
Razglasitev najboljših slovenskih strelcev za leto 

1982 in 1983 


Najboljši slovenski strelci v letu 1982, poleg njih so tudi vabljeni gostje in strelski delavci. 
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Strelska zveza Slovenije je leta 1982 že drugič zapored 

razglasila najboljše slovenske strelce. Slovesnost je bila 

v sejni dvorani strelske zveze, priznanja pa je najboljšim 

slovenskim strelcem, članom državne reprezentance in 

državnim prvakom podelil predstavnik Republiškega . 

sekretariata za LO Ivo Samec. 

Najboljši slovenski strelci v letu 1982 so bili: v medna

rodnem programu s puško Rajmond Debevec (»Olimpi

ja« Ljubljana), v pištolskih disciplinah Franc Peternel st. 

(»Kranj« Kranj), v disciplini trap Marijan Sotlar (»Svobo

da« Senožeče), v nacionalnem programu Jure Frelih 

(»Kranj« Kranj), najboljša ekipa v mednarodnem progra

mu pa je bila »Olimpija« iz Ljubljane in v nacionalnem 

»Okrogar Skvarča« iz Zagorja. 

Priznanja so prejeli tudi člani državne reprezentance: 

Rajmond Debevec, Franc Peternel st., Janko Rožmarin, 

Marijan Sotlar in Jože Zadnikar ter državni prvaki , teh pa 

je bilo deset. 

Strelska zveza Slovenije je tudi v letu 1983 razglasila na

jboljše slovenske strelce in jim podelila posebne plake

te, ki jih je izročil podpredsednik SZS Kosta Bizjak. 


Na podlagi sprejetega točkovalnega sistema so bili naj

boljši: v mednarodnem programu s puško Rajmond De

bevec (»Olimpija« Ljubljana), v nacionalnem programu 

Franc Kušter (Slovenj Gradec), v pištolskih, disciplinah 

Fani Smole (»Olimpija« Ljubljana) in v disciplini trap 

Jože Zadnikar (»Olimpija« Ljubljana) . 

Leta 1983 sta bila razglašena tudi najboljši strelec in naj

boljša strelka, to sta bila Rajmond Debevec iz ljubljanske 

»Olimpije« in Mojca Močivnik iz SO »Mrož« Titovo Vele

nje. 


Kot najboljša SO v mednarodnem programu je bila na

grajena SO »Olimpija« Ljubljana, v nacionalnem progra

mu pa SO »Celje« iz Celja. 

Posebne plakete so prejeli tudi člani državne re[)rezen

tance Rajmond Debevec, Marijan Sotlar, Janez Sekora

nja in Jože Zadnikar ter državni prvaki. 

Posebno priznanje ob 35-letnici SZS pa je prejel tudi 86
letni Vladimir Vodopivec, ki se je od svojega 24. leta sta

rosti dalje posvetil pisanju strelske literature in je izdal 

dvajset publikacij. 


Priznanje Strelski zvezi Slovenije, 
Bloudkove plakete Ježu in Mikoliču 

Strelska zveza Slovenije je ob 35-letnici prejela visoko 
državno odlikovanje - RED BRATSTVA IN ENOTNOSTI 
s srebrnim vencem. 
Najvišje športno priznanje SRS »Bloudkovo plaketo« pa 
je v letu 1982 prejel Bogdan Jež iz SO »Olimpija« - Ljub
ljana. Bogdan Jež je zaslužni športnik Jugoslavije. Bil je 
večkratni državni prvak in član državne reprezentance . 
Aktiven je tudi v organih Strelske zveze Slovenije, trenut
no je predsednik komisije za priznanja. 
V letu 1983 pa je »Bloudkovo plaketo« prejel tudi Alojz 
Mikolič. Alojz Mikolič je trener ljubljanske Olimpije S 
strelstvom se je pričel ukvarjati leta 1953. Bille večkratni 
državni prvak in član državne reprezentance. Aktiven je 
tudi v organih Strelske zveze Slovenije , trenutno Je pod
predsednik strokovno-tehnične komisije . 
Obema iskreno čestitamo 

Najboljši slovenski strelci v letu 1983: Franc Kušter, Mojca Močivnik, Jože Zadnikar, Fani Smole in Rajmond Debevec. 
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