
16. razglasitev 
najboljših streleev 
T 16. razglasitev najbo/j~ih za leto 1996. 

Na slovesnosti ob koncu leta je Strelska zveza Slo
venije razglasila najboljSe strelce za leto 1996. V 
skladu s pravilnikom o točkovanju najboljših do
seZkov so po posameznih kategorijah zbrali naj
več točk naslednji strelci in strelske dru!ine: 
- pionirke: Vojka Matek 
- pionirji: Andrej Intihar 
- mlajše mladinke: Maja 2ibert 
- mlajši mladinci: Martin Pogačnik 
- mladinke: Tamara Matko 
- mladinci: Matej Krašovic 
- članice pištola: Irena Toroš 
- člani pištola: Robert Kranjc 
- člani trap: Boštjan Maček 
- članice puška: Natalija Prednik 
- člani puška: Rajmond Debevec 
- najuspešnejša SO: Olimpija, Ljubljana 
- SO z največjim napredkom: Dušan Potene/, 
Rečica pri Laškem 

Ob tej priložnosti so bila podeljena tudi prizna
njo Strelske zveze Slovenije za tekmovalne in 
organizacijske dosežke posameznikom in strelskim 
družinam. 
PRIZNANJA SZS ZA ŠPORTNE DOSEtKE SO PREJELI: 

Zlato plaketo SZS: 
- FRANC PINTER, za 2. mesto na Paraolimpijskih 

igrah v AtlantL 
- RAJMOND DEBEVEC, za 2. mesto na finalu sve

tovnega pokala z MK puSko 3 X 40 in za 2 držav
na rekorda z zračno puSko - 599 in 702,0 kroga. 

Bronaste plakete SZS: 
- NATALIJA PREDNIK, za državni rekord z zračno 

puSko članice - 395 krogov 
- SO MROŽ, Velenje, za dl1avni rekord z zračno 

pištolo mlajSe mladinke - 997 krogov, 
- SD DOMŽALE, za državni rekord z zračno pistolo 

mlajSi mladinci - 998 krogov, 
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- so KAMNIK, za drLavni rekord z zračno puško 

mlajše mladinke - 1135 krogov, 
- SO KANJA, Leskovec, za državni rekord z zračno 

puško mlajši mladinci - 1116 krogov, 
- SABINA SULJIČ, za dr2.avni rekord z zračno pi

štolo mlajše mladinke - 351 krogov, 
- MARTIN 'POGAČNIK, za drLavni rekord z zračno 

pištolo mlajši mladinci - 370 krogov, 
- MAJA 2IBERT, za drLavni rekord z zračno puško 

mlajše mladinke - 391 krogov in s samostrelom 
10 m m'ladinke - 377 krogov 

- BOŠTJAN MLAKAR, za drLavni rekord z zračno 
puško mlajši mladinci - 383 krogov, 

- TAMARA MATKO, za državni rekord trap mladin
ke - 105 zadetkov, 

- MATEJ KRAŠOVIC, za 2 državna rekorda v trapu 
s finalom mladinci - 131 in 132 zadetkov, 

- RENATA ORA2EM, za dr2.avni rekord z MK stan
dardno puško 3 x 20 članice - 571 krogov, 

- MANUELA RUDOLF, za dr2.avni rekord s samo
strelom 10 m članice - 388 krogov, 

- VOJKA MATEK, za dr2.avni rekord z MK serijsko 
puško 30 leže pionirke - 275 krogov, 

- DAVID VALIČ, za dr2.avni rekord z MK pištolo pro
ste izbire mlajši mladinci - 257 krogov, 

- ANDREJ 'INTIHAR, za dr2.avni rekord MK serijska 
puška 3 x 10 pionirji - 255 krogov, 

- nNA GRABNAR, za 3 državne rekorde s samo
strelom 10m mladinke - 379,383 ln 384 krogov. 

- MIHA RADEJ, za državni rekord z MK puško 60 
leže mlajši mladinci - 576 krogov 

... Zadnji pogovor pred skup~čino: 

PRIZNANJA SZS ZA ORGANIZACIJSKO DELO SO 
PREJELI: 

Zlato plaketo SZS: 
- VINKO LAVRINC za dolgoletno aktivno tekmo

valno in organizacijsko delovanje v SZS 
- SO 1. POHORSKI BATAWON RUŠE za predstavitev 

slovenskega strelstva in zgraditev strelišča za 
zračno orožje 

Srebrno plaketo SZS: 
- VIWEM DEČMAN za dolgoletno aktivno tekmo

valno in organizacijsko delovanje v SZS 
- MARJAN FAJDIGA za dolgoletno vzgojo mladih 

strelcev 

Bronasto plaketo SZS: 
- SO DOLIČ za dolgoletno delovanje in zgraditev 
strelišča 

- SO KOČEVJE za dolgoletno delovanje in zgra
ditev strelišča 

27. volilna skupŠČina Strelske zveze 
Slovenije 

30.novembra je bila v prostorih Šole za častnike 
Ministrstva za obrambo R Slovenije 27. volilna 
skupščina SZS. Na skupščini so predstavniki regij 
ocenili delo v preteklem dveletnem obdobju, 
dopolnili statut zveze in izvolili novo vodstvo. Za 
predsednika je bil ponovno izvoljen Janez Slapar. 

Roman Matek. Janez Slapar in Ladislav Horvat. 
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