
 
 

  STRELSKA ZVEZA SLOVENIJE 
  SHOOTING UNION OF SLOVENIA      Štev:   27-22 
  1000 Ljubljana, Dolenjska cesta 11, SLOVENIJA 

 
Na podlagi 28. člena Statuta Strelske zveze Slovenije je Predsedstvo SZS na svoji 4. seji dne 
17.2.2022 sprejelo 
 
 

Pravilnik o državnih prvenstvih v streljanju s puško šibrenico 
 

 
1.  SPLOŠNE DOLOČBE 

 

 
1. člen 

 

Pravilnik o državnih prvenstvih v streljanju s puško šibrenico Republike Slovenije (v nadaljevanju 
Pravilnik) določa za Državna prvenstva v streljanju s puško šibrenico Republike Slovenije (v 
nadaljevanju DP) pogoje za pridobitev organizacije, discipline, pogoje za izvajanje, pravico do 
udeležbe, starostne kategorije, orožje, strelivo, strelišča in odnose z mediji. DP za tekmovalno 
sezono se izvedejo po razporedu iz koledarja tekmovanj Strelske zveze Slovenije (v nadaljevanju 
SZS) za tekoče leto, ki ga objavi Predsedstvo SZS najpozneje do 31. decembra tekočega leta za 
naslednje leto. 
 

V Pravilniku uporabljena izraza: tekmovalec ali član, zapisan v moški slovnični obliki, se uporablja 
kot nevtralen za ženske in moške. 
 

2. člen 
 

Prireditelj DP v vseh disciplinah in kategorijah je SZS, ki pa lahko organizacijo in izvedbo poveri 
posameznim strelskim društvom ali drugim športnim organizacijam (v nadaljevanju članice SZS). 
 

3. člen 
 

DP mora biti organizirano in izvedeno v skladu s tem Pravilnikom, pravili Mednarodne strelske 
športne zveze (v nadaljevanju ISSF) in obstoječo zakonodajo o organiziranju športnih prireditev v 
Republiki Sloveniji (v nadaljevanju RS). 
 

4. člen 
 

DP so lahko odprta prvenstva, na katerih smejo nastopati tudi tekmovalci in ekipe drugih držav, 
vendar morajo biti izvedena na ozemlju RS. Izjemoma se DP lahko organizirajo tudi izven ozemlja 
RS, če iz tehničnih razlogov drugače ni mogoče. 
 

5. člen 
 

Prizorišče DP mora biti pripravljeno in slavnostno urejeno. DP se mora začeti z igranjem državne 
himne in kratkim nagovorom tekmovalcem. Otvoritvena in zaključna svečanost se izvedeta v 
skladu s protokolarnimi navodili v Prilogi 1. 
 

6. člen 
 

Na DP se na odru razglasijo: 
 

 trije (3) najboljši posamezniki, ki prejmejo medalje ali pokale, 
 tri (3) najboljše ekipe, ki prejmejo pokale za prva tri mesta, posamezni člani ekip pa 

prejmejo ekipne medalje. 
 

V konkurenci mora biti vsaj pet (5) ekip. Če je ekip manj, prejme pokal le zmagovalna ekipa. 
 

Med podelitvenimi slovesnostmi morajo biti tekmovalci oblečeni v klubska oblačila. 
 
 

2.  POGOJI ZA PRIDOBITEV ORGANIZACIJE DRŽAVNEGA PRVENSTVA 
 

 
7. člen 

 

SZS objavi najpozneje do 31. decembra razpis za organizacijo in izvedbo DP v prihodnjem letu. 



 

Kandidati za organizacijo in izvedbo DP morajo v skladu z razpisnimi pogoji in v razpisanem roku 
(najpozneje do 31. januarja) Komisiji za puško šibrenico SZS (v nadaljevanju KPŠ SZS) poslati 
pisne kandidature. 
 

8. člen 
 

Kandidat za organizacijo in izvedbo DP mora v vlogi navesti podatke o: 
 

 strelišču, ki izpolnjuje zahteve pravilnika ISSF, 
 

 garderobah, sanitarijah, okrepčevalnici in prostoru za počitek tekmovalcev, 
 

 možnostih prenočišč in prehrane za udeležence, 
 

 zagotovitvi medalj in pokalov za razglasitev zmagovalcev, 
 

 medijskem spremljanju DP (časopisi, radio, TV), 
 

 vseh dodatnih ugodnostih, ki jih lahko ponudi nastopajočim (nagrade, prenočišča in prehrana 
po nižjih cenah, ...) in bi pri odločanju lahko vplivale na izbor. 

 
9. člen 

 

KPŠ SZS obravnava prejete vloge in sprejme sklepe o dodelitvi izvedbe in organizacije DP 
najpozneje do 15. februarja. O izboru pisno seznani vse kandidate. 
 
 

3.  DISCIPLINE V KATERIH SE IZVAJA DRŽAVNA PRVENSTVA 
 

 
10. člen 

 

Člani posamezno in ekipno: 
 

trap (kvalifikacije + finale), 
skit (kvalifikacije + finale), 
dvojni trap. 

 

Članice posamezno in ekipno: 
 

trap (kvalifikacije + finale), 
skit (kvalifikacije + finale), 
dvojni trap. 

 

Člani in članice mešani pari: 
 

trap (kvalifikacije + finale), 
skit (kvalifikacije + finale). 

 

Mladinci posamezno in ekipno: 
 

trap (kvalifikacije + finale), 
skit (kvalifikacije + finale), 
dvojni trap. 

 

Mladinke posamezno in ekipno: 
 

trap (kvalifikacije + finale), 
skit (kvalifikacije + finale), 
dvojni trap. 

 

Mladinci in mladinke mešani pari: 
 

trap (kvalifikacije + finale), 
skit (kvalifikacije + finale). 

 

Kadeti posamezno in ekipno: 
 

trap (kvalifikacije), 
skit (kvalifikacije), 
dvojni trap. 

 

Kadetinje posamezno in ekipno: 
 

trap (kvalifikacije), 
skit (kvalifikacije), 
dvojni trap. 



 
11. člen 

 

Vsa tekmovanja iz 10. člena se izvajajo v skladu z veljavnimi pravili ISSF razen ekipnega dela 
tekmovanja, ki poteka v skladu z določili v nadaljevanju tega Pravilnika. 
 

Ekipno tekmovanje v vseh kategorijah poteka na sledeč način: 
 

 kvalifikacijski rezultat za ekipni del tekmovanja predstavlja vsota prvih treh serij prijavljenih 
članov ekip (3 x 75 tarč = 225 tarč), 

 

 tekmovanji za medalje v nadaljevanju potekata v skladu z veljavnimi pravili ISSF, 
 

 tekmovanji za medalje se izvedeta po končanju kvalifikacij na petinsedemdeset (75) tarč, 
kar pomeni v primeru dvo-dnevnega tekmovanja (kvalifikacije 75 + 50 tarč) po prvem dnevu 
tekmovanja, v primeru tri-dnevnega tekmovanja (kvalifikacije 50 + 50 + 25 tarč) pa po drugem 
dnevu tekmovanja. 

 
 

4.  POGOJI ZA IZVAJANJE DRŽAVNIH PRVENSTEV 
 

 
12. člen 

 

V vsaki od disciplin in kategorij ekipo sestavljajo po trije (3) tekmovalci iste članice SZS, razen v 
tekmovanju mešanih parov, kjer v vsaki od disciplin in kategorij, par sestavljata dva (2) tekmovalca 
različnega spola (en (1) moški in ena (1) ženska) iste članice SZS. 
 

13. člen 
 

DP se v posamezni konkurenci izvede le, če je prijavljenih najmanj šest (6) tekmovalcev z 
izpolnjenimi pogoji za nastop iz najmanj dveh (2) članic SZS. 
Finala se izvajajo v olimpijskih disciplinah, če je zadoščeno pogoju s prvega odstavka tega člena 
ali pogojem 14. člena tega Pravilnika. 
 

V ekipni konkurenci se izvede DP, če na prvenstvu nastopijo najmanj tri (3) ekipe različnih članic 
SZS z izpolnjenimi pogoji za nastop. 
 

V konkurenci mešanih parov se DP izvede, če na prvenstvu nastopijo najmanj štirje (4) pari 
različnih članic SZS. 
 

14. člen 
 

Če je prijavljenih najmanj šest (6) tekmovalcev z izpolnjenimi pogoji za nastop iz najmanj dveh (2) 
članic SZS, bo DP v tej disciplini izvedeno tudi, če nastopijo najmanj štirje (4) tekmovalci. 
 

15. člen 
 

Če niso izpolnjeni pogoji iz 13. člena in je prijavljenih tekmovalcev z izpolnjenimi pogoji za nastop 
manj kot šest (6), smejo tekmovalci mlajših starostnih kategorij iste discipline nastopiti v višji 
starostni kategoriji, v kateri bo izvedeno tekmovanje. 
V tem primeru sme izvajalec tekmovanja tekmovalce prestaviti v višjo starostno kategorijo, za 
katero pa ne potrebujejo izpolnjenih pogojev za nastop. 
 
 

5.  PRAVICA DO UDELEŽBE 
 

 
16. člen 

 

Pravico do udeležbe na DP imajo ekipe in člani članic SZS, ki so registrirani za tekoče leto in 
izpolnjujejo druge pogoje po tem Pravilniku. Članica SZS lahko nastopi v vsaki disciplini le z eno 
(1) ekipo in neomejenim številom posameznikov, ki so izpolnili pogoje za nastop. Tekmovalec 
lahko nastopa v eni tekmovalni sezoni le za članico SZS, za katero je registriran v skladu s 
Pravilnikom o registraciji tekmovalcev v SZS. 
 

Strelci invalidi lahko na DP nastopajo izven konkurence glede na možnosti organizatorja. 
 

17. člen 
 

Pogoje za nastop na DP v vseh disciplinah določi KPŠ SZS. 
 

Predsedstvo SZS potrdi predlog pogojev za nastop na DP pred začetkom tekmovalne sezone. 



 

S puško šibrenico je mogoče pogoje za nastop na DP doseči na tekmovanjih po koledarju SZS, 
ESC in ISSF. 
 

18. člen 
 

Regijski prvenstvi VZHOD in ZAHOD (v nadaljevanju RP) morata biti izvedeni najmanj dvajset (20) 
dni pred DP. Biltene tekmovanj morajo organizatorji v elektronski obliki v roku dveh (2) dni dostaviti 
skrbniku spletne strani SZS. 
 

19. člen 
 

Članice SZS svoje tekmovalce, ki izpolnjujejo predpisane kriterije za nastop na DP, prijavijo preko 
spletne e-Prijave, najmanj štirinajst (14) dni pred začetkom DP. 
 

Predsednik KPŠ SZS v sodelovanju s strokovno službo SZS preveri njihovo ustreznost. 
Posamezniki in ekipe, ki ne izpolnjujejo predpisanih pogojev za nastop, nimajo pravice nastopiti na 
DP. 
 

Seznam tekmovalcev in ekip, ki izpolnjujejo pogoje za nastop na DP, se objavi na spletni strani 
SZS najmanj devet (9) dni pred začetkom DP. 
 

Članica SZS lahko najpozneje v treh (3) dneh po objavi seznama udeležencev DP poda ugovor. 
Ugovore obravnava KPŠ SZS, ki s končno odločitvijo seznani pritožnike in organizatorja DP v treh 
(3) dneh od vložitve ugovora. 
 

Tekmovalce in ekipe, ki na DP nastopijo brez doseženih pogojev za nastop, razen izjem določenih 
v 20. členu tega Pravilnika, se diskvalificira. 
 

20. člen 
 

Tekmovalec brez doseženih pogojev za nastop sme nastopiti le kot član ekipe, ki je izpolnila 
pogoje za nastop ekip in ne v posamezni konkurenci. 
 

Ekipo lahko prijavijo za nastop na DP tiste članice SZS, ki imajo najmanj tri (3) posameznike z 
doseženimi pogoji za nastop oziroma imajo ekipo, ki je dosegla pogoje za ekipni nastop. 
 

Organizator DP sme na DP nastopiti s tremi (3) tekmovalci (ekipo) oziroma enim (1) mešanim 
parom, ne glede na pogoje za nastop. Rezultati se jim priznajo tudi v posamezni konkurenci. 
 

21. člen 
 

Organizator DP mora najmanj trideset (30) dni pred začetkom DP na spletni strani SZS objaviti 
razpis za izvedbo tekmovanja. 
Razpis mora vsebovati: 
 

 datum, kraj, čas tekmovanja in opis poti do strelišča, 
 

 discipline in kategorije, ki so na programu, 
 

 višino prijavnine in rok za oddajo e-Prijave, 
 

 informacijo o prenočiščih, prehrani in prevozih, 
 

 kontaktno osebo, ki lahko da dodatne informacije (ime in priimek, telefon, elektronski naslov). 
 

22. člen 
 

Na DP tekmovalci dokazujejo starost in identiteto z veljavnim osebnim dokumentom s fotografijo. 
 

Na DP se izvaja vizualna kontrola orožja in opreme, lahko pa se izvajajo tudi naključna testiranja v 
skladu s pravili ISSF. 
 

23. člen 
 

Na DP v tekočem letu smejo tekmovalci v določeni disciplini nastopiti le v eni (1) starostni 
kategoriji. Na DP po tem Pravilniku nastopajo tekmovalci, ki izpolnjujejo pogoje za nastop. 
 

Tekmovalci mlajših kategorij od članskih, smejo nastopiti v kateri od višjih kategorij, če imajo zanje 
izpolnjene pogoje za nastop (razen za primer iz 15. člena tega Pravilnika), vendar s tem izgubijo 
pravico nastopa v svojih kategorijah. 



 
24. člen 

 

Če se prijavljena ekipa ali posameznik brez opravičljivega razloga ne udeleži DP, mora 
organizatorju poravnati celotno prijavnino. 
 
 

6.  STAROSTNE KATEGORIJE, OROŽJE, STRELIVO IN STRELIŠČA 
 

 
25. člen 

 

V kategoriji kadetov in kadetinj nastopajo tekmovalci, ki so na prvi dan tekmovanja dopolnili trinajst 
(13) let in še niso stari osemnajst (18) let. 
 

V kategoriji mladincev in mladink nastopajo tekmovalci, ki na prvi dan tekmovanja niso dopolnili 
enaindvajset (21) let ter tekmovalci, ki jim je to dovoljeno s 23. členom Pravilnika, ne smejo pa biti 
mlajši kot je določeno v prejšnjem odstavku. 
 

V kategoriji članov in članic nastopajo tekmovalci, ki so na prvi dan tekmovanja dopolnili 
enaindvajset (21) let in starejši ter tekmovalci, ki jim je to dovoljeno s 23. členom Pravilnika. 
 

26. člen 
 

Na DP je dovoljena uporaba orožja in streliva skladnega s pravili ISSF. 
 

27. člen 
 

Strelišča, na katerih potekajo DP, morajo izpolnjevati vse pogoje predpisane s pravili ISSF. 

28. člen 
 

Organizator tekmovanja mora Bilten tekmovanja v elektronski obliki posredovati skrbniku spletne 
strani SZS najpozneje šest (6) ur po koncu tekmovanja. 
 
 

7.  ODNOSI Z MEDIJI 
 

 
29. člen 

 

Organizator DP oziroma pooblaščeni predstavnik SZS za stike z mediji, mora o datumu, urniku in 
vsebini DP, kamor spadajo navedba medijsko najzanimivejših tekmovalcev, njihovi največji 
dosedanji dosežki in podobno, medije (tisk, radio, TV, spletni mediji) obvestiti najpozneje štiri (4) dni 
pred začetkom DP. 
 

Predstavnik SZS za stike z mediji, dosežene rezultate s komentarjem pošlje nacionalnim medijem 
najpozneje tri (3) ure po končanem tekmovanju. Lokalnim medijem jih pošlje organizator. 
 
 

8.  KONČNE DOLOČBE 
 

 
30. člen 

 

Določila Pravilnika pojasnjuje Predsedstvo SZS. 
 

31. člen 
 

Pravilnik začne veljati z dnem sprejema na seji Predsedstva SZS. 
 

S sprejetjem Pravilnika preneha veljati Pravilnik o državnih prvenstvih v streljanju s puško 
šibrenico, številka 465-8 z dne 24.4.2018. 
 

Predsednik SZS:   
Ljubo Germič l.r.   

 
PRILOGA: 

- Priloga 1 - Protokolarna navodila 



 
Priloga 1:  
 

PROTOKOLARNA NAVODILA 
 
 

1. točka 
 
Na DP se ob začetku slovesnosti pozdravi najvišji predstavnik oblasti. Če je prisoten predsednik 
republike, potem je to obvezno predsednik (ne glede ali so ob njem tudi predsednik parlamenta, 
vlade itd.; npr.: Spoštovani g. predsednik, športnice in športniki, dragi gostje). 
 
Pozdravljamo po tem vrstnem redu: 

1.  predstavniki države: 
- predsednik države, 
- predsednik parlamenta, 
- predsednik vlade. 

 
2.  pristojni minister vlade 

- ostali ministri, 
- poslanci, 
- svetniki, 
- župan. 

 
3.  predstavniki športa: 

- Olimpijski komite Slovenije - Združenje športnih zvez (predsednik, podpredsedniki, 
sekretar) 

- Strelske zveze Slovenije (predsednik, podpredsednik) 
 

4.  športnike in vodstvo ekip 
 
Če gre za mednarodno prireditev, potem se protokol spremeni in se najprej pozdravi predsednika 
Mednarodne strelske športne zveze (ISSF), Evropske strelske konfederacije (ESC), za tem člane 
organov ISSF, ESC in nato sledijo ostale skupine po zgoraj napisanem vrstnem redu. 
 
Po razglasitvi rezultatov zadnji dan DP se prvenstvo zaključi s kratkim nagovorom vsem 
udeležencem. 
 

2. točka 
 
Organizator podeli priznanja po trem prvouvrščenim po zaključku vsake discipline. Prejemniki 
priznanj so se podelitve dolžni udeležiti. 
 


