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INFORMACIJE SZS 45 / 2007 
 
 
SEJE ORGANOV ZVEZE 
 
Predsedstvo 
Je obravnavalo poročila regij o porabi sredstev v letu 2006 in sklenilo, da morajo 3., 4., 5., 6. in 7. 
regija dopolniti poročila o porabi sredstev SZS. Do predložitve dopolnjenih poročil zveza ne bo 
nakazovala sredstev. 
V nadaljevanju je določilo reprezentanco za udeležbo na EP z zračnim orožjem v Deauvillu v 
Franciji. Člani: Rajmond Debevec, Izidor Hreščak in Željko Moičevič, mladinci: Robert Blažke, 
Matic Barič in Andraž Poje, članica Zdenka Stolnik in mladinka Jelica Majstorovič. Vodja 
mladinske ekipe bo Aleš Kosmač, članske pa Alojz Mikolič. 
Potrdilo je poročilo o poslovanju v letu 2006, opravilo končno redakcijo Programa športnega 
strelstva do leta 2010, sprejelo dopolnitev Pravilnika liga tekmovanj v trapu in delegiralo delegate 
SZS za tekmovanja v letošnjem letu. 
 
STK za puško in pištolo 
je izbrala organizatorje tekmovanj v letošnjem letu, na pobudo 6. regije je tolmačila pravilen 
položaj pri streljanju z naslonom, sprejela nekaj korektur obrazcev, osnutek nove izkaznice in 
osnutek Pravilnika o priznanjih in nagradah SZS. 
 
STK za puško šibrenico 
je sprejela dopolnitev Pravilnika liga tekmovanj v trapu, razdelila ligaše v skupine lige in izbrala 
organizatorje tekmovanj. Določila je sistem izbora reprezentance za letošnjo sezono in se 
informirala o prijavi na razpis za selektorja. Ker še niso znani finančni pogoji še ni prišlo do končne 
odločitve. 
 
Vsa društva, ki so sodelovala na razpisih za organizacijo tekmovanj v letošnjem letu, izbrani 
organizatorji, delegati SZS in delegirani sodniki so bili posebej obveščeni o tekmovanjih na katerih 
bodo sodelovali. 
 
OPOZORILO 
 
Vsa društva opozarjamo, da morajo tudi letos zagotoviti, da bodo njihovi kategorizirani tekmovalci 
opravili zdravniški pregled v specializiranih ambulantah za šport. Za izvajanje pregledov sta 
pooblaščeni specializirani ambulanti ZD Ljubljana, Športna ambulanta, dr. Maja Kristlova tel. 01 
300 82 93 in ZD Celje, Medicina dela, transporta in športa, dr. Rudi Čajevec tel. 03 543 40 00. Po 
predhodni prijavi se dogovorite za datum pregleda. Stroške pregleda krije zdravstveno zavarovanje.  
 
RAZPISI 
 
STK za puško in pištolo ponavlja razpis za izvedbo DP s samostrelom na 10 m in objavlja razpis za 
izvedbo ligaških tekmovanj z zračnim orožjem za sezono 2007 / 08. Kandidature, ki so prispele 



pred objavo razpisa bomo upoštevali pri končni izbiri. Kandidature za DP s samostrelom pošljite do 
31. 3 2007 za ligaška tekmovanja z zračnim orožjem pa do 15. 6. 2007. 
 
TEDNIK ŠPORTNE NOVICE 
 
Pred kratkim nas je vodstvo tednika Športne novice obvestilo, da bo v skladu z novo uredniško 
politiko v vsaki številki Športnih novic določilo poseben prostor za strelstvo. 
Radi bi predstavili vse strelske discipline, strelska društva, razpise tekmovanj, poročila s tekmovanj 
in druge zanimivosti v strelstvu ter tako popularizirali strelski šport v Sloveniji. 
Društvom in posameznikom predlagamo, da pošljete svoje prispevke na uredništvo Športnih novic 
na elektronski naslov uredništvo@sportne-novice.com ali nani.matjasic@siol.net. 
 
 
V prilogi vam pošiljamo seznam kategoriziranih športnikov, ki je bil objavljen v Obvestilih OKS št. 
49, februarja 2007. 
 
 
 
Športni pozdrav! 
 
 
        Sekretar SZS: 
 
 
        Savo Strmole 


