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Predlog
FINANČNI NAČRT SZS ZA LETO 2015

                 Realizacija Plan Index
      2014 2015 P / R

I. PRIHODKI 328.943 636.640

MIZŠ – LPŠ 2014 151.197 155.000 102
Fundacija za šport      86.336 101.200 117
OKS-ZŠZ   28.935   46.440 160
EP Maribor 2015 250.000
Sponzorstvo, donacije      14.429   36.000 249
Članarine 19.150   20.000 104
Lastna sredstva                                                28.896             28.000 97

II. ODHODKI 336.491 636.640

Delovanje organov zveze      12.478   12.000 104
Delovanje regij               0   18.500
ISSF, ESC, OKS          4.846        6.500 134
OD, stroški dela                65.834   70.000 106
Pogodbeno delo                 0             0
Materialni stroški       17.186   17.140 100
Priprave in nastopi drž. r.               222.942* 246.000* 110
Tekmovalni sistemi         12.650   13.000 103
EP Maribor 2015 250.000
Strokovno izobraževanje                504     2.000 397
Investicijsko vzdrževanje                 51     1.500

III. RAZLIKA              - 7.548             0
* brez sredstev za OD

PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2015
Prihodki:
V letu 2015 predvidevamo povečanje prihodkov, glede na realizacijo v letu 2014, v višini 94 % 
oz. na 636.640,00 EUR. Visok delež povečanja prihodkov in obenem tudi stroškov gre na račun 
organizacije EP Maribor 2015. V kolikor pa upoštevamo samo običajno letno dejavnost SZS, 
brez  organizacije  EP (250.000,00  EUR),  smo  predvideli  povečanje  prihodkov  za  18  %  na 
386.640,00 EUR.
Izhodišče za izdelavo finančnega načrta so projekcije prejetih finančnih sredstev s strani FŠO in 
MIZŠ. Na razpisu FŠO 2015 bo razdeljenih 4,5 % manj sredstev kot v letu 2014. Ker pa smo v 
letu 2014 bili zelo uspešni z reprezentančnimi selekcijami tako pri članih, kot tudi pri mladincih, 
računamo da pričakovano sorazmerno znižanje  sredstev ne bo imelo učinka za SZS,  še več, 
računamo da bomo za podobne vsebine in z višjo izhodiščno vrednostjo obsežnejših programov 
(D1 in D2) dobili 8 % več sredstev. Na razpis smo prijavili tri programe, dodatno še D3, enako 
kot v letu 2014. 
Projekcija financiranja s strani MIZŠ za leto 2015 še ni izdelana, pričakujemo pa, da se ne bo 
bistveno spremenila od tiste iz leta 2014. Napovedi sicer kažejo v smeri zmanjšanja sredstev za 
10 %. Na račun večjega števila vrhunskih kategoriziranih strelcev pa menimo, da bodo rezultati 
razpisa ugodni za strelstvo in primerljivi letošnjim. 
V  drugem  letu  triletnega  ciklusa  izvajanja  projekta  Rio  2016  pričakujemo  tudi  prvo 
sofinanciranje strelskega programa s strani  OKS-ZŠZ za naše olimpijske kandidate  po vzoru 
izvedbe projekta London 2012 v višini 26.800,00 EUR ter sofinanciranje priprav za udeležbo na 



Evropskih igrah Baku 2015 v višini 10.000,00 EUR. Preostali delež OKS sredstev se navezuje na 
financiranje naše strokovne sodelavke in vodje reprezentance Andreje Vlah po projektu Razvoj 
kadrov v športu v višini 14.640 za 8 mesecev. 
Sredstva za izvedbo EP Maribor 2015 zajemajo v pretežni meri prijavnine udeležencev.
Prihodke na postavki sponzorstva in donacije bomo v letu 2015 bistveno zvišali, od tega imamo 
že zdaj za 20.000 EUR podpisanih pogodb.
Sredstva na postavkah članarine in lastnih sredstev bomo zbrali predvidoma v višini realizacije iz 
leta 2014.

Odhodki:
V skladu s predvidenim planom prihodkov smo zastavili tudi plan porabe sredstev. Če se bo med 
letom pokazala neučinkovitost na strani zbiranja prihodkov bomo izvedli rebalans plana na obeh 
straneh. Dokončno in najbolj realno sliko porabe pa bo možno predstaviti šele, ko bodo znani 
rezultati javnih razpisov FŠO in MIZŠ.
Glavna  usmeritev  bo  znova  več  sredstev  nameniti  razvojno  naravnanim  planom,  kot  so 
ambiciozno zastavljeni načrti  pri  reprezentančni  dejavnosti,  kjer  smo predvideli  večjo porabo 
sredstev za 10 %. Program bo obsežen in usmerjen predvsem k osvojitvi dodatnih olimpijskih 
kvot za Rio 2016.
Na postavki strokovnega izobraževanja je predvideno pokrivanje stroškov izvedbe licenčnega, 
inštruktorskega in trenerskega seminarja v prvi polovici leta 2015, v kolikor do takrat še ne bo 
objavljen  pričakovani  nov  razpis  s  strani  MIZŠ  za  naslednje  triletno  obdobje  oz.  še  ne  bo 
vzpostavljeno  sofinanciranje  programov  usposabljanj  SZS  v  partnerskem  sodelovanju  s 
podjetjem OKS Olimp kot smo ga poznali v zadnjih šestih letih. 
V  delu  investicijskega  vzdrževanja  smo  predvideli  zamenjavo  enega  starega  stacionarnega 
računalnika in zamenjavo dotrajane klimatske naprave. 
Še  naprej  bomo posebno pozornost  posvečali  nadaljnjemu razvoju  in  izboljšavi  tekmovalnih 
sistemov,  v  podobnem  obsegu  kot  v  letu  2014,  pozitivna  pričakovanja  pa  generira  uvedba 
ePrijave SZS. 
Nespremenjeno porabo smo predvideli na postavki materialnih stroškov. 
Na postavki delovanja organov zveze predvidevamo realizacijo za 4 % manjšega obsega  kot 
običajno in sicer v višini 12.000 EUR.
Stroški mednarodnega sodelovanja se bodo predvidoma zvišali zaradi večje vpetosti v komisijsko 
delo slovenske predstavnice v ESC kot tudi v ISSF. Zvišanje pa gre delno tudi na račun stroškov 
z organizacijo skupščine ESC v mesecu juliju v Ljubljani.
Podporo delovanju regijam lahko v tej fazi zagotovimo le v 25 % višjem deležu od običajnega, če 
upoštevamo da bomo poskušali ob tem poplačati dolg neizplačila iz leta 2014. V kolikor bomo 
med letom z lastnimi sredstvi v stanju zagotavljati višji delež podpore se bomo sproti prilagodili. 
Osebni dohodki in stroški dela se bodo predvidoma zvišali za 3 % na račun izplačila denarne 
nagrade ob upokojitvi zaposlene administratorke Jožice Šerbec. 
Stroškov pogodbenega dela nismo predvideli.
Za izvedbo EP Maribor 2015 bomo pokrivali stroške priprav in izvedbe organizacije tekmovanja, 
ki so predvideni s Pogodbo o pripravi in izvedbi EP Maribor 2015.

Janez Slapar
Predsednik SZS 
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PREDLOG INTEGRACIJE STRELSTVA INVALIDOV
V SISTEM STRELSKE ZVEZE SLOVENIJE
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4. Raziskava Inštituta za biomehaniko in ortopedijo pri  Nemški    

Köln)
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1. Integracija v tekmovalne sisteme SZS
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I. UVOD

Namen tega predloga je strelstvo invalidov kolikor se da integrirati v strelski šport v 
Sloveniji, z namenom nadaljnjega razvoja tako strelstva invalidov kot tudi strelstva na 

možnosti popolne integracije dela strelstva invalidov v tekmovalni sistem Strelske 
zveze Slovenije (SZS) in pa integracije in nadaljnjega razvoja skupne 
panoge – strelstva. 

Najlepši primer integracije izkazuje strelska velesila –
strelski ligi na svetu – Bundesligi dovoljeno, da strelci invalidi iz kategorije SH1, 

II. PREDSTAVITEV STRELSTVA INVALIDOV

Strelstvo invalidov je paraolimpijski šport, ki je na svetovni ravni organizirano preko 
Mednarodnega Paraolimpijskega komiteja (IPC), in sicer IPC Shooting-a, ki skrbi za 
strelski šport med invalidi. Strelstvo je del paraolimpijskih iger od Toronta leta 1976.
Danes se strelstvo invalidov izvaja v

Tabela 1: Razvoj strelstva na paraolimpijskih igrah od 1976 do 2012                                    
              (vir: http://www.paralympic.org/shooting )

Leto Št. držav Discipline Skupaj

1976 14 3 37
1980 15 11 48
1984 20 29 114
1988 23 23 139
1992 26 16 132
1996 32 15 135
2000 36 12 140
2004 35 12 142
2008 44 12 140
2012 44 12 140

Novembra 2010 sta ISSF (Mednarodna strelska zveza) in IPC podpisala 
memorandum o razumevanju in podpori ter nadaljnjemu razvoju strelstva 
(http://www.issf-sports.org/news.ashx?newsid=1407). Po memorandumu ISSF in 
IPC Shooting ostajata neodvisni in samostojni organizaciji, ki pa bosta nadalje 

prvenstev in pravil. Januarja 2012 sta obe organizaciji memorandum dopolnili s 
priznali Federazione Italiana Tiro al Volo 

(FITAV) kot organizacijo, ki bo koordinirala razvoj puške šibrenice za invalide. 
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1. Mednarodna klasifikacija 

Tekmovalci, ki želijo tekmovati na mednarodni ravni, morajo pridobiti licenco IPC in 
biti klasificirani. To pomeni, da mora tekmovalec izpolnjevati zlasti kriterij tako 

v primeru amputacij , da tekmovalec dobi zadostno 
…). V 

,
amputacijo ali druge oblike bolezni ali poškodb. Na podlagi klasifikacije, ki jo opravi 
mednarodni klasifikator IPC-ja na prvi mednarodni tekmi posameznega tekmovalca, 
se tekmovalec razvrsti v strelski razred z ustreznim podrazredom. Pravila za 
klasifikacijo so dostopna na http://www.paralympic.org/shooting/rules-and-
regulations/classification.

2. Strelski razredi 

Imamo dva glavna razreda: SH1 in SH2 (»SH« za »shooting«, številka pa je številka 
kategorije). V vsakem razredu so tekmovalci glede na vrsto invalidnosti (zlasti glede 
na ohranjeno ravnotežje trupa) razdeljeni v podrazrede A, B in C, kar vpliva na višino 

strelskemu stolu (brez naslona - A, nizek naslon -
B ali visok naslon - C). Podrazred se torej
funkcionalnost hrbtenice ter trupa. V strelstvu veljajo pravila ISSF (Mednarodne 
strelske organizacije), kar pomeni, da se uporabljata enako orožje in tudi oprema, z 

2.1. Razred SH1

Razred SH1 tvorijo tekmovalci, ki lahko samostojno držijo orožje, torej strelci s puško 
in pištolo, ki imajo funkcionalne roke, s katerimi lahko samostojno ravnajo z orožjem 
in zato ne potrebujejo strelskega stojala.
a) SH1 sicer la

ravnotežje. Naslonjalo na strelskih sedežih ni dovoljeno. Tekmovalci lahko po 
izbiri tekmujejo stoje.

b) SH1
probleme z  nogami, a imajo dobro ravnotežje – kontrolo. Na strelskem sedežu 
je dovoljeno nizko naslonjalo.  

c) SH1
probleme z nogami in imajo zmerno ali pa so brez ravnotežja. Na strelskem 
sedežu je dovoljeno visoko naslonjalo.

Strelci s puško v razredu SH1 tekmujejo v disciplinah:
-
- ,
- .
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   Strelci s pištolo v razredu SH1 tekmujejo:
-
-
- skupna konkurenca: MK pištola 60 strelov (P4), MK standard pištola (P3).

2.2. Razred SH2

Razred SH2 tvorijo strelci s puško, ki zaradi vidne ali izmerljive stalne invalidnosti v 
rokah, niso sposobni sami držati puške v strelskem  položaju in zato potrebujejo 
strelsko stojalo.
a) SH2 A: e

z obema rokama in imajo normalno ravnotežje. Na strelskem sedežu ni 
dovoljeno naslonjalo. Po izbiri lahko ti tekmovalci streljajo stoje.

b) SH2 B:
nogami  in imajo dobro ravnotežje. Na sedežu je dovoljeno nizko naslonjalo. 

c) SH2 C: Se
probleme z nogami in imajo zmeren ali p
strelskem sedežu je dovoljeno visoko naslonjalo

Strelci v razredu SH2 streljajo s puško in sicer v skupni konkurenci (moški in ženske):
-
-
- MK puška 60 leže (R9) – neolimpijska disciplina.

in na vsakem tekmovanju podvrženo kontroli opreme. Glede na medicinsko 
klasifikacijo šibko »weak« (podrazred 
»a«) (podrazred »b«) stojalo. 

                                               

                                                   
Strelsko stojalo, SH2 – položaj leže

                                          

                                        



5 
 

3. Strelski položaji

avljata pojma »stoje« in »leže« pa 
saj tekmovalci v vseh primerih dejansko streljajo sede iz invalidskega 

vozi oložaj 
komolcev in dovoljen naslon komolcev. 

Pri streljanju v položaju »stoje« se tekmovalec z rokami lahko naslanja le na lastno 
telo, torej tako kot pri neinvalidnih strelcih v položaju stoje, naslon hrbta mora biti 
primeren podrazredu tekmovalca. V ta namen se pri kontroli opreme na hrbtu pri 

streljanja. Pri streljanju v položaju »leže« pa imajo tekmovalci pred seboj posebno 
mizico, kamor naslonijo oba komolca in v razredu SH1 lahko uporabljajo tudi strelski 
jermen, kar je torej povsem primerljivo s položajem leže pri strelcih neinvalidih. 

na r
neinvalidih. 

Položaj SH1 – stoje Položaj SH1 - leže
(tekmovalec ima komolca (tekmovalec ima komolca naslonjena na mizico)
naslonjena na lastno telo)

                 

                  Foto: 

4. Strelske discipline in pravila

Strelci invalidi nastopajo s puško in pištolo v 17 disciplinah, 12 od teh je olimpijskih 
disciplin. 

Strelci s puško nastopajo:

- – 60 strelov (SH1),
- - 40 strelov (SH1),,
- – 60 strelov (SH1),
- mešano – 60 strelov (SH2),
- – 60 strelov (SH2),
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- R6: MK puška 60 strelov leže – mešano (SH1),
- R7: MK puška trojni položaj 3 x 40  moški (SH1),
- R8: MK puška trojni položaj 3 x 20 ženske (SH1),
- R9: MK puška leže mešano - 60 strelov (SH2): neolimpijska disciplina
-

Strelci s pištolo nastopajo:

- – 60 strelov,
- – 40 strelov,
- P3: MK standard pištola mešano,
- P4: MK pištola proste izbire mešano – 60 strelov,
-
-

Za strelstvo invalidov se generalno 
prilagoditev pa pravila IPC stopna so na: 
http://www.paralympic.org/Shooting/RulesandRegulations/Rules

III. PREGLED STANJA

1. Stanje strelstva invalidov v svetu

Strelstvo invalidov je v svetu v stalnem razvoju, saj se ga izvaja -ih 
vzpostavljati sistem svetovnih pokalov, 

kjer se lahko osvaja kvote za paraolimpijske igre. Želja je, da bi se sistem kvalifikacij 

bo to v veljavi za paraolimpijske igre v Riu 2016, kjer bodo vse kvote razdeljene na 
tekmovanjih, po sistemu ISSF. Prvo tekmovanje s kvotami je bilo Svetovno prvenstvo 

mešanih disciplinah), v letu 2015 pa se bodo kvote razdelile še na treh svetovnih 
pokalih: v Evropi (organizator po odpovedi Francije še ni znan), v Avstraliji (Sydney) 
in v ZDA (Fort Benning). V Riu 2016 bo nastopilo 150 strelcev invalidov. 

2. Stanje strelstva invalidov v Sloveniji

a) Organizacija

V Sloveniji je strelstvo organizirano kot eden izmed športov znotraj Zveze za šport 
invalidov Slovenije – Paraolimpijskega komiteja (ZŠIS-POK), ki tudi financira državno 
reprezentanco. 

ZŠIS-
vojaških vojnih invalidov. Leta 1962 je bila ustanovljena Zveza za šport in rekreacijo 
invalidov. Sedanja organiziranost ZŠIS-POK ima svoje korenine v devetdesetih letih 
prejšnjega s
ustanovijo novo ZŠIS-POK. Tako je ZŠIS-POK iz zveze invalidskih športnih društev 
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športne dejavnosti na državnem nivoju in vse zadeve v zvezi z iskanjem, pripravo in 
nastopanjem najboljših slovenskih športnikov invalidov na uradnih mednarodnih 
tekmovanjih, kot so: evropska in svetovna prvenstva, svetovne igre in paraolimpijske 
igre.  ZŠIS-
do 20 programov nastopov slovenskih športnikov invalidov na mednarodnih 
prvenstvih. V sistemu državnih prvenstev letno sodeluje preko 1500 udeležencev, 
mednarodnih prvenstev pa se udeleži okoli 130 reprezentantov letno. 

ZŠIS-
evropski in svetovni ravni. Med njimi je najpomembnejša krovna organizacija za 

- Mednarodni paraolimpijski komite - International Paralympic 
Committee (IPC). ZŠIS- Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja 
športnih zvez, v katerem zastopa šport vseh invalidov v Sloveniji.

b) Reprezentanca

invalidov. Strelci so tako od osamosvojitve dalje osvojili zaporednih 24 medalj na 
evropskih in svetovnih prvenstvih, ter 5 paraolimpijskih medalj na zaporednih petih 
igrah od Atlante 1996 do Londona 2012. Za Paraolimpijske igre v Riu 2016 ima 
Slovenije že zagotovljeni dve kvoti. estavlja 
od tri do pet strelcev, od tega eden do dva v kategoriji SH1. Reprezentanca deluje 
tako, da strelci trenirajo po svojih lokalnih strelskih društvih in sicer na podlagi 

skupne dvodnevne priprave, na katerih se preveri njihova pripravljenost in opravi štiri 
ne morejo tekmovati 

serijsko puško sodeluje vsako leto veliko strelcev, vendar veliko njih nima zahtevane 
mednarodne klasifikacije oz. nimajo interesa resno se ukvarjati s strelskim športom, 
tako, da lahko število strelcev, ki bi dosegli mednarodno klasifikacijo in se s 

8-10. 

niti razvitih tekmovanj. Zato je, za njihov razvoj in kvaliteto,

pred velikim mednarodnim tekmovanjem (evropsko ali svetovno prvenstvo), udeležijo 
le enega pripravljalnega tekmovanja, kar pomeni, da trenirajo deset mesecev, 4 do 5 
– krat tedensko, zato, da lahko nastopijo na dveh tekmovanjih. 

c) Trenutna povezanost s sistemom SZS

, kar se kaže z možnostjo nastopa 
ekmovanjih zunaj konkurence, s podeljevanjem priznanj za dosežke 

strelcem invalidom, z zapisom integracije strelstva invalidov v Strategijo razvoja 
strelstva in z drugimi aktivnostmi.
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oložljivost 
V

preteklosti so tako strelci zunaj konkurence že nastopali na kontrolnih tekmovanjih 
SZS in tudi na državnih prvenstvih. 
naredilo Strelsko društvo Trzin, ki je z razpisom za njihovo tradicionalno tekmovanje 
Zlata skirca
tekmujejo v enotni konkurenci. Na tekmovanju v letu 2015 so tako strelci v kategoriji 

v sodelovanju ZŠIS-POK 
in SZS šest slovenskih strelskih sodnikov (Andreja Gorjup, Elvira Valant, Renato 
Šterman, , Peter Golob in Oto Strakušek) novembra

3. Statusni položaj strelcev invalidov 

Strelci invalidi so skupaj z ostalimi športniki del sistema kategorizacije vrhunskih 
športnikov, k
vrhunskih športnikov v republiki Sloveniji, ki jih sprejema Strokovni svet RS za šport. 

vembra 2007 in od takrat 
lahko v skladu s kriteriji in doseženimi rezultati pridobijo ustrezno kategorizacijo. Po 
zadnji kategorizaciji z dne 1.2.2015 so kategorizirani štirje strelci invalidi in sicer vsi v 
svetovni razred do 31.5.2017. 

- Pavlin Damjan,
- Pevec Veselka,
- Pinter Franc,
- Tiršek F. Gorazd.

Žal pa vse do leta 2015, torej letošnjega leta, iz naslova kategorizacije ni bilo 

ampak bo šele z letošnjim letnim programom športa možno uveljavljati tudi sredstva 
za kategorizirane športnike invalide. 

. V Sloveniji so delne 

Odbojkarska zveza Slovenije, Namiznoteniška zveza Slovenije, Triatlonska zveza 
Slovenije, Curling zveza Slovenije, Kolesarska zveza Slovenije, Kajakaška zveza
Slovenije in Veslaška zveza Slovenije.  

4. Raziskava Inštituta za biomehaniko in ortopedijo pri Nemški univerzi za 
(Deutsche Sporthochschule Köln)

Septembra 2010 sta univ.prof. dr. Gert-Peter Brüggemann in dr. Kiros Karamanidis iz  

opravila raziskavo o tem, ali 
vo 
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podlagi rezultatov te raziskave (isti profesor je opravil tudi raziskavo za Mednarodno 
atletsko zvezo v primeru nastopa Oscarja Pistoriusa med neinvalidnimi šprinterji) je 
DSB v sezoni 2011/12 v Budensligo vnesla pravilo, da so lahko (in še vedno lahko)
strelci invalidi v kategoriji SH1 enakovredno nastopali v ekipni in 
konkurenci. Zaradi te poteze je DSB leta 2013 dobila tudi posebno priznanje –
medaljo za fair play Nemškega olimpijskega združenja (Deutsche Olympische 
Gesellschaf), katerega poslanstvo je širiti olimpijski duh v športu in družbi.  

Raziskava Inštituta za biomehaniko in ortopedijo pri  Nemški univerze za šport v 
Kolnu je torej temeljila na vprašanju, ali 

raziskavi so bile udeležene tri skupine:

- 5 strelcev invalidov iz kategorije SH1 (kategorizacija SH1B in SH1C – torej 

- 6 strelcev neinvalidov s primerljivim rezultatom 391 krogov od 400,
- t.i. kontrolna skupina 10 posameznikov, ki ne trenirajo strelstva. 

so enaki 

-
- SCATT (USB professional) sistem,
-
- tridimenzionalni sistem za analizo gibanja (CMS-HS) družbe Zebris

Medical.

nastavitve so bile enakovredne za vse udeležence raziskave.  V raziskavi so se
in sicer:

- na rezultate in sliko zadetkov, 
- na gibanje (nihanje) puške, 
-
- na podporno površino. 

Analiza merjenih parametrov je pokazala, da strelj
prinaša nobene prednosti. Edina prednost, ki se je pokazala, je bruto podporna 

podporno površino med zadnjimi in sprednjimi kolesi v ka, medtem ko imajo 
pa je bilo 
tega, ker 
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Raziskava je dostopna na:
http://www.rheinischer-schuetzenbund.de/fileadmin/media/rsb/news/10-09-
16_SH1_Kurzbericht.pdf?PHPSESSID=6c95993e70e5d3898424f7202aed1e25

5. Primerjava rezultatov strelcev neinvalidov in strelcev v razredu SH1

, da strelci v razredu SH1 zaradi sedenja v 
mpak imajo 

celo primankljaj zaradi svoje invalidnosti, potrjuje tudi analiza rezultatov strelcev 
neinvalidov in strelcev invalidov v kategoriji SH1, doseženih na obeh zadnjih 

igrah v Londonu 2012 in na 
svetovnem prvenstvu ISSF v Granadi 2014 ter svetovnem prvenstvu IPC v Suhlu 
2014. 

Iz spodnjih tabel je razvidno, da rezultati najboljših strelcev invalidov v kategoriji SH1 
strelcev neinvalidov v enakih disciplinah, kar 

nedvoumno izkazuje, da nimajo nobenih prednosti ampak celo slabosti, kar je 
potrdila tudi raziskava. 

Pri moških bi se najboljši strelec invalid – paraolimpijski oz. svetovni 
prvak, komaj uvrstil v finale, pri ženskah pa se paraolimpijska zmagovalka oz. 
svetovna prvakinja ne bi uvrstila niti v finale. Pri MK puški v trojnem položaju se niti 
pri moških niti pri ženskah strelci oz. strelke invalidi ne bi uvrstili v finale. 

zaostajajo za uvrstitvijo v finale, pri ženskah pa za 10 krogov. Prav tako se noben 
zmagovalec ali zmagovalka (pri invalidih gre za mešano disciplino) z MK pištolo 
proste izbire ne bi uvrstil(a) v finale neinvalidov. 

Tabele: Primerjave rezultatov strelcev neinvalidov in strelcev v kategoriji SH1

1. Zra

OI  LONDON 2012 /            
POI LONDON 2012 

 
  m m SH1   
1. 599 596 399 396 
2. 599 594 399 393 
3. 598 593 398 393 
4. 598 593 398 392 
5. 597 591 397 391 
6. 597 591 397 391 
7. 596 590 397 391 
8. 596 589 397 391 

SP 2014 GRANADA /                
SP 2014 SUHL 

 
  m m SH1   
1. 632.1 626,8 420.8 411,0 
2. 629.7 624,0 419.3 408,8 
3. 628.1 623,5 418.6 408,3 
4. 627.6 619,8 418.3 406,5 
5. 627.3 617,9 418.1 406,5 
6. 626.6 617,0 418.0 405,0 
7. 626.6 616,0 416.9 404,7 
8. 626.3 616,1 416.4 404,0 
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2. MK puška 

OI  LONDON 2012 /                
POI LONDON 2012 

MK PUŠKA  
  m m SH1   
1. 1180 1157 592 577 
2. 1172 1155 590 576 
3. 1171 1152 585 576 
4. 1171 1148 584 567 
5. 1171 1136 584 566 
6. 1170 1134 584 561 
7. 1169 1133 583 559 
8. 1168 1132 583 556 

3.

OI  LONDON 2012   /             
POI LONDON 2012 

 
  m m SH1   
1. 588 568 388 381 
2. 586 568 387 378 
3. 585 567 387 376 
4. 585 566 386 374 
5. 584 566 385 372 
6. 583 565 385 369 
7. 583 563 385 368 
8. 583 563 385 367 

4. MK pištola

OI  LONDON 2012   /             
POI LONDON 2012 

 
         
1. 569 550     
2. 566 544     
3. 564 535     
4. 563 535     
5. 562 533     
6. 560 532     
7. 560 532     
8. 559 531     

SP 2014 GRANADA /                
SP 2014 SUHL 

MK PUŠKA  
  m m SH1   
1. 1183 1175 590 578 
2. 1181 1169 588 575 
3. 1180 1167 587 572 
4. 1180 1162 587 566 
5. 1179 1160 587 564 
6. 1179 1147 586 556 
7. 1177 1146 585 552 
8. 1177 1146 585 552 

SP 2014 GRANADA/              
SP 2014 SUHL 

 
  m m SH1   
1. 589 565 388 372 
2. 584 564 385 371 
3. 583 564 384 367 
4. 583 561 384 366 
5. 582 560 384 365 
6. 582 559 382 363 
7. 582 559 382 363 
8. 582 558 382 362 

SP 2014 GRANADA /              
SP 2014 SUHL 

 
         
1. 583 535     
2. 566 531     
3. 565 530     
4. 565 528     
5. 565 526     
6. 564 526     
7. 564 525     
8. 563 524     
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IV. PREDLOG INTEGRACIJE

Namen integracije strelstva invalidov v sistem SZS je, da se strelcem invalidom 
redna udeležba na tekmovanjih v sistemu SZS in sicer tekmovalcem v 

kategoriji SH1 enakovredna udeležba na tekmovanjih in sicer 
posameznikom za svoja strelska društva, tekmovalcem v kategoriji SH2 pa nastop 
zunaj konkurence zlasti na neligaških tekmovanjih, kadar je to možno zaradi 

omejitev. 

1. Integracija v tekmovalne sisteme SZS

Tekmovanja v okviru SZS so naslednja: 
- državna prvenstva, ki jih ureja Pravilnik o državnih prvenstvih Republike 

Slovenije,
-

Pokal Slovenije
- tekmovanja po koledarju SZS, ki potekajo po pravilih ISSF
- gu SZS.

Predlog integracije: 
- popolna integracija tekmovalcev v kategoriji SH1 v državnih ligah, možnost 

nastopov na ostalih tekmovanjih
- .

2. Integracija v izobraževalne sisteme SZS

       
se ih seminarjih in seminarjih za podaljševanje licenc, 

3.

Z integracijo strelstva invalidov v tekmovalne sisteme ne SZS  ne strelska društva ne 

tekmovanjih prijavnino dobivala tudi od strelcev invalidov, ki bi nastopali v konkurenci 
oz. zunaj nje. Hkrati bi se z integracijo izpolnil tudi eden izmed pogojev, da bi SZS 
lahko kandidirala za sredstva za vrhunske športnike, ki so oz. bodo namenjeni 
strelcem invalidom. 
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V. SZS

1. SZS takoj, za ligaška tekmovanja pa s strelsko sezono 2015/16, v svoje 
so po klasifikaciji IPC 

kategorizirani v tekmovalni razred SH1. Strelci SH1 lahko nastopajo v 
strelskih društev v skladu 

s pravilniki SZS in sicer zlasti:
- na tekmovanjih državnih lig, 
- na tekmovanjih, ki jih ,
- na drugih tekmovanjih, ki potekajo pod okriljem SZS. 

Na državnih prvenstvih strelci invalidi v kategoriji SH1 nastopajo zunaj 
konkurence. 

2. po 
klasifikaciji IPC kategorizirani v tekmovalni razred SH2. Strelci SH2 lahko 
na tekmovanjih nastopajo zunaj konkurence. SZS poziva strelska 
društva, ki so organizatorji tekmovanj, da takoj, najkasneje pa s strelsko 
sezono 2015/16, 
nastop strelcem v kategoriji SH2 izven konkurence. 

3. SZS v svoje izobraževalne sisteme, zlasti izobraževanje strokovnih 
delavcev v strelstvu (inštruktorji, trenerji) in izobraževanje sodnikov,

4. poziva pristojne komisije 
SZS, da pregledajo pravilnike in druge akte in jih po potrebi spremenijo z 
namenom integracije strelstva invalidov. 


