobiti tudi organizatorja velikega DP. Potencialnih kandidatov za 
ločena DP za mlajše in članske kategorije pa tudi ni veliko. Zavedati se je potrebno, da je za 
veliko večino slovenskih strelcev DP najelitnejši dogodek v letu in kot takega bi ga moralo videti 
tudi vodstvo SZS.  

• ml. pionirji z naslonom bi lahko imeli višje, ostali ne  
• norme znižati 2x isti odgovor 
• nekatere norme so previsoke in način njihovega doseganja 
• norme niso primerne, ker z tem manjšamo kvantiteto tekmovalcev in škodimo strelstvu, a ni 

boljše da se v medijih piše da je na DP bilo 1000 tekmovalcev, kot pa da rečemo da jih je bilo 
500? Prav tako pa je tudi marsikdo financiran iz nastopov na DP in tako z tem tudi klubom 
jemljemo denar in škodimo razvoju strelstva. Najboljše bi bilo spustiti normo in čim večim 
strelcem omogočiti nastop na DP. 

• Državni prvak ima direktno pravico nastopa na evropskem prvenstvu. 
• Ločeni Državni prvenstvi povzročata le večje stroške organizatorju tekmovanja (za prostor se 

običajno plačuje dnevni najem neglede koliko časa je v tistem dnevu prostor zaseden, tu je še 
dvakratna postavitev in pospravljanje strelišča če je organizator isti), res pa je tudi, da je vedno 
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težje dobiti organizatorja, ki bi pripravil "veliko" DP. Ob tem je potrebno še upoštevati 
nesorazmernost med prijavninami glede na čas tekmovanja (oz. številom strelov), saj za 
članske kategorije je višina prihodka na enoto ure za skoraj polovico manjša od pionirskih 
kategorij, kar pomeni, da je pozitivna finančna konstrukcija izvedbe članskega DP za 
organizatorja bolj vprašljiva od izvedbe DP mlajših kategorij. Ločeni DP je tudi težje medijsko 
povzdigniti, saj člansko DP je za velike medije še interesantno, medtem ko DP mlajših kategorij 
je pokrito če je že, le z lokalnimi mediji. A že, če se norme zvišajo, se število tekmovalcev na DP 
zmanjša in organizator kljub manjšim prihodkom od prijavnin lažje pokrije vse stroške 
tekmovanja. Glede na to, da OKS obdeluje le rezultate tekmovalcev starih od 12 do 50 let 
(izjema so kategorizirani tekmovalci), bi bilo mogoče smotrno, če bi iz DP izločili kategorije ml. 
pionirji/ke in cicibani/ke katere streljajo s pomočjo naslona. Tako bi njihov najvišji nivo 
tekmovanja postalo Regijsko prvenstvo. In ker bi se udeležba na DP zaradi zgornje izločitve 
kategorij zmanjšala, bi bilo organiziranje DP v dveh terminih neracionalno.  

• Predlagamo, da se za izračun norm za nastop na državnem prvenstvu, enako kot to počne 
vodja reprezentance za nastope v reprezentanci na mednarodnih tekmah, pripravi formula, ne 
pa da se norme prilagaja številu prijavljenih (nastopajočih) po posamezni disciplini. Institut 
državnega prvenstva si to po našem mnenju zasluži.  

• razbremeniti organizatorje DP, saj prijavnina ne zadostuje niti za pokritje stroškov. Razmisliti o 
soudeležbi SZS – nabava pokalov?  
 

b) Državna prvenstva z zračnim orožjem naj se izvedejo: 
- 13 odgovorov za februarja, pred evropskim prvenstvom z zračnim orožjem 
- 27 odgovorov za konec marca oziroma začetek aprila, tako kot je sedaj 

 
Drugo:  

• ni nujno potrebno, da bi bilo DP na koncu sezone, zato predlagamo v februarju, s tem se 
liga podaljša za tiste, ki tekmujejo z zračko, pričnejo pa lahko tudi bolj intenziven trening z 
MK. 

• konec aprila,  
• DP obvezno pred EP, to bo omogočilo tudi hitrejši prehod na mk za tiste ki si to želijo. Velika 

večina strelcev hodi v službe ali šole oz. fakultete, zato ni realno da bi lahko trenirali po 
dvakrat dnevno (mk in zp) 

• zaradi podaljšanja sezone – DP konec maja ali začetek junija 
• Pionirji in cicibani, bi lahko imeli DP konec aprila vikend pred prazniki, npr.  (v letu 2018 21. 

22. April) 4x 
• Kot večino zadnjih let, t.j. prva dva vikenda v juliju .  Septembrski termin je za nas 

amaterske trenerje ubijajoč in ni prav, da bi se kdaj koli spet ponovil.  Ves julij in avgust 
treningi, na počitnice pa septembra? Brez družine? Nečloveško!!   Hrvaška in Srbija sta imeli 
tudi  letos DP julija. 

• državna prvenstva se naj izvedejo na koncu sezone 
• državno prvenstvo naj se priredi še pred evropskim prvenstvom, saj je državno prvenstvo 

potem odlična pripravljalna tekma za evropsko. 
• Za kadete, mladince in člane februarja, s finali tudi pri kadetih, za cicibane, mlajše pionirje 

in pionirje pa v začetku aprila.  
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c) Državna prvenstva z MK orožjem naj se izvedejo:  
- 20 odgovorov za junija, pred koncem šole 
- 12 odgovorov za konec avgusta oziroma začetek septembra 
- 4 odgovori za konec septembra, 

 
Drugo:  

• mladinci in člani junija, kadeti in pionirji septembra__ 
• konec aprila, septembra 
• Zadnji konec tedna v juniju.  

 
Ostali predlogi oz. mnenja:  

• v kolikor z zračnim DP izvedemo v februarju je od aprila več časa, da v koledar uvrstimo dva 
KT z MK in DP že v juniju. 

•  SZS naj priprave in treninge z mk organizira v Sloveniji in ne v tujini. Škoda je, da imamo 
npr.finalno dvorano za mk pa hodimo ven na priprave, ko imamo tako SZS ot tudi klubi 
vedno premalo denarja. Z nekaj domišljije (npr grelci za vsako strelsko mesto) bi lahko 
trenirali tako na Pragerskem kot tudi v Ljubljani 

• Nastop na DP z zračnim orožjem je za večino naši tekmovalcev in tekmovalk največje 
tekmovanje v zimski sezoni, zato je smiselno, da bo ob koncu sezone zračnega orožja. 

• MK liga, 4-5 krogov. Lahko tudi kot del Kvalifikacijskih turnirjev. Menimo da imajo kadeti, 
mladinci in ostali, ki se ne uvrstijo v reprezentanco premalo tekmovanj z MK orožjem.  

• termin 1 teden pred SP za mlade Suhl, ki je zadnji teden v juniju 5x 
• kakšen teden ali 2 pred evropskim prvenstvom 
• 1 teden pred SP SUHL 

 
5. PRAVILNIKI SZS 
 
a) V društvu želimo: 

- 20 odgovorov za pravilnike SZS dobiti v usklajevanje, preden jih začnejo obravnavati 
posamične komisije SZS, 

- 13 odgovorov za večjo usklajenost pri obravnavi pravilnikov med komisijami,  
- 18 odgovorov za smo zadovoljni z dosedanjo obravnavo pravilnikov in zaupamo 

predstavnikom   društva oz. regije  v komisijah SZS,  
 

Ostali predlogi oz. mnenja: 
• pravilnike nima smisla pošiljati društvom v usklajevanje 
• absolutno bi morali člani komisij zastopati večinska mnenja društev, žal pa vseprevečkrat 

izražajo le lastna stališča. Zato imamo “delegatski” sistem, ki pa ne deluje. Pravzaprav sploh 
ni nobenega živega kontakta med SZS in klubi s tem v zvezi. Kandidati za predsednika 
najdejo pot v klube ali regije le ko je potrebno lobirati za glasove. Ne spomnim se, da bi pa 
kdo od ostalih s strani SZS(npr. člani predsedstva ali predsedniki komisij) sploh kdaj v 
preteklih 40 letih prišli v klub zaradi strokovnih vprašanj. 

• Nekatere spremembe pravilnikov, ki se nanašajo na najširši krog udeležencev  (DL zračno 
orožje – sprememba števila tekmovalnih strelov) naj se usklajujejo širše. široko usklajevanje 
po društvih bi postopke sprejemanja zelo zavleklo. Za ta namen imamo predvidene 
posamezne komisije. Usklajevanje med njimi lahko poteka v času do obravnave na 



8/20 
 

strokovnem svetu.  Tako naj bi bilo načeloma prav.  Toda glede na to, kakšna »čudna« 
določila so se letos vrinila med spremembe pravil ne bi bilo  slabo osnutke pred 
sprejemanjem javno objaviti, da ima »baza« možnost opozoriti na   napake oz. slabe rešitve, 
vendar to ne pomeni, da gre za razširjeno raven usklajevanja. Na   časovni rok   sprejemanja 
ta način obveščanja ne bi vplival.  

• ko se pravilnik spiše naj gre po vseh društvih, kjer se da 14 dni časa za predloge, te predloge 
potem komisija predela in za vsakega pojasnilo kako se je komisija odločila, pojasnila 
razpošlje po društvih, pravilnik p a gre naprej v usklajevanje ostalim komisijam_ 

 

6. IZOBRAŽEVANJE STROKOVNEGA KADRA (INŠTRUKTORJI, TRENERJI) 
 
  a)  Z vsebino in predavatelji dosedanjih vsebin na inštruktorskih in trenerskih tečajih smo: 

- 5 odgovorov smo zadovoljni in ne vidimo potrebe po spremembah 
- 25 odgovorov zadovoljni, vendar so potrebne posodobitve vsebin 

   -    7 odgovorov v zadnjem času se nismo udeleževali tečajev, tako, da nismo seznanjeni z vsebino,  
- nezadovoljni, ker: 

• ker ne daje dovolj znanja, predvsem pa praktičnega in pedagoškega  znanja. Nenazadnje, 
delamo z ljudmi in to zahteva tudi določena druga znanja in ne samo strelska. Predavajo naj 
praktiki in ne teoretiki, predvsem pa je tega premalo - že kar nekaj časa ni bilo trenerskega 
tečaja 

• v zadnjih letih ni bilo primernih izobraževanj (obisk prvenstva, ne štejemo kot 
izobraževanje). Trenerji nismo pravočasno obveščeni o izobraževanjih v tujini, oz nimamo 
možnosti udeležbe 

• ker se omejuje število udeležencev 
• potrebno dati poudarek na strokovnih vsebinah, ne pa oglede tekem 
• več poudarka na izobraževanju dela z mladimi, kot je bilo nazadnje v rušah, brezveze je 

vabiti neke top strelce in top trenerje, ker večino trenerjev dela z mladino in mi moramo 
ustrezno animirati in ustrezno navdušiti mlade strelce in jih zadržati v strelskem športu 

 
Ostali predlogi oz. mnenja:  

•  Izobraževanje mora potekati vsaj 1x letno, najbolje pred začetkom tekmovalne sezone z 
zračno puško v začetku septembra. Podaljševanje licence samo s tem, da se udeležiš 
kakšnega večjega tekmovanja, se nam zdi nesmiselno, saj se s tem ne naučiš nič novega. 
Izobraževanje mora potekati strokovno, po možnosti naj bi bile teme na izobraževanjih 
takšne, ki bi pomagale pri delu inštruktorjev in trenerjev. Del izobraževanja naj bi imel 
teme, ki bi se dotaknile dela za mlajše kategorije do pionirjev, del pa za starejše kategorije 
od kadetov naprej.  

• Več vsebin za delo z mladimi. 
• se ne izboljšuje vsebina 
• Odlične izkušnje z skupnim treningom reprezentance, ki ga je vodil Nemanja Mirosavljev. 

Predlagam razširitev in vključitev puštole z primernim strokovnjakom. 
• Uvedba skupnega maila za strokovni kader, kjer bi si delili literaturo, izkušnje itd… 
• tečaji naj se izvajajo v času in kraju v Sloveniji, ki je dostopnejši vsem trenerjem in 

inštruktorjem. Ker je večina trenerjev in inštruktorjev v delovnem razmerju in se ukvarjajo s 
strelskim športom v prostem času kot prostovoljci predlagamo, da se tečaji izvajajo večkrat 
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letno v različnih slovenskih regijah. Na tak način bi se društva lahko okrepila s strokovnim 
kadrom, v nasprotnem primeru pa se bo situacija še poslabšala. 

• V luči novega zakona o športu treba videti, kako naprej z inštruktorji oz. kako najhitreje iz 
inštruktorjev dobiti trenerje, da ne bo težav z inšpekcijami 

• druga  alineja je  zelo neposrečeno oblikovana, saj smo z dosedanjim načinom večkrat prišli 
do potrebnih novih znanj in ni res, da ne pridobimo novih znanj. Npr. v Rušah veliko novosti 
glede telesne priprave, ogrevanja  in dela z mladimi, v veliki predavalnici Fakultete za šport 
v Ljubljani smo tudi dobili veliko dobrih informacij o treniranju vrhunskih strelcev (Sidi, 
Arunović), tako da je druga alineja res neprimerno oblikovana, ker je očitno zajela samo (res 
neprimerno) podaljševanje licenc zgolj  z ogledom prvenstev v Mariboru in Pragerskem. 
Torej – nadaljevati v slogu Ruš in Ljubljane in izbirati nove, zanimive in koristne teme ter 
kakovostne predavatelje.     

• tujih predavateljev ne potrebujemo. Imamo sami dovolj znanja 
• seminarji novitet ne glede na panogo, bi morali biti vsaj 2x letno in vsakič, ko svetovna 

strelska zveza objavi kakršnekoli spremembe 
• da se omenjena izobraževanja izvajajo bolj pogosto s posodobljenimi vsebinami 
• Na potrjevanju trenerskih licenc izbrati primerne teme (mlajše kategorije prehod iz serijske 

na standard puško, treniranje na el. tarče 
• več strokovnih vsebin, kako delati z strelci 
• Izobraževalni sistem je skromen, saj imamo veliko inštruktorjev in trenerjev, ki si želijo 

pridobiti znanje. No nekateri so iz prejšnjih časov, ki pa so v strelstvu naredili kar so, saj smo 
v preteklosti imeli veliko perspektivnih tekmovalcev, ki pa jih niso znali oz. niso hoteli 
postaviti na pravo pot, razen nekaterih izjem… V novo nastali trenerski komisiji pogrešamo 
več trenerjev v sorazmerju pištola-puška in ne inštruktorjev, saj gre za trenersko komisijo... 
Inštruktorji in trenerji, ter ostali se trudijo po najboljših močeh, da držijo društva in klube 
pri življenju. Čeprav se trudijo biti pozitivni se jim večkrat ponavlja vprašanje ali ima to 
smisel, da delajo kar delajo prostovoljno, drugi pa na njihov račun živijo…  

 
b) Z obstoječim načinom podaljševanja licenc za inštruktorje in trenerje smo:   
-   16 odgovorov zadovoljni 
-   22 odgovorov nezadovoljni, ker na tak način ne pridobimo nobenih novih znanj. 

• razen svetlih izjem, ko so bili izvajalci eminentni strelci ali trenerji. Vsebina ni prilagojena 
poslušalstvu 

• neprimeren kraj in čas izobraževanja (strelci so tudi v  službah) 
 
Ostali predlogi oz. mnenja 

• Ne vidimo smisla podaljševanja licenc na večjih tekmovanjih. Izobraževanje mora biti 
strokovno in predavatelji takšni, ki se spoznajo na svoje delo 

• organizirati je potrebno podaljševanje licence po disciplinah (puška šibrenica) z večjim 
poudarkom na praktičnih vsebinah (podaljševanje licenc na strelišču). 

• zadovoljni le delno. Potrebno  dodati več stroke in primerov dobre prakse 
• Predlagamo 2 ločeni izobraževanji; 1.  samo za potrjevanje licenc in 2. strokovno 

usposabljanje za inštruktorje, trenerje, ki to želijo 
• Več vsebin za delo z mladimi, podobno kot na podaljšanju licenc v Rušah 4x 
• imamo dovolj svojih kadrov 
• uskladiti termine za podaljševanje licenc  
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• težko je delovati kot trener v klubih prostovoljno, ker vsi ki to delajo, delajo to (majo druge 
službe). Na Hrvaškem imajo se mi zdi odličen sistem, v veliko klubih so trenerji zaposleni. Na 
tak način se je dosti lažje posvetiti tekmovalcem znotraj klubov in tudi tekmovalcem iz cele 
Slovenije. Torej, da bi se doseglo to, da se v klubih lahko zaposlijo trenerji 

• Izobraževanja bi bilo smiselno izvajati pogosteje, saj je na tak način oteženo sprotno 
pridobivanje novih znanj 

• Neustrezno je, da samo z ogledom (ekskurzijo) tekmovanja ali že samo s prisotnostjo na 
tekmovanju kot gledalec, dobiš potrditev aktivne licence za tisto sezono, ne pa tudi nekega 
dodatnega znanja, katerega bi lahko prenašal naprej 

• ločena licenciranja po nivojih 
 
c) V društvu ocenjujemo,da je za učinkovitejši izobraževalni sistem potrebno: 
- 29 odgovorov uvesti strukturiranje trenerjev (od tistih, ki se ukvarjajo z začetniki, do tistih, ki se 

ukvarjajo z mladimi, do tistih, ki se ukvarjajo z reprezentanti) in prilagoditi vsebine 
izobraževanj, 

- 22 odgovorov začeti z izdelavo enotnega sistema dela strelskih trenerjev (t.i. slovenska šola 
strelstva), 

- 23 odgovorov na predavanja v Slovenijo povabiti več izkušenih in kvalitetnih strelskih 
trenerjev, 
 
Ostalo: 
• vpeljati modernejše metode dela na tečajih (npr.razdelitev po skupinah in reševanje 

določenih nalog, soočenja in debate o različnih mnenjih....., praktično nastopanje pred 
ostalimi tečajniki......... 

• organizirati je potrebno podaljševanje licence po disciplinah (puška šibrenica) z večjim 
poudarkom na praktičnih vsebinah (podaljševanje licenc na strelišču). 

• Tisti trenerji, ki se ukvarjajo z začetniki, morajo v bistvu biti najbolj sposobni, izobraženi 
trenerji, s prakso iz tekmovanj itd. Enotni sistem ni nikoli dober, nekateri želijo več eni se pa 
šlepajo poleg 

•  marsikdo vidi problem v tem, dokler si kadet, mladinec, imaš veliko priprav in dobro 
podporo, ko stopiš v članske vrste, potem pa se moraš znajti sam… Mislim da prihaja do 
tega, kot mladinec uspešen, pride v člansko kategorijo, potem pa motivacija začne padati… 
Sem za to, da bi bila možnost da se kadetskim, mladinskim pripravam lahko pridružijo tudi 
strelci članske vrste, al pa pač kaj podobnega v tej smeri  

• Verjetno bi bilo smiselno na vaditeljskih in trenerskih seminarjih kakšno reči tudi o 
poštenosti in fair playu, saj sem naletel že na kar nekaj primerov, ko so trenerji “goljufali” 
pri tehtanju, ne reagirajo na očitne kršitve strelskih pravil. 

 
7. DELO Z MLADIMI 
 
a) Za obstoječe priprave kadetskih in mladinskih kategorij ocenjujemo, da:  

        -  20 odgovorov so primerne in nimamo pripomb, 
- 2 odgovora so dobro zamišljene, vendar vsebine na njih niso ustrezne, 
- 5 odgovorov so dobro zamišljene, vendar izvedba ni kvalitetna, 
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Ostalo:  
• Iz našega društva smo se do sedaj 3x udeležili kadetskih priprav. Stanje se je od lani zelo 

izboljšalo, še posebej pa je pohvaliti zadnje priprave, saj so bile res strokovno in konkretno 
zelo dobro izvedene. Še posebej bi pohvalili sodelovanje trenerske komisije z ostalimi 
trenerji in inštruktorji, ki so sodelovali na teh zadnjih pripravah, vsekakor pa smo prepričani, 
da se bo sistem, ki se je prikazal na zadnjih pripravah uveljavil kot dober in se bodo kmalu 
pričeli zaradi tega tudi kazati določeni rezultati  

• Nadaljevati s takšnimi kot bile letos v Radgoni in Murski Soboti 
• premalo dela z mladinsko reprezentanco in bi morali po obsegu in kvaliteti priti do nivoja 

letošnjih kadetskih priprav 
• potrebno bi bilo selekcioniranje kadetov. Vpoklic na priprave že ob uvajanju v standars 

puško. Potrebno bi bilo upoštevati povprečje rezultatov 
• Odlična izvedba priprav  v Gornji Radgoni in Murski Soboti. 4x 
• Poiskati možnost izvedbe dnevnih strelskih kampov, na katerih bi se lahko spremljal 

napredek in razvoj posameznega tekmovalca ter izvajale primerjave med njimi.  Govorim o 
vikend pripravah z zp za kadete, kjer sem bil dvakrat prisoten. Sama ideja je dobra, potem 
pa je vsega hitro konec. Od izbire udeležencev, do vsebine......pravzaprav ni koncepta, zato 
ni kontinuiranih vsebin in je vse skupaj bolj improvizacija.  

• Negativno sem bil presenečen, da je SZS izdelala 8 letni projekt PŠŠ, ki bi se moral že 2 leti 
izvajati, klubi ga pa sploh nismo dobili. Ker je vsaj po mojem mnenju ob veliko dobrih 
rešitvah kar nekaj milo rečeno tudi spornih, upam, da bomo kdaj tudi o tem imeli možnost 
razprave. V vsakem primeru pa mora za takšnim strateškim dokumentom stati tudi stroka 
predvsem pa mora biti izvedljiv. 

• Priprave z mk, ki jih je vodil Nemanja, so bile takšne, kot si jih tekmovalci in trenerji lahko 
samo želimo. 

• premalo se dela z mladinsko reprezentanco (izjema je MK zadnje leto) in bi morale biti po 
obsegu in kvaliteti vsaj na nivoju letošnjih priprav v MS 

• Letošnje priprave so doro zamišljene in izvedba kvalitetna. Predlagamo mesčne enodnevne 
priprave na po regijaj porazdeljene priprave,na katere se povabijo tekmovalci iz dveh 
sosednjih regij. 

• so dobro zamišljene, letošnje so po kakovosti celo odstopale in si zaslužijo pohvalo v 
vrhovih SZS, vendar je težko zagotavljati navzočnost večjega števila amaterskih trenerjev, ki 
imajo tudi druge obveznosti. Profesionalnih klubskih trenerjev  pri nas ni in iz tega dejstva 
izvira vrsta težav pri uresničevanju dostikrat nerealnih želja po vrhunskih dosežkih.   

• ko se določijo reprezentanti in rezerve je z njimi potrebno delat na skupnih pripravah, vsaj 
vsak mesec enkrat. Strelišča naj se menjajo. Priprave so lahko eno ali celo dvodnevne. 

•  dela z mladimi ni 
• enako kot je bilo nazadnje šola streljanja v Murski Soboti, in nič drugače, vse kar je bilo prej 

je bilo kar nekaj,…. 
• mora biti v povezavi z šolo strelstva 
• Dati je potrebno več poudarka na fizičnih pripravah in dvigu splošne kondicije. 
• Priprave bi morale biti večkrat letno, z manjšim številom udeležencev, cilj priprav bi morala 

biti res najboljša možna pripravljenost na velika tekmovanja. Reprezentančni trenerji bi naj 
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spremljali delo mladih strelcev tudi v klubu ter pomagali pri izdelavi individualnih 
programov za nadarjene strelce, ki res želijo kakovostno nastopati v reprezentanci.  

• mesečne priprave 
 

8.  DELO REPREZENTANCE 
 

    a) Delo reprezentance (obkroži):      
-   15 odgovorov (1 puška šibrenica) ocenjujemo kot dobro in na njega nimamo pripomb, 
-   11 odgovorov ga ne poznamo, ker nimamo reprezentantov, 

 
    Ocenjujemo, da so potrebne naslednje spremembe: 

• Po našem mnenju, bi bilo potrebno reprezentante in kandidate za reprezentanco vabiti na 
dnevne priprave vsaj 1x mesečno, pred vsakim večjim tekmovanjem (EP,SP, OI….), pa so že 
smiselno zastavljene priprave reprezentantov in na to delo nimamo pripomb 

• zaradi velike luknje med kategorijo mladinci in člani bi bilo smiselno uvesti prehodno 
kategorijo mlajši člani npr.do 23.leta starosti, z nižjimi normami za MT, z izbiro MT, kjer bi 
imeli “prednost” pred člani in s katerimi bi v teh 3 letih SZS načrtno delala in tudi vložila 
nekaj več sredstev v njihovo strokovno podporo. Danes temu ni tako in menim, da je to 
eden glavnih razlogov, da velika večina mladincev izgine, saj kar naenkrat ne morejo na 
nobeno večje tekmovanje, motivacija pade in posledice so neizbežne. 

• Priprave reprezentance zadnji teden pred odhodom na tekmovanja se mi zdijo povsem brez 
smisla in bolj škodljive kot koristne. Prej pomenijo preforsiranje tekmovalcev, kot pa da 
prinesejo kaj dobrega. Po mojem bi morale biti prej, strelci pa bi morali zadnji teden veliko 
manj intenzivno trenirati, zadnje 3 dni pred odhodom pa sploh ne - seveda to je povsem 
strokovno vprašanje in vsakdo ima lahko svoj prav. 

• vključevanje reprezentantov in njihovih trenerjev v skupno delo, razvoj. Pogrešamo bolj 
aktivno delo psihologa in sodelovanje s kvalitetnim trenerjem za discipline s pištolo iz 
tujine. 

•  ocenjujemo, da so potrebne naslednje spremembe: vključevanje reprezentantov in 
njihovih trenerjev v skupno delo, razvoj. Pogrešamo bolj aktivno delo psihologa in 
sodelovanjem s kvalitetnim trenerjem za discipline s pištolo iz tujine 

• Predlagamo aktivnejše vključevanje mladih članov v delo reprezentance (vsaj trije člani do 
23 let, ki bi jih nekako dodatno vpodujali pri prehodu iz mladinske v člansko kategorijo) 

• večji nadzor oziroma analiza posameznih nastopov, napredka strelcev 
• Delo se prepušča strokovnemu kadru na SZS 4x_ 
• v sedanjih razmerah, ko, kot rečeno, v Sloveniji ne premoremo profesionalnih trenerjev, iz 

leta v leto iščemo načine, kako bi nekaj improvizirali, kar počnemo izključno z velikim 
entuziazmom udeleženih tekmovalcev in trenerjev. Dolgoročno je ta način težko vzdržen.   

• Poleg tega povsem zanemarjamo najbolj zanimive in dinamične strelske discipline, kot so 
25-merske. Tu za razliko od vseh preostalih disciplin še nikoli  nismo pripeljali kakšnega 
uglednega tujega strokovnjaka, ki bi predaval našim trenerjem in najbolj nadarjenim 
strelkam in strelcem.    

• potrebne so profesionalne spremembe 
• manjka reprezentančni trener, tudi če bi se 1 x mesečno dobili, skupaj potrenirali, naredil bi 

se plan za vsakega posameznika itd., nekaj v to smer bi bilo več kot dobrodošlo. 
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• In še ena stvar, trener bi moral biti tisti ki kliče, gnjavi in motivira strelca in ne obratno 
• Veliko se debatira okrog norm. So smiselne? Niso smiselne?...Samo številke niso 

pomembne.  Bolj kot norme je pomembno koliko truda strelec vlaga v treninge, kakšen ima 
plan treningov in tekmovanj, kakšen ima stil življenja (je zaposlen, hodi v šolo…), je kdo z 
njim na treningih al trenira sam itd… in šele na koncu norma. Nekdo ki trenira tu in tam, 
recimo 3-krat na teden al pa celo še manj krat, dela neke povprečne rezultate in se mu kdaj 
posreči pa naredi normo ali pride blizu in potem gre na »kot rečejo« izlet, mislim da takšen 
strelec v reprezentanci nima kaj delati (je malo grdo rečeno, ampak je iskreno iz moje 
strani). Če že, bi bilo boljše da se recimo vzame 4 (ali če jih je več) strelcev iz posamezne 
kategorije, in če se zgodi da noben ne doseže norme in da ni denarja, da gre vsaj 1 na večjo 
tekmovanje (v tem primeru tisti ki kaže najboljše rezultate in se trudi) – boljše 1 kot noben 
iz posamezne kategorije. Iz svojih izkušenj lahko povem, da je z izkušnjami iz večjih 
tekmovanj na manjših tekmovanjih recimo lažje doseči normo, kot pa nekomu ki je kdaj 
blizu norme in redko redko kdaj gre na kakšno večjo tekmovanje. 

• Predlagamo bolj podrobno spremljanje in delo z vsemi reprezentanti v daljšem časovnem 
obdobju, tudi na treningih v posameznih društvih. Premalo je samo spremljanje njihovih 
rezultatov na KT in večjih tekmovanjih ter udeležba 1x letno na pripravah. Potrebno jim je 
zastaviti naloge oz. cilje in jih sprotno spremljati. 

• enodnevne mesečne priprave!! 
• nikakor ni primerno, reprezentanca bi morala imeti več skupnih treningov, več skupnega 

dela, več druženja, več priprav, boljše morajo delati v timu in vsekakor več strokovnega 
pristopa 

• Dati je potrebno več poudarka na fizičnih pripravah in dvigu splošne kondicije. 
• Priprave reprezentantov na največja tekmovanja bi bilo potrebno organizirati in izvesti 

večkrat v daljšem predhodnem časovnem obdobju, saj bi le tako imeli realno sliko 
dvigovanja ali padanja pripravljenosti posameznega tekmovalca. Sedaj pa imajo pred takim 
največjim tekmovanjem največ enotedenske priprave, na katerih je lahko vse super 
(pripravljenost tekmovalca je na visokem nivoju), nato pa se na samem tekmovanju izkaže, 
da je realnost daleč od tega, kar je tekmovalec kazal na pripravah. 

• Enako kot za mladinske kategorije, spremljanje in skupno načrtovanje treningov 
reprezentantov skozi vso sezono.  

• mesečne priprave. Zmanjšati število tekem, da se sprosti za priprave 
•  Ponovno predlagam, da na področju mk klubom priskoči na pomoč tudi SZS, saj bi lahko po 

vzoru Smučarske zveze -biatlonci, nabavila določeno količino mk orožja in ga posojala 
najperspektivnejšim posameznikom, ki jim klubi tega ne morejo zagotoviti. Ker je mk tudi 
zaradi streliva zelo draga disciplina, bi bilo smotrno preko ministrstva za obrambo zagotoviti 
tudi več streliva vsaj za reprezentante tako bi po klubih več ostalo za ostale). 

• Zelo resno bi lahko SZS razmislila tudi o enotni zunanji podobi strelcev. Menim, da bi bilo to 
dokaj enostavno rešljivo. SZS bi s pomočjo kakšnega modnega oblikovalca pripravila design 
jopiča in hlač reprezentance, izbrala proizvajalca, vsem klubom, ki imajo A in B 
reprezentante pa sofinancirala nakup v višini 50%.  Reprezentanti bi lahko to opremo 
uporabljali tudi za klubska tekmovanja, obvezno pa reprezentančne nastope. 

• Predlagam, da SZS vodi ažurne rang lestvice strelcev v vseh kategorijah, kjer se upoštevajo 
prav vsa tekmovanja iz koledarja SZS.  Ena lestvica bi bila sezonska, druga mesečna ali 
dvomesečna. Vodijo naj se doseženi krogi in ne osvojena mesta ali nekakšne točke. Tako bi 
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vsi tekmovalci vedeli koliko “tehtajo” v Sloveniji, selektorica bi imela stalen in ažuren 
pregled forme kandidatov za reprezentanco, tudi določanje kdo se udeleži kakšnih priprav 
bi bilo bolj enostavno in pregledno. 

• Kandidati za reprezentanco bi morali biti znani že v začetku sezone - do konca septembra.  
• Pred tem bi bilo potrebno opraviti fizična testiranja, analiza SCATT, psihološka testiranja, 

rezultate lanske sezone in pripravljenost nositi na ''prsih slovenski grb''.  
• Skratka postaviti je treba kriterije, da se ve ''kdo pije in kdo plača''. Potem pa samo delo in 

spet delo.  
 

b) Strokovna podpora reprezentantov je:  
- 18 odgovorov dobra 
- 19 odgovorov je pomanjkljiva in je potrebno več vsebin s področja:  - 13 prehrane 
                - 18 psihologije 
                - 13 tehničnih nasvetov 
                - 13 fizične priprave 
         

       Ostalo: 
• Mišljeno je (da je pomanjkljiva)  za kandidate za reprezentanco in ne za reprezentante, saj v 

našem društvu nimamo reprezentantov in dejansko ne vemo, koliko so reprezentanti 
vsebinsko in dejansko podprti v zgoraj omenjenih temah   

•  predvsem pa ni dorečena pot do te pomoči. Npr.vsaj 5 let sem vsako leto jeseni pisal 
predlog za delo s psihologom za mladince iz kluba, ki so že bili v reprezentanci ali pa so bili 
na širšem seznamu,  niti eden ni nikoli prišel na vrsto, niti nikoli nisem dobil odgovora 
(razen da ni denarja, čeprav sem kasneje dobil informacije od druge strani, da temu ni tako) 
zakaj je tako. Odločanje o tako pomembnih stvareh ne bi smelo biti v rokah posameznikov 
in njihove dobre volje. 

• katastofalna,  
•  dobro je, da so sedaj vključeni športni psihologi.  
• Manjka znanje okrog fizičnih priprav ( 
• Tudi okrog prehrane ni kaj dosti informacij, večinoma je vsak prepuščen samemu sebi.  
• pogrešamo direktno komunikacijo s samim športnikom oz. društvom reprezentanta. 

Smiselno bi bilo društvu oz. reprezentantu predstaviti možnost celotne strokovne podpore 
in nato spremljati napredek reprezentanta. Preveč krat smo društva oz. reprezentanti 
prepuščeni sami sebi in verjetno zaradi majhnih nevednosti rezultati predolgo stagnirajo oz. 
predolgo trajajo »krize«.  
 

9. DELO STROKOVNO SLUŽBE SZS 
 

-  11 odgovorov ocenjujemo kot dobro in na njega nimamo pripomb, 
-  29 odgovorov želimo si več informacij in pravočasnost le teh,  
-  17 odgovorov želimo si dostop do zapisnikov komisij in organov SZS. 

 
Ostalo:  
• SZS nikoli ni imela strokovne službe. SZS je imela nekaj norih posameznikov  Progar,Titan, 

Lavrič, Petrnelj,Milič, Gaberšček.., ki  so večkrat obiskali marsikateri SD, šli na teren in 
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pomagali strokovno. Bili so na terenu –ne pa v pisarni. 1991 leta bi morali zaposliti 
strokovnega sodelavca, danes pa jočemo kaj je narobe pri nas v SLO.  

• dela večinoma samo za reprezentanco, klubi imamo od službe zelo malo 
• Potrebno bi bilo racionalizirati njeno delo, da bi za potrebe članic SZS in same SZS prinašala 

večjo "dodano vrednost", kajti sedaj imamo z njo le dodatne stroške in nekatero njihovo 
delo 

• opravljamo v članicah SZS sami, namesto da bi nam bila v pomoč kot nekakšen "servis" pri 
naših potrebah glede raznih razpisov, potrdil o aktivnostih, štipendij itd. 

• Nerazumno je, da glede na prejšnja leta, ko sta bila v Strokovni službi zaposlena na SZS le 
sekretar in administratorka, je v zadnjem obdobju ko je administratorko zamenjala 
strokovna sodelavka le še slabše. Potrebno je tudi razčistiti združljivost zaposlitve na SZS z 
raznimi funkcijami v delovnih telesih (komisijah) SZS. 

 
10. SODNIŠKO DELO 
 
a) Sodniki v sistemu SZS načeloma delajo: 

-  29 odgovorov dobro in smo z njimi zadovoljni, 
-  11 odgovorov razen nekaterih posameznikov imajo premajhno strokovno znanje,  
-  6 odgovorov njihovo plačilo je primerno za količino dela, ki ga opravijo, 
-  njihovo plačilo je previsoko, predlagamo  
• njihovo plačilo je previsoko glede na sedaj določene prijavnine, predlagamo, da se višina 

nadomestil prilagodi višini prijavnin, saj organizatorji z trenutno določeno prijavnino ne 
morejo pokriti vseh stroškov organizacije tekmovanj  (šibrenica) 

 
Ostalo:  
• strokovno delo sodnikov je premalo cenjeno. 
• Ne vemo kakšno je plačilo sodnikov, zato o temu ne moremo soditi. Je pa med sodniki kar 

nekaj takšnih, ki bi jih bilo potrebno bolj strokovno usposobiti, zato imamo predlog, da se 
uvede nadzor sodniškega dela na večjih tekmovanjih ( DL, DP…) S tem predlogom mislimo 
predvsem na praktično delo sodnikov, ki so na linijah, saj nekateri ne poznajo niti osnov 
dela, ki ga opravljajo in s svojimi dejanji prevečkrat preveč posegajo v tekmovalčeve 
pravice._ 

• Na tekmah vse bolj opažam, da sodniki površno opravljajo svoje delo, tako npr. ne 
preverjajo, ne  ukrepajo oz. niti ne opozarjajo trenerjev ob očitnih kršitvah pravil pri mladih( 
dotikanje ročaja oz desne roke na prsih, dotikanje senčnikov, dotikanje diopterja, motenje 
strelcev bodisi s strani sosednih strelcev, bodisi s strani trenerjev.....). Bolj pomembno je to 
ali ima štartno številko na hrbtu ali ne, ali strelec namerno krši pravila in s tem na nepošten 
način dviguje svoj rezultat - to jih pa bolj malo zanima. Nismo trenerji tam, da opozarjamo 
na to, ampak je sodnik, ki je plačan za svoje delo, za razliko od nas trenerjev. 

• Plačilo sodnikov, ki so delegirani s strani SZS je potrebno urediti drugače.  
• ostalo:v primeru, da ostanejo sodniška nadomestila na sedanjem nivoju oz. se še povišajo je 

potrebno tudi sprostiti višino prijavnin, ki jo naj določi organizator sam (ne moremo imeti 
dva različna pristopa, eden je sodniški-tržni, ki želi za pošteno delo pošteno plačilo, drugi pa 
voden s strani SZS, ki želi ohraniti strelski šport dostopen vsem, kar želi doseči z določanjem 
višine prijavnin, ki ne pokrije vseh stroškov tekmovanj). 
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• V naši regiji je bilo pred kratkim izpostavljeno vprašanje, zakaj veliko število sodnikov 
stopnje državnega sodnika ni nikoli vključeno v sojenje na tekmovanjih državne ravni.  
Pričakujemo  odgovor.   

• njihovo plačilo je neprimerno ker je prenizko 
• V zadnjih letih opažamo sodniško delo na višjem nivoju, kvalitnem in smo izredno zadovoljni  
• Če društvo izvede državno prvenstvo, kvalifikacijski turnir…. Mora za plačilo sodnikom 

uporabiti gotovino, katero vemo, da je ne moremo , kar tako izplačati. Sodniške stroške naj  
fakturirala zveza klubu in tako bi bilo plačilo transparentno. (ne, da se vsak organizator sam 
ukvarja kako bo pridobil gotovino za plačilo)  

• lobiji, kasta 
• Plačilo sodnikov ni previsoko. Ne strinjamo pa se s tem, da so na tekmah vedno isti                       

sodniki večino pa se zanemarja. 
• Ne delajo na obnovi licenc starejših sodnikov, ki imajo sodniške nazive od leta 1980 do leta 

1990. 
• SZS naj bi skrbela za plačilo sodnikov le v primerih, ko le ti opravljajo sodniško delo zanjo . 

Sodniki, ki sodijo na raznih tekmovanjih naj bi se z organizatorjem (oz. v takih primerih 
delodajalcu) dogovorili za plačilo opravljenega dela v ustrezni višini in o načinu izplačila, 
katero naj bi bilo sprejemljivo za obe strani. Tu SZS nima pristojnosti. 

• primerno urediti plačila sodnikom.  
 
11. IZBOR »STRELEC LETA« 
 
Sistem za izbor najboljšega društva in strelca leta: 

- 20 odgovorov je dober in ne potrebuje sprememb, 
- 11 odgovorov sistem je takšen, da ni nujno, da vedno zmaga strelec, ki ima tudi dejansko  
      najboljši dosežek,  
- 7 odgovorov podeli se preveč nagrad, ki so s tem razvrednotene, 
- 21 odgovorov nujno je potrebno v sistem nagrajevanja vključiti tudi trenerje. 

 
Ostalo: 
• vključevanje trenerjev v sistem izbora je dobra varianta, vendar je potrebno ugotoviti kako 

bi to vrednotili. Če gledamo na rezultate najboljšega društva je problem, saj imajo v 
društvih več trenerjev, če pa vrednotimo po najboljšem tekmovalcu pa dobimo več 
kandidatov iz različnih starostnih skupin tekmovalcev 

• Pri izbiri naj kluba bi bilo bolj pošteno, če bi se ovrednotili vsi dosežki posameznikov iz 
kluba, ekipni rezultati ter državni rekordi pa bi bili bonus tem rezultatom. Nenazadnje, 
strelstvo je individualen šport. 

• pojasnilo trenutni sistem ocenjuje puškašice v disciplinah zračne, MK in trostav,  medtem ko 
pištolašice ocenjujemo samo v zračni in MK 25m, že po osnovi imajo puškašice prednost 
zaradi dodatne discipline. 

• ker so trenerji večinoma prostovoljci, predlagamo, da se jim pri podelitvi plaket najboljšim 
strelcem preda pisna ali vsaj ustna zahvala. 

• vemo, da je to težko, vendar imajo nekateri primerljivi športi ob panožni prireditvi Športnik 
leta na državni TV in radiu večjo minutažo kot z olimpijskimi kolajnami ovenčani strelci. Če 
je le mogoče, vem pa, da ni ravno lahko, je treba ta razmerja v prihodnje spremeniti. 



17/20 
 

•  da se nujno loči pištola in puška  
•  nesprejemljiv je tudi način točkovanja in sicer: vsak strelec, ki se na podlagi norme uvrsti na 

tekmovanje višjega ranga ( SP, SV.POKALI, EP, itd ) mora imeti zagotovljeno določeno število 
točk, ter da se število točk zviša v kolikor pridobi kategorizacijo od mednarodnega razreda 
naprej… 

• Naj se naredi po disciplinah in spolu:  Pištola M in Ž leta, - Puška M in Ž leta.  Ker ima puška 
dosti več disciplin kot pištola in kot pištolaš je skoraj nemogoče po trenutnem točkovanju 
biti strelec leta. 

• Predlagamo, da se vrednostne točke za posamezne dosežke strelcev delijo z določenim 
faktorjem glede na množičnost konkurence v posamezni disciplini. Karikirano: težje 
posameznik doseže zmago oz. DR v disciplini kjer sodeluje 100 strelcev, kot pa kjer jih 
sodeluje le 30.  

• trenerjem za izredne uspehe 
• Sistem je prevelik, podeli se preveč nagrad. Vsi kriteriji morajo biti v pravilnikih, trenerji so 

za svoje delo plačani. Priznanja se podeljujejo tistim, ki dejansko delajo in vodijo klube. 
Strelci dobijo za svoje delo in uspehe medalje in pokale.   

• naj se naredi nek bolj pošteni pravilnik točkovanja, ker če se po domače nekomu userje 1x 
nek rezultat, ta drug pa se celo leto trudi in dosega rezultate in vsi vidimo dejansko da je 
trenutno najboljši, potem pa ne dobi plakete strelec leta, je to kar nepošteno,… 

• Dodati bi bilo potrebno še priznanja za največji napredek v tem letu izbora in sicer:* dve 
priznanji za posameznike-ice (enotna kategorija ločena le po spolu)* eno priznanje za 
društvo 

• Indeks napredka naj bi temeljil na primerjavi sedanjega s predhodnim petletnim obdobjem. 
• Preveliko težo pri točkovanju ima univerzalnost strelca, premalo pa pridejo do izraza 

resnično odlični (izstopajoči) rezultati.  
• Predlagam, da SZS  vsaj ob podelitvi Strelca leta, nas trenerje obravnava kot enakopravne 

tekmovalcem. Torej, izbrati tudi Naj trenerja, poleg tega pa si, če nič drugega tako 
nagrajenci kot njihovi trenerji ,zaslužimo vsaj osebno vabilo. To pa res ne more biti tako 
velik strošek, pokaže pa koliko SZS dejansko ceni naše delo. 

 
12. OSTALO: 
V zvezi z organizacijo dela SZS, tekmovalnimi, izobraževalnimi in reprezentančnimi sistemi SZS 
imamo še naslednja mnenja oz. predloge.  
 

• SZS naj pred sprejemanjem odločitev, najprej zagotovi pogoje za njihovo izvedbo: npr. 
najprej je potrebno organizirati tečaje za inštruktorje in trenerje, kar je v izljučni pristojnosti 
SZS, potem pa sprejemati  sklepe, ki nenazadnje ogrožajo tudi varnost na strelski liniji. 
Torej, če ne sme nihče brez licence na strelsko linijo, kdo odgovarja za varnost - organizator, 
klub, sodnik...., licenciranih vaditeljev pa ni dovolj?Naj SZS najprej brezplačno organizira 
seminar za inštruktorje ali vaditelje in ko bo le teh dovolj, zahteva njihovo prisotnost na 
strelski liniji (nekaterim bi bilo potrebno licence odvzeti, saj je njihovo obnašanje na strelski 
liniji veliko bolj moteče, kot mnogih, ki teh licenc nimajo). 

• SZS naj s pomočjo Fundacije za šport nabavi komplet 40 ali 50 elektronskih tarč, ki bi jih 
potem posojala organizatorjem tekmovanj po Sloveniji. Tako bi lahko bila tekmovanja tudi 
še kje drugje kot doslej- nenazadnje je takšna tudi usmeritev SZS,  ne bi si bilo več potrebno 
teh tarč izposojati v tujini, kar je mimogrede za eno resno državo kot naj bi bila Slovenija, 
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ponižujoče. Verjetno bi se tako lahko tudi tekmovanja pocenila, kar bi klubom zelo 
ustrezalo, saj jim že tako ali tako primanjkuje sredstev in je vsak EUR dobrodošel. 

• Iskanje možnosti, da bi bile v Sloveniji še vsaj  dve do tri finalne dvorane 
• Ukine naj se kaznovanje društva, ki registrira več tekmovalcev, kot jih potem nastopi na 

tekmovanju. V začetku leta marsikdo obljublja, da bo nastopil, potem pa se premisli. Ali naj 
pred nastopom spret prijavljamo vsakega posebej? 

• V predsedstvo pritegniti vodilne ljudi iz gospodarstva. Predstavniki SD naj delujejo v ostalih 
organih SZS 

•  Resnično bi rad prebral strokovno študijo, za koliko odstotkov  naj bi se s povišanjem 
števila strelov s 40 na 60 povečalo število gledalcev na naših ligaških tekmovanjih.  Vse 
spremembe, ki jih je v športnem strelstvu nujno treba pripraviti, morajo biti uperjene samo 
v to smer, v smer pritegnitve občinstva in medijev, sicer se nam ne obeta prijazna 
prihodnost. Uspešnost, prepoznavnost, gledanost, finančna uspešnost neke športne panoge 
oz. discipline ipd. se danes in še zlasti v prihodnje meri samo z obiskom gledalcev na tekmi 
in pred TV zasloni. Povečanje s 40 na 60 je korak v povsem napačno smer. V času, ko smo že 
tako vrsto zadnjih  let izrinjeni iz osrednjih medijev (pred leti so bila npr. poročila o vsakem 
krogu ligaških tekmovanj objavljana na prvi strani Delove športne priloge, poročila z 
državnih prvenstev pa opremljena s fotografijami,  zdaj teh poročil ni niti na nobeni notranji 
strani!) je treba moči usmerjati zlasti v to smer in temu prilagajati tekmovalna pravila. 
Prilagajanje pravil željam strelcev je zelo  zgrešena zadeva! 

•  Med 6 člani KPPS so kar štirje aktivni tekmovalci. To je zelo narobe. Tekmovalci naj 
trenirajo in tekmujejo, ne pa da sedijo v organih panožne zveze.   Kot gledanja na določeno 
problematiko je z vidika tekmovalca, ki je osredotočen na ožje področje, namreč precej 
drugačen od pogleda strokovnega delavca – »funkcionarja«, ki mora razmišljati in delovati 
razvojno. Kratkoročno, srednjeročno in dolgoročno.  

• Razvojni kategoriji cicibanov in mlajših pionirjev ne širiti na državno raven. Otrokom te 
starosti naj bo streljanje zgolj zabava, igra. Za »okušanje« tekmovanj in medsebojnih 
primerjav zadostujejo občasna neformalna klubska oz. medklubska tekmovanja (do regijske 
ravni), pa še teh naj ne bo preveč. Največ štirikrat na leto.  Spremljajoč dogajanja v zvezi s to 
vrsto populacije v nekaterih bolj razvitih evropskih državah ugotavljam, da smo šli z 
uvajanjem državnih prvenstev in priznavanjem državnih rekordov v omenjenih dveh 
kategorijah predaleč. Tega drugod nimajo. Tudi ni pokazateljev, da bi bili mi zaradi tega v 
mednarodnem merilu bolj uspešni na članskih tekmovanjih. V nekaterih društvih trošijo 
javna sredstva  za nakupe strelskih jopičev, hlač in čevljev celo za te malčke, ki te navlake ne 
potrebujejo, saj jim težo puške vendar nevtralizira naslon in hkrati nudi pomoč pri njenem 
umirjanju! Toda nekateri trenerji žal tudi pri teh dveh kategorijah težijo za rezultati, kar je 
veliko prezgodaj. Pričakujem, da bo naša trenerska komisija o tej temi pripravila kakšen 
strokoven posvet z navzočnostjo zunanjih strokovnjakov z več področij. 

• Ceniki startnin:   KKPS preteklega mandata je načrtovala prevetritev cenika startnin, vendar 
jo je čas prehitel. Gre za to, da ni prav, da so  startnine enake ob neenakih stroških 
organizatorja. Nekaj primerov:  
- Kvalifikacijski turnir z MK orožjem v Pragerskem in v Rečici. V prvem primeru mora 

organizator lastniku objekta plačati precej visoko najemnino, v drugem primeru tega 
stroška ni, ker je organizator lastnik objekta.  

- Če nadaljujejmo na zgornjem primeru ne gre prezreti dejstva, da   dosedanji cenik ne 
upošteva niti dejstva, da je organizator KT razbremenjen stroška nakupa odličij 

- Oba zgoraj omenjena primera veljata tudi za discipline zračnega orožja 
- Ceniki startnin, ki jih oblikujejo in potrjujejo organi SZS naj veljajo samo za najvišjo 

državno raven tekmovanj, ne pa tudi za regijska prvenstva, če se ta izvajajo na klubskih 
streliščih, kjer organizatorju za tekmovanja ni treba plačevati najemnine objekta, razen, 
če bo v novih cenikih upoštevana pripomba, podana pod prvo alinejo tega odstavka.     

• Pripraviti je potrebno  osnutke in smernice za nadaljnje podlage razvoja strelskega športa 
v Sloveniji. 
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•  Klubi in društva poravnavamo obveznosti, ki jih določi SZS, zato pričakujemo, da bo tudi 
SZS posledično pomagala klubom, predvsem perspektivnim mladim športnikom in 
reprezentantom da bodo imeli dobre pogoje za treninge in tekmovanja v smislu 
materialne pomoči (strelivo, tarče, ugodnejši nakup orožja, …). Po sedanjem sistemu smo 
klubi prepuščeni lokalnemu okolju, donatorjev je zelo malo, sredstva, ki pa jih dobimo so 
majhna, tako da skromno pridemo skozi tekmovalno sezono.  

• Sanjali in upali smo da bo SZS in država našle skupni jezik in postavile regijska strelišča (no 
eno imamo na Pragerskem, pa vemo kakšna je njena usoda) v katerih bi organizirali 
treninge in tekmovanja na različnih nivojih. Kot alternativo predlagamo, da SZS nabavi 40 
elektronskih tarč, ekipo, ki bo vodila tehnični del tekmovanja in voditelja-animatorja 
tekmovanj, da bo zanimivo tudi za medije in gledalce... Soorganizator, društvo ali klub pa 
naj zagotovi dvorano v domačem okolju in ljudi, ki pomagajo pri postavitvi strelišča in 
ostalih del. Soorganizatorju pa se dodeli sorazmerni finančni delež…  

• Žalostno je tudi, da si zelo redko člani predsedstva vzamejo čas in pridejo na tekmovanja 
in posledično na podelitev v državni ligi, predvsem pri mlajših tekmovalcih. Tudi na 
državnih prvenstvih se zgodba ponavlja…  

• Strelska zveza skrbi samo za reprezentanco, z regijami nima skoraj nobenega stika. 
Tekmovanja so preveč zgoščena, ker so skoncentrirana na obdobje 5-6 mesecev. Strelska 
sezona za zračno puško bi morala trajati vsaj 7-8 mesecev vsaj do sredine maja. 

• kaj je z dp mešanih parov 
• Menimo, da bi bilo potrebno najti način, kako bi se povečala kooperativnost med člani in 

predsedniki strokovnih komisij SZS ter posledično tudi Strokovnega sveta. Večja 
kooperativnost naj bi prinesla boljše delovanje posameznika v komisiji, njegovo pozitivno 
razmišljanje, aktivno sodelovanje v razpravah, kritično podajanje in ocenjevanje 
predlogov, aktivno odvisnost od skupinskega dela, sprejemanje odločitev kot skupina ter 
individualno odgovornost za nepravočasno opravljeno nalogo. S tem bi posameznik 
pridobil večje spoštovanje in predvsem samospoštovanje ter bi se tako izboljšali odnosi 
med člani komisije, saj bi z njegovim uspehom pomagal tudi ostalim, da bi bili še 
uspešnejši.Predlog: SZS naj skliče sestanek vseh predstavnikov v strokovnih delovnih 
telesih SZS (predsednike in člane komisij SZS ter Strokovnega sveta SZS), na katerem naj bi se 
med seboj pogovorili in zastavili smernice za skupne cilje ter timsko delo.  

• Skrajni čas je že, da se vse strokovne delavce, ki delujejo v svojih matičnih društvih ali na 
SZS obravnava enakopravno, brez izjem, saj če navedemo primer, se sedaj trenerje in 
inštruktorje športnega strelstva obravnava drugače kot strelske sodnike. Strelski sodnik 
plača sodniško članarino SZS, medtem ko trener in inštruktor športnega strelstva ne 
plačujeta članarine SZS. Strelski sodnik plača seminar za obnovitev aktivne sodniške 
licence, medtem ko trener in inštruktor športnega strelstva za obnovitev aktivne licence 
ne plačujeta nič. SZS ne pošilja strelskega sodnika na izobraževanje za pridobitev višjega 
naziva, medtem ko pošilja trenerja na izobraževanje za pridobitev višjega naziva. 
SZS ne plačuje dela strelskega sodnika na tekmovanju, razen če je sama v vlogi 
organizatorja tekmovanja, medtem ko plačuje delo trenerja in inštruktorja športnega 
strelstva na pripravah in tekmovanju, kjer sodelujejo naši tekmovalci oz. reprezentanti. 
SZS ima prihodek od sodniške članarine, a ne izplačuje nobenega nadomestila (razen 
izjeme) strelskim sodnikom, aktivno licenco pa si plačujejo sami. SZS nima prihodka od 
trenerske članarine, a izplačuje reprezentančnim trenerjem in inštruktorjem športnega 
strelstva nadomestilo oz. kot sofinanciranje dela trenerjev v društvih, aktivna licenca pa je 
brezplačna. Vemo tudi, da se za izplačila trenerjem in inštruktorjem športnega strelstva 
koristijo pridobljena sredstva na podlagi razpisov za različne programe, na katere se 
prijavlja SZS. Tako strelski sodniki kot trenerji in inštruktorji športnega strelstva so 
strokovni delavci SZS. A v razpisih namenjenih društvom za pridobivanje finančnih 
sredstev, se le te lahko pridobi za strokovni kader, kamor uvrščajo le trenerje (nekje tudi še 
inštruktorje športnega strelstva), kar posledično pomeni, da društvo nastale stroške 
trenerjevega dela lahko uveljavi in opraviči, medtem ko so stroški sodniškega dela na 
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ramenih sodnikov samih (kljub temu, da za društvo večinoma sodijo brez nadomestila). 
Pomislek:  Če bo šlo še naprej v tej smeri, se bo lahko primerilo, da se bodo strelski sodniki 
povezali med seboj in ustanovili svojo zvezo (npr. Zveza strelskih sodnikov), katera se bo 
potem dogovarjala z organizatorji strelskih tekmovanj na vseh nivojih, o izvedbi 
sodniškega dela v celoti in ustreznem plačilu za opravljeno delo (to poznamo že pri 
nogometaših, košarkarjih, hokejistih..). Predlog: SZS naj uvede plačevanje letne članarine 
za trenerje in inštruktorje športnega strelstva. SZS naj vse stroške sodniškega seminarja za 
potrditev aktivne licence sodnikov, poravna iz zbrane štiriletne članarine strelskih 
sodnikov.  

• SZS naj zmanjša stroške dela (osebne dohodke zaposlenih) V Finančnem načrtu SZS za leto 
2017 sprejetim na letošnji Skupščini SZS, je za osebne dohodke in stroške dela planirano 
48.000,00 EUR, kar znaša glede na celotni načrt prihodkov in usklajenih odhodkov v višini 
402.126,00 EUR kar visokih 11,9% vseh sredstev, kar je po našem mnenju občutno preveč.  



767-17                 Ljubljana, 29. 12. 2017

KOLEDAR TEKMOVANJ SZS za leto 2018
Puška, Pištola in Samostrel

JANUAR:
5 - 7. 22. MT zračno orožje Skirca Borisa Paternosta Trzin, SLO
11. Univerzitetno DP 10 m, Trbovlje
13. - 14. 24. MT zračno orožje Ruše, SLO
20. 4. turnir Pokala prijateljstva in mladinskih lig, Ormož
21. 4. turnir I. DL, Ormož
24. -27. MT zračno orožje, München, GER

FEBRUAR:
3. 44. Dvoboj SLO – CRO zračno orožje, Ljubljana
4. – 8. Priprave reprezentance za EP 10m, Ljubljana
10. 5. turnir Pokala prijateljstva in mladinskih lig, Ljubljana
11. 5. turnir I. DL, Ljubljana
16. – 26. EVROPSKE KVALIFIKACIJE za Mladinske olimpijske igre 

ESC EVROPSKO PRVENSTVO zračno orožje 10 m, Györ, Madžarska

MAREC:
2. - 12. ISSF SVETOVNI POKAL Guadalajara, MEX
Do 4. Regijska prvenstva zračno orožje 
10. – 11. MT z zračnim orožjem Slovenske Konjice 
14. – 18. 7. Svetovno univerzitetno prvenstvo Kuala Lumpur, MAS
17. 6. turnir Pokala prijateljstva in mladinskih lig, Kidričevo
18. 6. turnir I. DL, Kidričevo
20. Finalno tekmovanje osnovnih in srednjih šol, Ljubljana
24. - 25. 27. DP z zračnim orožjem za kadete, pionirje, mlajše pionirje in cicibane 
24. - 25           MT Dortmund MK orožje, GER
26. – 29. Priprave reprezentance z MK orožjem Wroclaw, POL
30. GP Wroclawia zračno in MK orožje Wroclaw, POL

APRIL:
7. Državno tekmovanje veteranov z zračnim orožjem, Ljubljana
8. Finale 41. Epic dopisne lige in 29. Invalidske dopisne lige, Ljubljana
14. – 15. 27. DP z zračnim orožjem za člane in mladince
20. - 30. ISSF SVETOVNI POKAL  Changwon, KOR
21. – 22. I. KT  na 50 m
21. - 22. I. KT  na 25 m
26. – 29. Priprave z MK orožjem
27. – 29. Evropski pokal 25 m Suhl, GER
28. Kvalifikacije za 1.B državno ligo

MAJ:
2. – 6.  49. GP Liberation Plzen, CZE
7. – 15.  ISSF SVETOVNI POKAL Fort Benning, USA
8. – 12. Evropski pokal 300 m Aarhus, DEN
12. - 13. Končar kup 25m in 50m Zagreb, CRO
19. – 20. II. KT 50 m
19. – 20. II. KT 25 m
22. - 29. ISSF SVETOVNI POKAL München, GER
26. Zlata čipka zračno orožje, Železniki
30. 5.– 7.6. 50. Svetovno vojaško prvenstvo Thun, SUI



JUNIJ:
2. 1. Državno prvenstvo mešanih parov z zračnim orožjem
8. –  10. Kvalifikacije EYL mladinci zračno orožje Innsbruck, AUT
8. – 10. Evropski pokal 25 m Aarhus, DEN
Do 10. Regijska prvenstva 25 m in 50 m
15. - 17. Mednarodno prvenstvo veteranov Plzen, CZE
23. – 26. 18. SREDOZEMSKE IGRE Tarragona, ESP
23. – 29. ISSF MLADINSKI SVETOVNI POKAL Suhl, GER
28.6. – 1.7. Evropski pokal 300 m Lahti, FIN
30.6. - 1.7. 28. DP 25 m

JULIJ:
7. - 8. 28. DP 50 m
11. – 15. Strelski upi, zračno in MK orožje Plzen, CZE

AVGUST:
8. – 12. GP Novi Sad 10 m, 50 m, SRB
16. – 19. Evropski pokal 300 m Voru, EST
16. – 19. Evropski pokal 25 m Voru, EST
24. – 25. 21. Pokal Lendave zračno orožje
31.8. – 14.9. 52. ISSF SVETOVNO PRVENSTVO, VSE DISCIPLINE Changwon, KOR

SEPTEMBER
20. - 5. 10. PRESTOPNI ROK
29. 6. Memorial Vinka Lavrinca zračno orožje, Laško

OKTOBER:
6. – 7. 22. Pokal Radgone zračna puška, Gornja Radgona
6. - 18. 3. MLADINSKE OLIMPIJSKE IGRE Buenos Aires, ARG
8. – 12. Finale evropskega pokala 300 m Zagreb, CRO
13.- 14. 14. Pokal Gorenje vasi in 25. Ržkov memorial zračno orožje, Gorenja vas
19. - 21. Finale EYL mladinci zračno orožje Kisakallio, FIN
20. 1. turnir Pokala prijateljstva in mladinskih lig
21. 1. turnir I. DL
23. - 29. ISSF FINALE SVETOVNEGA POKALA Al Ain, UAE

NOVEMBER:
3. – 4. 16. MT zračno orožje Solin, CRO
10. 2. turnir Pokala prijateljstva in mladinskih lig
11. 2. turnir I. DL
17. 3. Strelski upi mladinci zračna pištola Brežice
17. – 18. GP zračno orožje Beli Manastir, CRO
18. I. KT zračno orožje
23. – 25. MT Smederevo mladinci zračno orožje, SRB
24. 10. Strelski upi mladinci zračna puška Ormož
25. II. KT zračno orožje

DECEMBER:
1. – 2. 10. Pokal SD Gančani zračna puška, Gančani
1. – 2. 42. MT zračno orožje Trofej mladosti Zagreb, CRO
8. – 9. 43. MT zračno orožje Beograd, SRB
9. III. KT zračno orožje
12. Razglasitev Strelec leta 2018
15. 3. turnir Pokala prijateljstva in mladinskih lig
16. 3. turnir I. DL
29.- 30. 11. Pokal Mesta Ljutomer zračna puška

Predsedstvo SZS



1037-17        Ljubljana, 21. 12. 2017

KOLEDAR TEKMOVANJ SZS za leto 2018
Puška šibrenica

JANUAR:
6. Zimska liga trap 5. krog
20. Zimska liga trap 6. krog
Do 31. Prijava sodelovanja v državni ligi trap

FEBRUAR:
4. - 12. GP Cyprus, CYP

Priprave, CYP

MAREC:
2. - 12. ISSF SVETOVNI POKAL Guadalajara, MEX
3. - 4. Pokal SZS trap 1. krog 
17. – 18. Pokal SZS trap 2. krog
24. Šola streljanja trap v Ilirski Bistrici in Novi Gorici

APRIL:
7.- 8. Pokal SZS trap 3. krog
14. 1. krog DL (V, Z)
20. - 30. ISSF SVETOVNI POKAL Changwon, KOR
28. – 29. Pokal SZS trap 4. Krog

MAJ:
5. 2. krog DL (V, Z)
15.-21. Austria Trophy 2018 Leobersdorf, AUT

GP Memorial Bednarik Brno trap, CZE
19. 3. krog DL (V, Z)
26. – 27. Dvoboj trap CRO – SLO Novigrad, CRO

JUNIJ:
2. 4. krog DL (V, Z)
5. - 15. ISSF SVETOVNI POKAL Mosta, MLT
9. - 10. GP Murska Sobota (T), SLO
15. – 16. GP Perazzi Beograd, SRB
16. 5. krog DL (V, Z)
23. - 26. 18. SREDOZEMSKE IGRE Tarragona, ESP
23. - 29. ISSF MLADINSKI SVETOVNI POKAL Suhl, GER
30.6. -1.7. FINALE državne lige trap

JULIJ:
9. - 19. ISSF SVETOVNI POKAL Tuscon, USA

Priprave reprezentance za EP
30.7. - 12.8. ESC EVROPSKO PRVENSTVO Leobersdorf, AUT

AVGUST:
18.-19. GP Ormož (T), SLO
25. Regijski prvenstvi (VZHOD, ZAHOD)

Priprave reprezentance za SP
GP Beretta (T, DT, S) Novigrad, CRO

31.8. – 14.9. 52. ISSF SVETOVNO PRVENSTVO Changwon, KOR



SEPTEMBER:
7. Državno tekmovanje veteranov trap
20.9. - 5.10. PRESTOPNI ROK
21.- 23. DP TRAP člani, mladinci, kadeti

OKTOBER:
4. - 6. 15. GP Beograd, Memorial Milan Šotra, SRB
13. Pokal SZS dvojni trap
20. DP DVOJNI TRAP člani

Zimska liga trap 1. krog
23. – 29. ISSF FINALE svetovnega pokala Al Ain, UAE

NOVEMBER:
Zimska liga trap 2. krog
Zimska liga trap 3. krog

DECEMBER:
Zimska liga trap 4. krog

12. Razglasitev Strelec leta 2018

Predsedstvo SZS



Strelska zveza Slovenije
Norme za nastop na državnih prvenstvih 2018

Disciplina/kategorija ČL   M ČL    � ML   M ML   Ž KA   M KA    Ž PI   M PI   Ž MPI  M MPI  Ž CI   M CI   Ž
1 Zračna pu�ka - posamezno 20strelov - - - - - - 167 160 160 155 150 140

- posamezno/decimalke 40strelov - 382 - 380 363 355 - - - - - -
 - posamezno/decimalke 60strelov 595 573 580 570 - -  -  -  -  -  -  -
                           - ekipno 20strelov - - - - - - 501 480 480 465 450 420

 - ekipno/decimalke 40strelov - 1146 - 1140 1089 1065  -  -  -  -  -  -
 - ekipno/decimalke 60strelov 1785 1719 1740 1710 - - - - - - - -

2 Zračna pi�tola - posamezno 40strelov 345 330 315 300  -  -  -  -  -  -
 - posamezno 60strelov 545 515 515 495  -  -  -  -  -  -

                           - ekipno 40strelov 1035 990 945 900 - - - - - -
                           - ekipno 60strelov 1635 1545 1545 1485 - - - - - -

3 MK puška leže    - posamezno 565 550 555 545 510 490 220 212  -  -  -  -
- posamezno/decimalke 591 575 580 570 533 512 - - - - - -
                          - ekipno 1695 1650 1665 1635 1530 1470 660 636 - - - -

 - ekipno/decimalke 1773 1725 1740 1710 1599 1536 - -  -  -  -  -
4 MK puška 3P - posamezno 3x10 - - - - - - 190 175  -  -  -  -

- posamezno 3x20 - 525 - 515 480 460 - - - - - -
- posamezno 3x40 1095 1050 1040 1030 960 920 - - - - - -

- ekipno 3x10 - - - - - - 570 525 - - - -
- ekipno 3x20 - 1575 - 1545 1440 1380 - - - - - -

                            - ekipno 3x40 3285 3150 3120 3090 2880 2760 - -  -  -  -  -
5 MK pištola 50 m  - posamezno 510  - 475  - 275  -  -  -  -  -  -  -

                          - ekipno 1530  - 1425  - 825  -  -  -  -  -  -  -
6 MK pištola 25m  - posamezno  - 500 490 470  - 430  -  -  -  -  -  -

                         - ekipno  - 1500 1470 1410  - 1290  -  -  -  -  -  -
7 MK stand. pištola  -posamezno 520  - 440  -  -  -  -  -  -  -  -  -

                            - ekipno 1560  - 1320  -  -  -  -  -  -  -  -  -
8 MK hitrostr. pišt.  - posamezno 480  - 370  -  -  -  -  -  -  -  -  -

                          - ekipno 1440  - 1110  -  -  -  -  -  -  -  -  -
9 Pišt. s sred. vžigom - posamezno 490  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

                              - ekipno 1470  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

OPOMBE:
Tekmovanja, na katerih je mogoče doseči predpisane norme, opredeljuje pravilnik o dr�avnih prvenstvih 
Podane so tudi norme ob upoštevanju ocenjevanja serij na decimalna števila. 
Norme za discipline MK oro�ja so orientacijske in niso zavezujoče
Orientacijska norma za nastop v pokalu prijateljstva (6. čl. pravilnika): pionirji: 145

pionirke: 135



ŠTEVILO REGISTRIRANIH ŠPORTNIKOV PO ZVEZAH IN PANOGAH v letih 2015 in  2016
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1 NOGOMETNA ZVEZA SLOVENIJE 15.142 1 NOGOMETNA ZVEZA SLOVENIJE 10.889 1 PLESNA ZVEZA SLOVENIJE 579
2 KOŠARKARSKA ZVEZA SLOVENIJE 5.737 2 KOŠARKARSKA ZVEZA SLOVENIJE 3.786 2 ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE 302
3 ROKOMETNA ZVEZA SLOVENIJE 3.616 3 ROKOMETNA ZVEZA SLOVENIJE 2.453 3 TAEKWON-DO ZVEZA SLOVENIJE 229
4 ODBOJKARSKA ZVEZA SLOVENIJE 2.113 4 ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE 2.187 4 TRIATLONSKA ZVEZA SLOVENIJE 222
5 ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE 1.885 5 ODBOJKARSKA ZVEZA SLOVENIJE 1.630 5 STRELSKA ZVEZA SLOVENIJE 92
6 KEGLJAŠKA ZVEZA SLOVENIJE 1.399 6 PLESNA ZVEZA SLOVENIJE 1.311 6 JADRALNA ZVEZA SLOVENIJE 63
7 PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE 1.174 7 PLAVALNA ZVEZA SLOVENIJE 1.133 7 SMUČARSKA ZVEZA SLOVENIJE - ZDRUŽENJE SMUČARSKIH PANOG 58
8 PLAVALNA ZVEZA SLOVENIJE 1.114 8 KEGLJAŠKA ZVEZA SLOVENIJE 1.085 8 SQUASH ZVEZA SLOVENIJE 38
9 SMUČARSKA ZVEZA SLOVENIJE - ZDRUŽENJE SMUČARSKIH PANOG 901 9 SMUČARSKA ZVEZA SLOVENIJE - ZDRUŽENJE SMUČARSKIH PANOG 959 9 BILJARDNA ZVEZA SLOVENIJE 29

10 HOKEJSKA ZVEZA SLOVENIJE 900 10 STRELSKA ZVEZA SLOVENIJE 856 10 KAJAKAŠKA ZVEZA SLOVENIJE 21
11 ŠAHOVSKA ZVEZA SLOVENIJE 843 11 KOLESARSKA ZVEZA SLOVENIJE 795 11 JU-JITSU IN JIU-JITSU ZVEZA SLOVENIJE 20
12 KOLESARSKA ZVEZA SLOVENIJE 816 12 JUDO ZVEZA SLOVENIJE 726 12 PLAVALNA ZVEZA SLOVENIJE 19
13 JUDO ZVEZA SLOVENIJE 814 13 PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE 723 13 NAMIZNOTENIŠKA ZVEZA SLOVENIJE 18
14 STRELSKA ZVEZA SLOVENIJE 764 14 KAJAKAŠKA ZVEZA SLOVENIJE 582 14 ZVEZA ZA AVTO ŠPORT SLOVENIJE - AŠ 2005 12
15 PLESNA ZVEZA SLOVENIJE 732 15 ŠAHOVSKA ZVEZA SLOVENIJE 576 15 ZVEZA ZA ŠPORT INVALIDOV SLOVENIJE - PARAOLIMPIJSKI KOMITE 12
16 TENIŠKA ZVEZA SLOVENIJE 616 16 HOKEJSKA ZVEZA SLOVENIJE 546 16 SABLJAŠKA ZVEZA SLOVENIJE 11
17 KAJAKAŠKA ZVEZA SLOVENIJE 561 17 TENIŠKA ZVEZA SLOVENIJE 525 17 SLOVENSKA ZVEZA TAJSKEGA BOKSA 9
18 LOKOSTRELSKA ZVEZA SLOVENIJE 495 18 LOKOSTRELSKA ZVEZA SLOVENIJE 438 18 FLOORBALL ZVEZA SLOVENIJE 8
19 BALINARSKA ZVEZA SLOVENIJE 466 19 BALINARSKA ZVEZA SLOVENIJE 392 19 SAMBO ZVEZA SLOVENIJE 6
20 BADMINTONSKA ZVEZA SLOVENIJE 419 20 TAEKWON-DO ZVEZA SLOVENIJE 369 20 NOVA ROKOBORSKA ZVEZA SLOVENIJE 5
21 KARATE ZVEZA SLOVENIJE 364 21 NAMIZNOTENIŠKA ZVEZA SLOVENIJE 358 21 KICKBOXING ZVEZA SLOVENIJE 4
22 GIMNASTIČNA ZVEZA SLOVENIJE 349 22 KARATE ZVEZA SLOVENIJE 305 22 VESLAŠKA ZVEZA SLOVENIJE 3
23 NAMIZNOTENIŠKA ZVEZA SLOVENIJE 340 23 TRIATLONSKA ZVEZA SLOVENIJE 283 23 ZVEZA DRSALNIH ŠPORTOV SLOVENIJE 2
24 ORIENTACIJSKA ZVEZA SLOVENIJE 268 24 BADMINTONSKA ZVEZA SLOVENIJE 272 24 ZVEZA KOTALKARSKIH ŠPORTOV SLOVENIJE 2
25 AVTO-MOTO ZVEZA SLOVENIJE 210 25 JADRALNA ZVEZA SLOVENIJE 154 25 SANKAŠKA ZVEZA SLOVENIJE 1
26 ZVEZA ZA HOKEJ NA TRAVI SLOVENIJE 186 26 JU-JITSU IN JIU-JITSU ZVEZA SLOVENIJE 148 26 RIBIŠKA ZVEZA SLOVENIJE 0
27 SAVATE ZVEZA SLOVENIJE 160 27 SAVATE ZVEZA SLOVENIJE 139 27 SLOVENSKA POTAPLJAŠKA ZVEZA -1 
28 TAEKWON-DO ZVEZA SLOVENIJE 140 28 ORIENTACIJSKA ZVEZA SLOVENIJE 126 28 BOB ZVEZA SLOVENIJE -1 
29 CURLING ZVEZA SLOVENIJE 134 29 CURLING ZVEZA SLOVENIJE 110 29 RAFTING ZVEZA SLOVENIJE -2 
30 JU-JITSU IN JIU-JITSU ZVEZA SLOVENIJE 128 30 VATERPOLSKA ZVEZA SLOVENIJE 109 30 RUGBY ZVEZA SLOVENIJE -5 
31 VATERPOLSKA ZVEZA SLOVENIJE 125 31 ZVEZA ZA AVTO ŠPORT SLOVENIJE - AŠ 2005 84 31 ZVEZA DRUŠTEV KEGLJANJA NA LEDU SLOVENIJE -5 
32 KONJENIŠKA ZVEZA SLOVENIJE 115 32 SQUASH ZVEZA SLOVENIJE 83 32 BRIDGE ZVEZA SLOVENIJE -6 
33 JADRALNA ZVEZA SLOVENIJE 91 33 GIMNASTIČNA ZVEZA SLOVENIJE 82 33 GOLF ZVEZA SLOVENIJE -8 
34 BOKSARSKA ZVEZA SLOVENIJE 85 34 BILJARDNA ZVEZA SLOVENIJE 80 34 ZVEZA ZA ŠPORTNI RIBOLOV NA MORJU SLOVENIJE -8 
35 ZVEZA OLIMPIJSKEGA DVIGANJA UTEŽI SLOVENIJE 79 35 ZVEZA DRSALNIH ŠPORTOV SLOVENIJE 78 35 ZVEZA OLIMPIJSKEGA DVIGANJA UTEŽI SLOVENIJE -13 
36 ZVEZA DRSALNIH ŠPORTOV SLOVENIJE 76 36 KONJENIŠKA ZVEZA SLOVENIJE 75 36 VATERPOLSKA ZVEZA SLOVENIJE -16 
37 ZVEZA ZA AVTO ŠPORT SLOVENIJE - AŠ 2005 72 37 KICKBOXING ZVEZA SLOVENIJE 73 37 KOLESARSKA ZVEZA SLOVENIJE -21 
38 LETALSKA ZVEZA SLOVENIJE 70 38 ZVEZA ZA ŠPORT INVALIDOV SLOVENIJE - PARAOLIMPIJSKI KOMITE 68 38 SAVATE ZVEZA SLOVENIJE -21 
39 KICKBOXING ZVEZA SLOVENIJE 69 39 AVTO-MOTO ZVEZA SLOVENIJE 66 39 CURLING ZVEZA SLOVENIJE -24 
40 ZVEZA ZA BASEBALL IN SOFTBALL SLOVENIJE 67 40 ZVEZA OLIMPIJSKEGA DVIGANJA UTEŽI SLOVENIJE 66 40 LETALSKA ZVEZA SLOVENIJE -25 
41 TRIATLONSKA ZVEZA SLOVENIJE 61 41 VESLAŠKA ZVEZA SLOVENIJE 54 41 ZVEZA ZA BASEBALL IN SOFTBALL SLOVENIJE -25 
42 ZVEZA ZA ŠPORT INVALIDOV SLOVENIJE - PARAOLIMPIJSKI KOMITE 56 42 NOVA ROKOBORSKA ZVEZA SLOVENIJE 49 42 KONJENIŠKA ZVEZA SLOVENIJE -40 
43 BILJARDNA ZVEZA SLOVENIJE 51 43 LETALSKA ZVEZA SLOVENIJE 45 43 LOKOSTRELSKA ZVEZA SLOVENIJE -57 
44 VESLAŠKA ZVEZA SLOVENIJE 51 44 SABLJAŠKA ZVEZA SLOVENIJE 45 44 KARATE ZVEZA SLOVENIJE -59 
45 SQUASH ZVEZA SLOVENIJE 45 45 ZVEZA ZA BASEBALL IN SOFTBALL SLOVENIJE 42 45 BALINARSKA ZVEZA SLOVENIJE -74 
46 NOVA ROKOBORSKA ZVEZA SLOVENIJE 44 46 ZVEZA ZA HOKEJ NA TRAVI SLOVENIJE 40 46 BOKSARSKA ZVEZA SLOVENIJE -74 
47 RUGBY ZVEZA SLOVENIJE 40 47 FLOORBALL ZVEZA SLOVENIJE 38 47 JUDO ZVEZA SLOVENIJE -88 
48 GOLF ZVEZA SLOVENIJE 39 48 RUGBY ZVEZA SLOVENIJE 35 48 TENIŠKA ZVEZA SLOVENIJE -91 
49 SABLJAŠKA ZVEZA SLOVENIJE 34 49 GOLF ZVEZA SLOVENIJE 31 49 ORIENTACIJSKA ZVEZA SLOVENIJE -142 
50 FLOORBALL ZVEZA SLOVENIJE 30 50 SLOVENSKA POTAPLJAŠKA ZVEZA 22 50 AVTO-MOTO ZVEZA SLOVENIJE -144 
51 ZVEZA ZA ŠPORTNI RIBOLOV NA MORJU SLOVENIJE 27 51 ZVEZA ZA ŠPORTNI RIBOLOV NA MORJU SLOVENIJE 19 51 ZVEZA ZA HOKEJ NA TRAVI SLOVENIJE -146 
52 SLOVENSKA POTAPLJAŠKA ZVEZA 23 52 RIBIŠKA ZVEZA SLOVENIJE 18 52 BADMINTONSKA ZVEZA SLOVENIJE -147 
53 ZVEZA DRUŠTEV KEGLJANJA NA LEDU SLOVENIJE 19 53 SAMBO ZVEZA SLOVENIJE 18 53 ŠAHOVSKA ZVEZA SLOVENIJE -267 
54 RIBIŠKA ZVEZA SLOVENIJE 18 54 SLOVENSKA ZVEZA TAJSKEGA BOKSA 18 54 GIMNASTIČNA ZVEZA SLOVENIJE -267 
55 RAFTING ZVEZA SLOVENIJE 14 55 ZVEZA KOTALKARSKIH ŠPORTOV SLOVENIJE 15 55 KEGLJAŠKA ZVEZA SLOVENIJE -314 
56 ZVEZA KOTALKARSKIH ŠPORTOV SLOVENIJE 13 56 ZVEZA DRUŠTEV KEGLJANJA NA LEDU SLOVENIJE 14 56 HOKEJSKA ZVEZA SLOVENIJE -354 
57 SAMBO ZVEZA SLOVENIJE 12 57 RAFTING ZVEZA SLOVENIJE 12 57 PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE -451 
58 BRIDGE ZVEZA SLOVENIJE 12 58 BOKSARSKA ZVEZA SLOVENIJE 11 58 ODBOJKARSKA ZVEZA SLOVENIJE -483 
59 SLOVENSKA ZVEZA TAJSKEGA BOKSA 9 59 SANKAŠKA ZVEZA SLOVENIJE 8 59 ROKOMETNA ZVEZA SLOVENIJE -1.163 
60 SANKAŠKA ZVEZA SLOVENIJE 7 60 BRIDGE ZVEZA SLOVENIJE 6 60 KOŠARKARSKA ZVEZA SLOVENIJE -1.951 
61 BOB ZVEZA SLOVENIJE 2 61 BOB ZVEZA SLOVENIJE 1 61 NOGOMETNA ZVEZA SLOVENIJE -4.253 

SKUPAJ 44.242 SKUPAJ 35.261 SKUPAJ -8.981 



ANALIZA - Primerjava podatkov števila registriranih tekmovalcev iz baze SZS s podatki o zabeleženih rezultatih poslanih na OKS za sezono 2016/17

Število in odstotek registriranih tekmovalcev glede na starostne skupine v sezoni 2016/17 po regijah
registrirani pri SZS v sezoni 2016/17

do 12 let 12 - 50 let nad 50 let SKUPAJ do 12 let 12 - 50 let nad 50 let SKUPAJ
regija število število število število % % % %

1 Severovzhodna 32 308 43 383 8,4 80,4 11,2 100,0
2 Severna 14 189 69 272 5,1 69,5 25,4 100,0
3 Vzhodna 39 306 71 416 9,4 73,6 17,1 100,0
4 Severozahodna 33 225 34 292 11,3 77,1 11,6 100,0
5 Osrednja 37 313 34 384 9,6 81,5 8,9 100,0
6 Jugovzhodna 16 195 34 245 6,5 79,6 13,9 100,0
7 Zahodna 21 246 77 344 6,1 71,5 22,4 100,0

SZS 192 1782 362 2336 8,2 76,3 15,5 100,0

Število in odstotek podatkov obdelanih rezultatov tekmovalcev glede na starostne skupine za sezono 2016/17 po regijah
Regije so zabeležile (pomanjkljive, površne, nepravilne ali napačne, a tudi pravilne) podatke in rezultat za 1420 različnih tekmovalcev in od teh :

1406 je registriranih z EMŠO in podatki
9 manjka EMŠO
2 sta neregistrirana za 2016/17
1 napačen, ima uvrstitev večjo od uvrščenih in nastopajočih
1 napačen, ni nastopal na tistem tekmovanju
1 nima podatkov (rezultata, disc, rang, uvrstitve)

rezultat v sezoni 2016/17
registriran do 12 let registriran 12 - 50 let registriran nad 50 let registriran SKUPAJ registriran pred tekmo

pred tekmo po tekmi Skupaj pred tekmo po tekmi Skupaj pred tekmo po tekmi Skupaj pred tekmo po tekmi SKUPAJ do 12 let 12 - 50 let nad 50 let SKUPAJ
regija število število število število število število število število število število število število % % % %

1 Severovzhodna 23 1 24 205 0 205 22 0 22 250 1 251 9,2 82,0 8,8 100,0
2 Severna 12 1 13 116 3 119 52 1 53 180 5 185 6,7 64,4 28,9 100,0
3 Vzhodna 22 2 24 152 1 153 25 0 25 199 3 202 11,1 76,4 12,6 100,0
4 Severozahodna 25 4 29 168 1 169 23 0 23 216 5 221 11,6 77,8 10,6 100,0
5 Osrednja 30 2 32 246 0 246 19 0 19 295 2 297 10,2 83,4 6,4 100,0
6 Jugovzhodna 10 1 11 114 1 115 3 0 3 127 2 129 7,9 89,8 2,4 100,0
7 Zahodna 17 0 17 154 2 156 34 0 34 205 2 207 8,3 75,1 16,6 100,0

SZS 139 11 150 1155 8 1163 178 1 179 1472 20 1492 9,4 78,5 12,1 100,0

Odstotek po OKS registriranih tekmovalcev z vpisanim rezultatom za sezono 2016/17 po regijah
registrirani pri SZS v sezoni 2016/17 rezultat reg. pred tekmo v sezoni 2016/17 registrirani pri OKS v sezoni 2016/17

registriran pred tekmo
do 12 let 12 - 50 let nad 50 let SKUPAJ do 12 let 12 - 50 let nad 50 let SKUPAJ do 12 let 12 - 50 let nad 50 let SKUPAJ

regija število število število število število število število število % % % %
1 Severovzhodna 32 308 43 383 23 205 22 250 71,9 66,6 51,2 65,3
2 Severna 14 189 69 272 12 116 52 180 85,7 61,4 75,4 66,2
3 Vzhodna 39 306 71 416 22 152 25 199 56,4 49,7 35,2 47,8
4 Severozahodna 33 225 34 292 25 168 23 216 75,8 74,7 67,6 74,0
5 Osrednja 37 313 34 384 30 246 19 295 81,1 78,6 55,9 76,8
6 Jugovzhodna 16 195 34 245 10 114 3 127 62,5 58,5 8,8 51,8
7 Zahodna 21 246 77 344 17 154 34 205 81,0 62,6 44,2 59,6

SZS 192 1782 362 2336 139 1155 178 1472 72,4 64,8 49,2 63,0



regija regija
Tekmovanja v izboru rezultatov registriranih tekmovalcev za OKS 1 2 3 4 5 6 7 io Tekmovanja v izboru rezultatov registriranih tekmovalcev za OKS 1 2 3 4 5 6 7 io

1 1. Državna liga trap - Vzhod 1 63 Občinsko prvenstvo 1
2 1. Državna liga trap - Vzhod, 2. krog 1 64 Odprto tekmovanje Gorenjske, 1. turnir 1
3 1. Državna liga trap - Zahod, 1. turnir 1 65 Pionirska liga Jugovzhodne regije v streljanju s serijsko zračno puško, 1. krog 1
4 1.A Državna liga z zračnim orožjem za POKAL SLOVENIJE 1 66 Pionirska liga Jugovzhodne regije v streljanju s serijsko zračno puško, 2. krog 1
5 1.B Državna liga z zračnim orožjem za POKAL SLOVENIJE 1 67 Pionirska liga Jugovzhodne regije v streljanju s serijsko zračno puško, 5. krog 1
6 1.B Državna liga z zračnim orožjem za POKAL SLOVENIJE, 5 turnir 1 68 Pionirska liga Jugovzhodne regije v streljanju z zračno pištolo, 3. krog 1
7 2. Državna liga Center z zračnim orožjem za POKAL SLOVENIJE 1 69 Pionirska liga Osrednje regije v streljanju s serijsko zračno puško 1
8 2. Državna liga Center z zračnim orožjem za POKAL SLOVENIJE, 2. turnir 1 70 Pionirska liga Osrednje regije v streljanju s serijsko zračno puško, 1. turnir 1 1
9 2. Državna liga Center z zračnim orožjem za POKAL SLOVENIJE, 4. turnir 1 71 Pionirska liga Osrednje regije v streljanju s serijsko zračno puško, 2. turnir 1

10 2. Državna liga Center z zračnim orožjem za POKAL SLOVENIJE, 6. turnir 1 72 Pionirska liga Osrednje regije v streljanju s serijsko zračno puško, 3. turnir 1
11 2. Državna liga Jugovzhod z zračnim orožjem za POKAL SLOVENIJE 1 73 Pionirska liga Osrednje regije v streljanju s serijsko zračno puško, 5. turnir 1 1
12 2. Državna liga Jugovzhod z zračnim orožjem za POKAL SLOVENIJE, 1. turnir 1 1 74 Pionirska liga Osrednje regije v streljanju s serijsko zračno puško, 6. turnir 1 1
13 2. Državna liga Jugovzhod z zračnim orožjem za POKAL SLOVENIJE, 2. turnir 1 75 Pionirska liga Vzhodne regije v streljanju s serijsko zračno puško, 4. kolo 1
14 2. Državna liga Jugovzhod z zračnim orožjem za POKAL SLOVENIJE, 6. turnir 1 76 Pionirska liga Vzhodne regije v streljanju s serijsko zračno puško, 5. kolo 1
15 2. Državna liga Sever z zračnim orožjem za POKAL SLOVENIJE 1 77 Pionirska liga Vzhodne regije v streljanju s serijsko zračno puško, 6. kolo 1
16 2. Državna liga Severovzhod z zračnim orožjem za POKAL SLOVENIJE 1 1 78 Pokal Zidanega Mosta 1
17 2. Državna liga Severozahod z zračnim orožjem za POKAL SLOVENIJE 1 79 Primorsko-Notranjsko-Kraška liga - Zahodna regija 1
18 2. Državna liga trap - Vzhod 1 1 80 Primorsko-Notranjsko-Kraška liga - Zahodna regija, 4. turnir 1 1
19 2. Državna liga trap - Vzhod, 1. turnir 1 81 Primorsko-Notranjsko-Kraška liga - Zahodna regija, 5. turnir 1
20 2. Državna liga trap - Vzhod, 2. turnir 1 82 Primorsko-Notranjsko-Kraška liga - Zahodna regija, 6. turnir 1
21 2. Državna liga trap - Vzhod, 5. turnir 1 83 Primorsko-Notranjsko-Kraška liga - Zahodna regija, 7. turnir 1
22 2. Državna liga trap - Zahod, 1. turnir 1 84 Primorsko-Notranjsko-Kraška MK liga - Zahodna regija, 1. turnir 1
23 2. Državna liga trap - Zahod, 2. turnir 1 85 Regijska liga v streljanju s puško in pištolo - Severna regija 1
24 2. Državna liga trap - Zahod, 3. turnir 1 86 Regijska liga v streljanju s serijsko zračno puško - Osrednja regija 1
25 2. Državna liga trap - Zahod, 4. turnir 1 87 Regijsko prvenstvo - trap 1
26 2. Državna liga Vzhod z zračnim orožjem za POKAL SLOVENIJE, 2. turnir 1 88 Regijsko prvenstvo Jugovzhodne regije z zračnim orožjem 1
27 2. Državna liga Vzhod z zračnim orožjem za POKAL SLOVENIJE, 3. turnir 1 89 Regijsko prvenstvo Osrednje regije z MK orožjem 1
28 2. Državna liga Vzhod z zračnim orožjem za POKAL SLOVENIJE, 4. turnir 1 90 Regijsko prvenstvo Osrednje regije z zračnim orožjem 1
29 2. Državna liga Vzhod z zračnim orožjem za POKAL SLOVENIJE, 5. turnir 1 91 Regijsko prvenstvo Severne regije z zračnim orožjem 1
30 2. Državna liga Vzhod z zračnim orožjem za POKAL SLOVENIJE, 6. turnir 1 92 Regijsko prvenstvo Severovzhodne regije z zračnim orožjem 1 1
31 2. Državna liga Zahod z zračnim orožjem za POKAL SLOVENIJE 1 93 Regijsko prvenstvo Severozahodne regije z zračnim orožjem 1
32 2. Državna liga Zahod z zračnim orožjem za POKAL SLOVENIJE, 4. turnir 1 94 Regijsko prvenstvo Strelske zveze Zahodne regije z zračnim orožjem
33 2. Državna liga Zahod z zračnim orožjem za POKAL SLOVENIJE, 5. turnir 1 95 Regijsko prvenstvo Vzhodne regije z zračnim orožjem 1
34 2. Državna liga Zahod z zračnim orožjem za POKAL SLOVENIJE, 6. turnir 1 96 Regijsko tekmovanje z zračnim orožjem za Osnovne šole 1
35 2. Pokal Turnišča 1 97 Cyprus Grand Prix 2017 1
36 2. Državna liga Sever z zračnim orožjem za POKAL SLOVENIJE, 4 turnir 1 98 Državna liga mladih z zračnim orožjem za POKAL SLOVENIJE 1
37 3. Državna liga Center z zračnim orožjem za POKAL SLOVENIJE 1 99 Državna liga mladih z zračnim orožjem za POKAL SLOVENIJE, 5. turnir 1
38 3. Državna liga Severovzhod z zračnim orožjem za POKAL SLOVENIJE 1 100 Državna pionirska liga s serijsko zračno puško za POKAL PRIJATELJSTVA 1
39 3. Državna liga Severovzhod z zračnim orožjem za POKAL SLOVENIJE, 5. turnir 1 101 Državna pionirska liga s serijsko zračno puško za POKAL PRIJATELJSTVA, 5. turnir 1
40 3. Državna liga Center z zračnim orožjem za POKAL SLOVENIJE, 5. turnir 1 102 Državno prvenstvo Republike Slovenije -  dvojni trap 1
41 4. GP Beretta Novigrad 2017 1 103 Državno prvenstvo Republike Slovenije -  trap vse kategorije 1
42 4. Memorial Bednarik Brno 2017, CZE 1 104 EC Lapua cup 300m Aarhus 1
43 8. GP Wroclawia i Dolnego Slaska 1 105 ESC Evropsko prvenstvo z zračnim orožjem 10m Maribor 2017 1
44 11. turnir v počastitev 3. julija praznika rudarjev in Občine Hrastnik 1 106 Final European cup 300m 1
45 14. MT Salona DC Open 2016 1 107 Finale državne lige trap 1
46 15. GP Beograd, Memorial Milan Šotra 1 108 Finale jubilejne 40. dopisne strelske lige Slovenije 1
47 18. Gorenjska strelska liga - SZ 2016/2017 1 109 GP Murska Sobota 1
48 21. Skirca Borisa Paternosta mednarodno strelsko tekmovanje z zračnim orožjem Trzin 1 110 GP of Smederevo 1
49 23. Mednarodno strelsko tekmovanje zračno orožje Ruše 1 111 Grand Prix Ormož 1
50 26. Državno prvenstvo Republike Slovenije z zračnim orožjem 1 112 ISSF Svetovno prvenstvo mladinci 10m, 25m, 50m Suhl 1
51 27. Državno prvenstvo Republike Slovenije v streljanju s pištolo na 25m 1 113 ISSF Svetovno prvenstvo Moskva 1
52 27. Državno prvenstvo Republike Slovenije z MK orožjem 50m 1 114 Končar cup 25m, 50m, Zagreb 2017 1
53 27. Strelski upi, zračno in MK orožje, Plzen, CZE 1 115 Mladinska liga Osrednje regije, 5 kolo 1
54 40. MT Mladost trophy 1 116 MT zračno orožje München 1
55 48. GP Liberation, Plzen, CZE 1 117 Primorsko-Notranjsko-Kraška liga - Zahodna regija, 2. turnir 1
56 I. Kvalifikacijski turnir v streljanju z MK 50m 1 118 Primorsko-Notranjsko-Kraška liga - Zahodna regija, 3. turnir 1
57 I. Kvalifikacijski turnir z zračnim orožjem 1 119 Regijska liga v streljanju s puško in pištolo - Severna regija, 2. krog 1
58 III. Kvalifikacijski turnir z zračnim orožjem 1 120 Regijska liga v streljanju s puško in pištolo - Severna regija, 5. krog 1
59 Domače kotrolno tekmovanje 1 121 Regijska liga v streljanju s puško in pištolo - Severna regija, 6. krog 1
60 Državna liga mladih z zračnim orožjem za POKAL SLOVENIJE, 1. turnir 1 122 Trofej Salone 2016 1
61 Finalno tekmovanje v streljanju z zračnim orožjem Srednjih šol 1 123 Walther Youth Cup 1
62 Mladinska liga Osrednje regije 1


