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ČLANICAM SZS 
 
 
Pošiljamo vam naslednjo številko Informacij SZS št. 123/17, ki zajema: 
 
 
1. Strelec leta 2017 - vrednotenje dosežkov, 
2. Vprašalnik Strokovnega sveta SZS, 
3. Koledar SZS za puško, pištolo in samostrel 2018 - popravek, 
4. Razno. 
 
1. Strelec leta 2017 - vrednotenje dosežkov 
V prilogi vam v imenu Komisije za organizacijo, kadre in promocijo SZS (KOKP) pošiljamo preglednico 
z vrednotenjem dosežkov za najboljše strelce v letošnji sezoni in vas prosimo, da nam najkasneje do 
nedelje 5.11.2017 sporočite morebitne napake ali druge pripombe na opravljeno vrednotenje. 
 
2. Vprašalnik Strokovnega sveta SZS 
Spoštovani, 
Strokovni svet SZS je pripravil vprašalnik, z namenom, da od članic SZS dobi stališča o tekmovalnih, 
izobraževalnih, organizacijskih in drugih sistemih v SZS. Prosimo vas, da v okviru vaših društev na 
vprašalnik odgovorite in ga do ponedeljka 20.11.2017 pošljete na 
naslov strokovnisvetszs@gmail.com 
Hvala in lep pozdrav. 
 
3. Koledar SZS za puško, pištolo in samostrel 2018 - popravek 
Članicam SZS sporočamo napako, ki smo jo zaznali v koledarju SZS, ki smo vam ga poslali 13.10.2017, 
ko je 17.3. in 18.3.2017 pri 6. turnirju ligaškega tekmovanja z zračnim orožjem bilo zapisano, da bo 
tekmovanje potekalo v Kidričevem. Omenjeno tekmovanje bo potekalo v Ljubljani. Za povzročeno 
nevšečnost se vam opravičujemo. 
 
4. Razno 
Minuli konec tedna je SD Olimpija zelo uspešno izvedla 1. turnir ligaškega tekmovanja SZS, na 
katerem je tekmovalo 423 strelcev. Čestitamo organizatorju za uspešno izvedbo tekmovanja in vsem 
nastopajočim za njihove dosežke. Članek o tekmovanju je objavljen na spletni strani 
SZS: http://www.strelska-zveza.si/index.php/novice/489-v-i-drzavni-ligi-s-pusko-ponovno-
prednjacijo-clanice  
 
Pošiljamo vam prijazni opomnik, da je Komisija za puško, pištolo in samostrel SZS (KPPS) objavila 
poziv za izbor organizatorja dveh DP z zračnim orožjem v letu 2018 (za mlajše in starejše kategorije) 
ter da je Komisija za organizacijo, kadre in promocijo SZS (KOKP) objavila poziv za predloge 
prejemnikov priznanj SZS v letu 2017. Vaše prijave na oba poziva pričakujemo najkasneje do nedelje 
5.11.2017. 
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Želimo vam prijetno prebiranje strelskih novic ter uspešno delo v novi sezoni 2017/18. 
 
Pošiljamo vam dopolnitev z novo 4. in 5. točko in manjši popravek (3. točka - letnica DP v 2018 in 
popravek vprašalnika v 2. točki - točka 3 - prav je zapisati Kvalifikacijskih turnirjih SZS, namesto 
Kontrolnih tekmovanjih SZS) v Informacijah SZS št. 123/17, ki zajemajo: 
 
1. Strelec leta 2017 - vrednotenje dosežkov, 
2. Vprašalnik Strokovnega sveta SZS, 
3. Koledar SZS za puško, pištolo in samostrel 2018 - popravek, 
4. Prestopi 2017, 
5. Obvestilo Fundacije za šport - razpisi programov 2018, 
6. Razno. 
 
1. Strelec leta 2017 - vrednotenje dosežkov 
V prilogi vam v imenu Komisije za organizacijo, kadre in promocijo SZS (KOKP) pošiljamo preglednico 
z vrednotenjem dosežkov za najboljše strelce v letošnji sezoni in vas prosimo, da nam najkasneje do 
nedelje 5.11.2017 sporočite morebitne napake ali druge pripombe na opravljeno vrednotenje. 
 
2. Vprašalnik Strokovnega sveta SZS 
Spoštovani, 
Strokovni svet SZS je pripravil vprašalnik, z namenom, da od članic SZS dobi stališča o tekmovalnih, 
izobraževalnih, organizacijskih in drugih sistemih v SZS. Prosimo vas, da v okviru vaših društev na 
vprašalnik odgovorite in ga do ponedeljka 20.11.2017 pošljete na 
naslov strokovnisvetszs@gmail.com 
Hvala in lep pozdrav. 
 
3. Koledar SZS za puško, pištolo in samostrel 2018 - popravek 
Članicam SZS sporočamo napako, ki smo jo zaznali v koledarju SZS, ki smo vam ga poslali 13.10.2017, 
ko je 17.3. in 18.3.2018 pri 6. turnirju ligaškega tekmovanja z zračnim orožjem bilo zapisano, da bo 
tekmovanje potekalo v Kidričevem. Omenjeno tekmovanje bo potekalo v Ljubljani. Za povzročeno 
nevšečnost se vam opravičujemo. 
 
4. Prestopi 2017 
V skladu s pozitivnimi sklepi Komisije za organizacijo, kadre in promocijo SZS vas seznanjamo s 
sledečimi prestopi tekmovalcev, ki so zamenjali svoje strelske sredine: 
1. Zdravko Ošep iz JŽA v MVE, 
2. Aleksander Ošep iz JŽA v MVE, 
3. Lia Lazar iz IXP v CDS, 
4. Sodja Jure iz SKO v ČRE, 
5. Sergej Skledar iz POE v KID, 
6. Tomaž Frumen iz JŽA v LIB, 
7. Miran Bizjak iz JŽA v LIB, 
8. Viljem Ravnikar iz DPR v TRB, 
9. Alen Furlan iz ZLD v VRH, 
10. Leon Sadek iz SKO v TOR, 
11. Sandra Kumer iz JUR v KOR 
 
5. Obvestilo Fundacije za šport - razpisi programov 2018 
Članice SZS obveščamo, da je Fundacija za šport na svoji spletni strani objavila obvestilo, da bo javni 
razpis za sredstva v letu 2018 objavljen šele konec novembra oz. v začetku 
decembra: http://www.fundacijazasport.org/si/novice/2017/10/47-Predviden-termin-za-Javni-
razpis-Fundacije-za-financiranje-sportnih-organizacij-v-RS-za-leto-2018 Tak razpis je bil do zdaj 
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objavljen do 15.10., rok za prijavo projektov pa je 30 dni. Članice SZS tako že zdaj naprošamo za 
pripravo predlogov projektov v letu 2018, za katere boste, po objavi razpisa, s strani SZS znova 
obveščeni, da jih pravočasno in še pred koncem roka za oddajo na FŠO posredujete predsedstvu SZS v 
obravnavo.    
 
6. Razno 
Minuli konec tedna je SD Olimpija zelo uspešno izvedla 1. turnir ligaškega tekmovanja SZS, na 
katerem je tekmovalo 423 strelcev. Čestitamo organizatorju za uspešno izvedbo tekmovanja in vsem 
nastopajočim za njihove dosežke. Članek o tekmovanju je objavljen na spletni strani 
SZS: http://www.strelska-zveza.si/index.php/novice/489-v-i-drzavni-ligi-s-pusko-ponovno-
prednjacijo-clanice  
 
Pošiljamo vam prijazni opomnik, da je Komisija za puško, pištolo in samostrel SZS (KPPS) objavila 
poziv za izbor organizatorja dveh DP z zračnim orožjem v letu 2018 (za mlajše in starejše kategorije) 
ter da je Komisija za organizacijo, kadre in promocijo SZS (KOKP) objavila poziv za predloge 
prejemnikov priznanj SZS v letu 2017. Vaše prijave na oba poziva pričakujemo najkasneje do nedelje 
5.11.2017. 
 
Članice SZS obveščamo, da bo pisarna SZS, v času 30.10. ter 2.-3.11.2017, zaradi letnih dopustov 
zaposlenih zaprta. 
 
Zahvaljujemo se vam za pozorno branje, poslana opozorila in predloge na včerajšnjo objavo 
informacij SZS. 
 
Želimo vam prijetno prebiranje strelskih novic ter uspešno delo v novi sezoni 2017/18. 
 
--  
Simeon Gönc 
Sekretar / Secretary General 
 
 

http://www.strelska-zveza.si/index.php/novice/489-v-i-drzavni-ligi-s-pusko-ponovno-prednjacijo-clanice
http://www.strelska-zveza.si/index.php/novice/489-v-i-drzavni-ligi-s-pusko-ponovno-prednjacijo-clanice

