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ČLANICAM SZS 
 
Pošiljamo vam naslednjo številko Informacij SZS št. 104/13, ki zajema: 
 
 
1. NOV Pravilnik SZS, 
2. KPPS - Razpis za organizacijo tekmovanj v letu 2014, 
3. Predsedstvo, 
4. Najava Strokovnega posveta, 
5. Sodniška komisija SZS - nova pravila ISSF 2014, 
6. SLOADO - 5. protidopinška konferenca,  
7. Razno. 
 
 
1. NOV Pravilnik SZS 
Obveščamo vas, da je Predsedstvo SZS na svoji 14. seji 3.12.2013 sprejelo nov pravilnik 
SZS, ki je priložen in obenem objavljen na spletni strani SZS - http://www.strelska-
zveza.si/index.php/pravilniki-szs : 

783-3 Pravilnik o pripravi kandidature za tekmovanje po programu ISSF, ESC in 
IAU.pdf 

 
2. KPPS - Razpis za organizacijo tekmovanj v letu 2014 
Komisija za puško, pištolo in samostrel SZS objavlja razpis za organizacijo strelskih 
tekmovanj v letu 2014 (do konca sezone 2013/14) za DP veteranov, Kvalifikacije za 1.B DL, 
Univerzitetno DP, 1. in 2. Kvalifikacijski turnir na 25 in 50m, DP 25m, DP 50m ter DP 
samostrel 10m. Zainteresirana društva pozivamo, da prijave na razpis pošljete na e-naslov 
SZS najkasneje do 30.12.2013.  
 
3. Predsedstvo 
Je na svoji 13.seji obravnavalo predstavitev kandidatke za vodjo reprezentance za puško, 
pištolo in samostrel SZS in sprejelo sklep o imenovanju Andreje Vlah na to funkcijo s 
1.1.2014 za obdobje olimpijskega ciklusa Rio de Janeiro 2016. Čestitamo novi vodji in ji 
želimo uspešno delo! 
Z dosedanjim vodjem reprezentance za puško šibrenico SZS, Nikolajem Mejašem, pa še 
potekajo usklajevanja za delovanje v novem olimpijskem ciklusu, načelni dogovor pa je bil že 
sprejet. 
Predsedstvo se je na 13. seji prav tako seznanilo s poročilom o poslovanju SZS v letu 2013, 
sprejelo sklep o prijavi projektov na razpis FŠO 2014 ter imenovalo delegate SZS za 
tekmovanja v prvi polovici sezone 2013/14. 
Predsedstvo je na svoji 14. seji sprejelo: 
Poročilo o realizaciji reprezentančnega programa s puško, pištolo in samostrelom za leto 2013 



ter vodji reprezentance Alojzu Mikoliču izreklo veliko priznanje za izjemne rezultate 
slovenskih strelcev v letu 2013 / http://www.strelska-
zveza.si/index.php/informacije/obvestila-szs/234-porocilo-o-izvedbi-programa-reprezentance-
za-leto-2013 /.  
V nadaljevanju je sprejelo:  
- Koledar tekmovanj SZS za leto 2014 / http://www.strelska-zveza.si/index.php/koledar /, 
- Norme za DP v letu 2014 / http://www.strelska-zveza.si/index.php/norme / 
- Program dela reprezentanc za puško, pištolo in samostrel za leto 2014 / http://www.strelska-
zveza.si/index.php/informacije/obvestila-szs/230-program-dela-vodje-reprezentance-za-
pusko-pistolo-in-samostrel-v-letu-2014 /.  
Vsi navedeni dokumenti so priloženi in bodo objavljeni tudi na spletni strani SZS. /  
 
Predsedstvo je, kot zamenjavo članice Andreje Vlah v Komisijo za puško, pištolo in samostrel 
SZS, imenovalo Simona Potrča iz Ruš. 
Kot pridruženega člana Komisije za organizacijo, kadre in promocijo SZS pa je imenovalo 
Dejana Stančeviča iz Grosuplja. Čestitamo novima članoma delovnih teles SZS in jima 
želimo uspešno delo / http://www.strelska-zveza.si/index.php/predstavitev-zveze  /.  
Predsedstvo je sprejelo tudi sklep o sofinanciranju programov vrhunskih športnikov iz naslova 
kategorizacije in nagrajevanja dosežkov, osnutek finančnega načrta SZS za leto 2014, 
finančnega načrta reprezentanc SZS 2014 ter definiralo pravila za izposojo Sius tarč SZS / 
http://www.strelska-zveza.si/index.php/informacije/obvestila-szs/235-izposoja-sius-ascor-tarc 
/. V skladu s slednjimi pravili, ki so priložena, lahko vsi zainteresirani naslovite vlogo za 
dodelitev tarče na SZS, odločitev o prednostni listi uporabnikov sprejema vodja reprezentance 
za puško in pištolo.   
 
4. Najava Strokovnega posveta 
Predsedstvo SZS najavlja sklic letnega strokovnega posveta SZS s predsedniki delovnih teles 
in regijskimi koordinatorji SZS. Posvet bo potekal v soboto 11.1.2014 v okviru 20. 
jubilejnega tekmovanja MT Ruše 2014 z začetkom ob 10. uri. Obravnavane teme: Strategija 
razvoja strelstva, Pravilnik o delovanju regij, Pravilnik o priznanjih in nagradah SZS, priprave 
na 44. redno skupščino SZS, vprašanje predsednika Strokovnega sveta SZS, Komisija strelcev 
SZS ter Razno. 
 
5. Sodniška komisija SZS 
Obvešča članice SZS, da so v začetku decembra bila objavljena novelirana pravila ISSF, ki 
bodo stopila v veljavo s 1.1.2014: http://www.issf-sports.org/news.ashx?newsid=1984 
Drastičnih sprememb pravil, kot je to bil primer za leto 2013, tokrat ni bilo. Gre le za tehnično 
izpopolnitev ugotovljenih odstopanj in nadaljni kakovostni razvoj po smernicah, ki so bile 
zastavljene z novim olimpijskim ciklusom. Ker so med letom 2013 že bili zagotovljeni novi 
prevodi ISSF pravil v slovenski jezik, vas Sodniška komisija obvešča da že opravlja 
prilagoditve prevodov na podlagi potrjenih sprememb. Pred izvedbo sodniških licenčnih 
seminarjev bo tako predvidoma zagotovljena tudi novela slovenskega prevoda ISSF pravil za 
leto 2014, ki bo objavljena na spletni strani SZS na povezavi: http://www.strelska-
zveza.si/index.php/pravilniki-issf O terminih regijskih sklicev licenčnih seminarjev bodo 
koordinatorji pravočasno obveščeni.   
 
V razpravi o časovni problematiki streljanja s pištolo na papirnate tarče je komisija sprejela 
sledeči sklep: 



V disciplini zračna pištola so v Sloveniji časi streljanja na papirnate tarče (po 2 strela v tarčo) 
enaki časom streljanja na elektronske tarče oziroma enaki časom streljanja v disciplini zračna 
puška, to je ta 40 strelov - 50 min in za 60 strelov - 75 min.  
Pojasnilo: v slovenski državni ligi se streljanje že izvaja na enak čas kot je za elektronske 
tarče in ne na podaljšan čas, kot je to predvideno s pravili ISSF za pištolo (40 strelov), saj se v 
ligaških tekmovanjih strelja po 2 strela v tarčo in ne kot po pravilih ISSF po 1 strel. Člani 
komisije soglašajo s predlogom predlagatelja, da se na  tekmovanjih prav tako disciplina 
zračna pištola strelja na enak čas kot je predvideno za elektronske tarče oziroma enak čas kot 
za zračno puško (brez podaljšanja), v kolikor se strelja po 2 strela v tarčo. 
 
6. SLOADA - 5. protidopinška konferenca 
Naš panožni antidopinški koordinator SZS, Velenjčan Jure Banovšek, nas obvešča o novostih, 
ki so bile predstavljene na 5. protidopinški konferenci, ki jo je organizirala Sloada - 
novoustanovljena Slovenska protidopinška organizacija pod vodstvom direktorja Janija 
Dvoršaka: 
 
Ker je danes doping dosegljiv tako rekoč na vsakem koraku in ker je doping bil in je žal še 
vedno »tabu« tema med mladimi slovenskimi športniki si Slovenska antidopinška 
organizacija (SLOADO) skupaj s slovenskimi športnimi zvezami prizadeva ščititi pravice 
športnikov za udejstvovanje v športu brez dopinga. 

To počnejo z ozaveščanjem in informiranjem (LINK) mladih športnikov, ter tudi odgovornih 
ljudi v športu. S projektom "Mladi ambasadorji za boj proti dopingu", pod okriljem UNESCO 
sklada za preprečevanje dopinga v športu, izobražujejo mladostnike, ki preko modela "peer to 
peer" neposredno in direktno z vrstniki gradijo omrežje, v katerem so šport in njegove 
vrednote tisto, zaradi česar je vredno žrtvovati svoj prosti čas. 

Prizadevajo si tudi, da bi vsaka od NPŠZ spoštovala kodeks SLOADO in tudi svetovni 
kodeks proti dopingu, prav tako pa bi NPŠŽ prilagodila statut protidopinškemu pravilniku 
tako, da bi SLOADO izvedla kontrolo dopinga na tekmovanjih pod okriljem NPŠZ v skladu z 
Protidopinškem pravilnikom SLOADO. V primeru mednarodnih tekmovanj bi bila kontrola 
dopinga izvedena skladno s pravili mednarodnih športnih zvez. 

Predstavljeni so bili tudi rezultati raziskave o prepoznavanju prepovedanih substanc splošnih 
zdravnikov. Rezultati so bili porazni, kar pomeni, da je zelo malo splošnih zdravnikov 
ozaveščenih o dopingu, kar lahko posledično pripelje do nenamernega dopinga.  
 
Da do tega nebi prišlo, dodajam par pomembnejših povezav do informacij o dopingu, (poleg 
povezave zgoraj) še: 

 seznam prepovedanih substanc svetovne protidopinške organizacije [seznam za leto 
2014 stopi v veljavo z 1.1.2014], 

 slovenski register zdravil, (iz leta 2010) in 

 aplikacije za pametne telefone wada prohibited list 2013 in antidoping.ch 

Pomembno je omeniti tudi informacijo o eReceptu (link). Na kratko: Z novim letom bo sistem 
eRecept vključen v naše zdravstvo in bo zdravnika ali farmacevta pred izdajo zdravila 
opozoril o vsebnosti substanc iz prepovedanega seznama, kar bo velik napredek v 
izkoreninjenju nezavednega dopinga in dopinga v splošnem.  



 
Za konec naj dodam, da organizacija WADA shranjuje vzorce za obdobje 8-ih let. Če ste 
vrhunski športnik potem veste, koliko truda je vloženega v vrhunski rezultat. V primeru, da 
vas ujamejo pri jemanju prepovedanih snovi, je padec z vrha dolg in boleč… Športniki, ki s 
pomočjo doping goljufajo, izgubijo več kot le svoje športne kariere. Njihovo zdravje se bo 
poslabšalo. Njihove zmage bodo izgubljene. In njihovega ugleda ne bo več. 
 
V protidopinške promocijo Sloade pa je zelo aktivno vpeta tudi hrastniška strelka Mateja 
Napret, ki je bila v letu 2013 imenovana za mlado ambasadorko antidopinga in se je svojim 
kolegom že predstavila v okviru Finala EYL Laško 2013 ter na kadetskih pripravah na Ptuju.  
 
7. Razno 
TV ekipa Migaj raje z nami je posnela zanimiv prispevek, ki si ga lahko ogledate na tej 
povezavi: http://ava.rtvslo.si/predvajaj/migaj-raje-z-nami-oddaja-za-razgibano-
zivljenje/ava2.174248562/ Strelski prispevek od 9.10 minute naprej. 
 
Na slavnostni razglasitvi Strelec leta 2013, ki je potekala v Laškem, so bili razglašeni 
najboljši strelci leta 2013, ki so jim bila podeljena laskava priznanja v obliki bronastih, 
srebrnih in zlatih plaket SZS. Prispevek iz razglasitve: http://www.strelska-
zveza.si/index.php/novice/232-rajmondu-debevec-ze-31-naslov-najboljsega-strelca 
Fotogalerija: https://www.facebook.com/StrelskaZvezaSlovenije  
 
Strelke in strelci, ljubitelji strelskega športa, namenite 0,5% dohodnine Strelski zvezi 
Slovenije: http://www.strelska-zveza.si/index.php/novice/161-namenite-05-odmerjene-
dohodnine-strelski-zvezi-slovenije  
 
V letošnji 37. sezoni dopisne strelske lige in 25. invalidske dopisne strelske lige tudi letos 
tekmuje 300 strelcev. Pred polfinalnim in finalnim nastopom v letu 2014 sta odprta le še dva 
turnirja. Več informacij najdete v prilogi. 
 
Odlična obiskanost spletne strani SZS: obveščamo vas, da smo v mesecu novembru zabeležili 
rekordni obisk naše spletne strani SZS, ki jo v povprečju obiskuje skoraj 600 uporabnikov na 
dan iz več kot 34 držav po vsem svetu. Tehnična ekipa s spletnim administratorjem vam 
sporoča, da smo veseli vašega dobrega odziva in da bomo zanimive ter uporabne strelske 
vsebine ponujali še naprej. Ob tem pa vam sporočamo še, da se nam je v decembru pridružil 
nov strelski dopisnik, Kamničan Anže Zore. 
 
Obveščamo vas, da bo pisarna SZS v petek, 27.12.2013, zaprta. 
 
In že odštevamo dneve do prvih mednarodnih tekmovanj v letu 2014: 
MT Trzin: http://www.sdtrzin.com/  
MT Ruše: https://www.facebook.com/sd.1pbruse?fref=ts  
 
 
Želimo vam prijetno prebiranje strelskih novic ter vesele božične praznike! 
 
‐‐  
Simeon Gönc 
Sekretar / Secretary General 


