
 

 
 
STRELSKA    ZVEZA   SLOVENIJE 
SHOOTING UNION OF SLOVENIA 
1000 Ljubljana, Dolenjska cesta 11, SLOVENIJA 

INFORMACIJE 

SZS 94/2013 

 

ČLANICAM SZS 
 
Pošiljamo vam naslednjo številko Informacij SZS št. 94/13, ki zajema: 
 
1. Imenovanje delovnih teles SZS, 
2. Komisija za puško, pištolo in samostrel SZS, 
3. Sodniška komisija SZS, 
4. Trenerska komisija SZS, 
5. Državna liga trap 2013, 
6. Evropske igre leta 2015, 
7. Razno. 
 
1. Imenovanje delovnih teles SZS 
Članice SZS obveščamo, da je Predsedstvo zveze na svoji 2. seji sprejelo sklepe o imenovanju 
vseh delovnih teles SZS: 
 
ORGANIZACIJSKO-KADROVSKA KOMISIJA 
Predsednik: Henrik Valentinčič, člani: Milan Vernik, Bojan Lampreht, Jure Banovšek 
 
SODNIŠKA KOMISIJA 
Predsednik: Robert Ferenčak, člani: Elvira Valant, Peter Golob, Anton Ajster 
 
TRENERSKA KOMISIJA 
Predsednik: Renato Šterman, člani: Aleš Debeljak, Aleš Kosmač, Zlatko Kostanjevec, Stiven 
Vočanec, Damijan Kandare 
 
KOMISIJA ZA PUŠKO, PIŠTOLO IN SAMOSTREL 
Predsednik: Ernest Sečen, člani: Alojz Vogrinec, Andreja Vlah, Andreja Gorjup, Bogdan 
Slanšek 
 
KOMISIJA ZA PUŠKO ŠIBRENICO 
Predsednik: Savo Strmole, člani: Jože Kampuš, Franc Kolarič, Sandi Rolih 
 
REGISTRACIJSKA KOMISIJA 
Predsednik: Henrik Valentinčič, člana: Bojan Lampreht, Ernest Deržek 
 
KOMISIJA ZA PRORAČUN IN FINANCE 
Predsednik: Henrik Peternelj, člani: Damijan Klopčič, Dejan Stančevič, Simon Potrč 
 
STROKOVNI SVET 
Predsednik: Savo Strmole, člani: Renato Šterman, Ernest Sečen, Robert Ferenčak, Henrik 
Valentinčič 
 
Obveščamo vas, da bodo v kratkem času vsi izvoljeni člani delovnih teles SZS dosegljivi na 



e-poštnih naslovih "ime.priimek@strelstvo.si".  
Čestitamo vsem imenovanim predstavnikom in vam želimo uspešno delo v SZS! 
 
Istočasno vas obveščamo, da bo 31. januarja, predvidoma v Trbovljah, potekal koordinacijski 
sestanek vodstva zveze z regijskimi koordinatorji in predsedniki stalnih in občasnih delovnih 
teles. Obravnavala se bo sledeča tematika: regijska organiziranost, komisijske aktivnosti, 
statutarne spremembe, razvojni programi in ostale aktualne zadeve. Tematska diskusija bo 
potekala v luči priprav novega srednjeročnega in dolgoročnega programa razvoja strelstva v 
Sloveniji. 
 
 
2. Komisija za puško, pištolo in samostrel SZS 
Vam pošilja sledeče obvestilo: 
 
IZVAJALCEM, SODNIKOM IN VSEM ČLANICAM SZS 
Navodilo za izvedbo tekmovanj v  državnih ligah v streljanju z zračnim orožjem za člane, 
mladince, kadete in pionirje v času do 
prilagoditve obstoječih pravilnikov zadnjim spremembam ISSF pravil 
 
1. 
Tekmovanja v državnih ligah z zračnim orožjem se izvajajo v skladu z obstoječim 
pravilnikom in izjemami, podanimi v točkah 2 in 3. 
 
2. 
Pripravljalno-poskusni (PPČ) in tekmovalni čas (TK): Upoštevajo se določila novega 
pravilnika ISSF za discipline 40 strelov (15 + 50 minut). 
 
Z zračno pištolo se v papirnate tarče strelja po dva strela v tarčo. Zaradi tega za pištolo velja 
enak  čas kot za puško (15 + 50 minut) 
 
Za serijsko zračno puško 20 strelov velja čas 15 + 25 minut. 
 
3. 
Finale: Velja enak sistem kot na dosedanjih treh turnirjih, le da se čas za posamezni finalni 
strel skrajša na 50 sekund. 
 
4. 
Urnik ligaških turnirjev 
 
08:45 1.B liga puška:             08:45 = PČ,         09:00 = PPČ, 09:15 - 10:05 = TČ 
10:05 1.B liga pištola: 10:05 = PČ,        10:20 = PPČ, 10:35 - 11:25 = TČ 
11:25 1.A liga puška:             11:25 = PČ,        11:40 = PPČ,        11:55 - 12:45 = TČ 
13:05 Finale - puška:             13:05 = FPČ,          13:20 = FPPČ, 13:40 = FTČ 
14:15 1.A liga pištola: 14:15 = PČ,         14:30 = PPČ, 14:45 - 15:25 = TČ 
15:45 Finale - pištola:             15:45 = FPČ,         16:00 = FPPČ, 16:20 = FTČ 
 
5. 
Strelska oprema in ostale podrobnosti (zastavice) niso sestavni del ligaškega pravilnika. Na te 
spremembe, s katerimi so klubski trenerji seznanjeni, bodo (tako je dogovorjeno) sodniki 



opozarjali v prehodnem obdobju , tako da bi se jim vsi v celoti prilagodili najpozneje do 
zadnjega ligaškega kroga.   
Za ligaška tekmovanja namreč ni predviden nadzor opreme na način, kakršen je ob državnih 
prvenstvih.  
Izjema je ob morebitnem doseganju državnega rekorda. 
 
Cilj je torej, da bi v zadnjem krogu lige pred državnim prvenstvom imeli tekmovalci te stvari 
urejene, da ne bo ob nadzoru na DP kakšnih izgovorov v smislu "nisem vedel". 
 
Predsednik KPPS: 
Ernest Sečen 
 
3. Sodniška komisija SZS 
vas obvešča o uveljavitvi novih ISSF pravil kot sledi: 
 
V skladu z dogovorom Sodniške komisije in Strokovnega sveta SZS, glede implementacije 
novih pravil ISSF 2013-2016, poudarjamo: 
na novosti pri opremi za disciplino zračne puške se bo med letom opozarjalo in demonstriralo, 
ne bo pa potrebnih takojšnjih korekcij (prehodno obdobje do konca sezone), saj je v novostih 
še nekaj nejasnosti in nedorečenosti. 
 
Predsednik 
Robert Ferenčak 
 
S podobnim obvestilom smo vas v začetku januarja že obvestili preko spletne strani SZS. Na 
vse trenerje in klubske funkcionarje pa apeliramo, da ravnajo dosledno in odgovorno pri 
svetovanju svojim varovancem in da se poskušajo čim hitreje adaptirati na novosti. 
 
Prevodi novih ISSF pravil v slovenski jezik bodo predvidoma zagotovljeni v marcu. 
 
4. Trenerska komisija SZS 
vas, v sodelovanju z OKS Olimp d.o.o., obvešča o razpisu seminarja za inštruktorje športnega 
strelstva.  
Ob tem vas želimo opozoriti na pomembno dejstvo, da bodo, v skladu z razpisnimi pogoji, 
potrjene samo prijave prvih 14 udeležencev, ki bodo v popolnosti izpolnili prijavni obrazec in 
pravočasno dostavili vsa ustrezna potrdila. Prijavo na razpis izvršite s pomočjo spodnje 
povezave: 
 
Spoštovani, 
Na spodnji povezavi je razpis za pridobitev naziva Inštruktor športnega strelstva. Prosim za 
posredovanje sporočila društvom in objavo na vaši spletni strani. 
 
http://dogodki.eventmanager.si/Instruktor-sportnega-strelstva-februar-2013/razpis/  
 
Hvala in lep pozdrav, 
___________________________________________________________________________
_________________ 
Martin Tuš 
strokovni sodelavec  svetovalec 
 



OKS-OLIMP, d.o.o. 
Celovška 25 
1000 Ljubljana 
tel: 01 230 60 47 
gsm: 041 661 949 
 
 
5. Državna liga trap 2013 
Vse ligaše s puško šibrenico obveščamo, da svoje prijave za DL trap v sezoni 2013 oddajo 
pravočasno, to je do konca januarja. 
 
Do navedenega roka vas naprošamo tudi za oddajo vlog za organizacijo tekmovanj in 
registracijo vaših tekmovalcev v letu 2013. 
 
 
6. Evropske igre leta 2015 
Po vzoru Olimpijskih iger bodo leta 2015 premierno predstavljene Evropske igre, katerih prvi 
gostitelj bo Azerbajdžan, v mestu Baku. 
Na programu iger bo 17 športnih panog, med drugim tudi strelstvo. Več o tem na spodnji 
povezavi: 
http://www.olympic.si/o-oks/novice/n/prve-evropske-olimpijske-igre-bodo-v-bakuju-1269/  
 
7. Razno 
Na 2.seji Predsedstva je bil sprejet sklep o izvedbi redne letne skupščine SZS v mesecu maju 
2013. 
 
Regije SZS naprošamo, da nam posredujejo poročila o porabi sredstev SZS za leto 2012 
najkasneje do 31. 01. 2013. 
 
Želimo vam prijetno prebiranje strelskih novic in uspešen začetek strelskega leta 2013! 
 
 
--  
Simeon Gönc 
 
 


