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Predsedstvo 
se je sestalo na dveh sejah in sprejelo poročila vodij reprezentanc za preteklo sezono, obravnavalo 
in sprejelo sklepe o višini članarine,  o Finančnem načrtu reprezentanc in o Finančnem načrtu SZS 
za prihodnje leto. Sprejelo je Koledar tekmovanj za leto 2008, Pravilnik o državnih rekordih, 
Pravilnik o priznanjih in nagradah, potrdilo zasnovo nove identifikacijske kartice in podelilo 
priznanja SZS za športne dosežke in organizacijsko delo zaslužnim športnikom in funkcionarjem. 
Razglasilo je najboljše strelce za leto 2007 in podelilo nagrade prejemnikom medalj na letošnjih EP. 
V članstvo pa je sprejelo novo članico SD Gorjanci. 
 
Komisije 
V tem času so se večkrat sestale STK za puško in pištolo, STK za šibrenico in Organizacijsko 
kadrovska komisija. Komisije so pripravile gradiva za obravnavo na Predsedstvu. 
Registracijska komisije je registrirala še 5 tujcev in sicer: 
Saro Gotti za SD Portorož, 
Matijo Topolnjaka za SD Varstroj, 
Mihaela Chezzo za SD Portorož, 
Tylera Chezzo za SD Portorož in 
Borisa Jovičiča za SD Leskovec. 
 
KONTROLA OPREME 
Še enkrat bi vas radi opozorili, da lahko na tekmovanju v Trzinu preventivno preverite ustreznost 
strelske opreme v skladu s pravili ISSF, katera se bodo v prihodnjem letu dosledno izvajala. 
 
PORAVNAVA OBVEZNOSTI 
Vse članice, katere še niso poravnale svojih obveznosti (tečaj za inštruktorje športnega strelstva, 
sodniške članarine, naknadne registracije) prosimo, da to storijo do konca leta. 
Račune za članarino za leto 2008 boste prejeli v začetku prihodnjega leta. 
 
OBJAVA RAZPISOV 
Vse članice, ki želijo v letu 2008 organizirati tekmovanja, ki so v koledarju SZS za leto 2008 ali pa 
državno prvenstvo z zračnim orožjem  za leto 2009, obveščamo, da naj pošljejo svoje kandidature 
za organizacijo tekmovanj na SZS do 31. 01. 2008. 
 
ZAVAROVANJE 
Ker je bilo v zadnem času kar nekaj vprašanj v zvezi z zavarovanjem, vam dajemo naslednjo 
informacijo. Vsi tekmovalci ali pa funkcionarji društva, ki so registrirani so nezgodno zavarovani za 
primer nezgodne smrti ali invalidnosti za vse primere v zvezi z dejavnostjo v društvu v Sloveniji 
(pot na trening ali tekmovanje, trening, tekmovanje, sestanki,...). Po končanem zdravljenju morajo 
pridobiti zdravniško potrdilo invalidnosti, na SZS pa ustrezen obrazec za prijavo pri Zavarovalnici 
Maribor. 
 



V prilogi vam pošiljamo: 
Pravilnik o državnih rekordih, 
Pravilnik o priznanjih in nagradah SZS, 
Listo prepovedanih snovi in postopkov 2008 in  
Koledar tekmovanj za leto 2008 
 
V letu 2008 vam želimo obilo športnih in organizacijskih uspehov, osebnega zadovoljstva in 
zdravja ter vas športno pozdravljamo! 
 
 
         Sekretar SZS: 
         Savo Strmole 

 
          
 
 
 


