
19. razglasitev najboljših strelcev 1999 

 
V 19. izboru Strelske zveze Slovenije so po posameznih kategorijah prejeli naslove 

najboljših naslednji tekmovalci in društva:  
 

• strelka: Natalija Prednik, 1. pohorski bataljon, Ruše  
• strelec: Rajmond Debevec, Olimpija, Ljubljana  
• strelec v trapu: Andraž Lipolt, Trap klub, Ilirska Bistrica  
• mladinka: Zdenka Stolnik, Olimpija, Ljubljana  
• mladinec: Peter Marinček, Olimpijo, Ljubljana  
• mlajša mladinka: Vojko Matek, Dušan Poženel. Rečica  
• mlajši mladinec: Valter Pajič, Koloman Flisar, Tišino  
• pionirko: Natalija Bukovec, Dušan Poženel, Rečica  
• pionir: Simon Matek, Dušan Poženel, Rečica  
• strelsko društvo: Dušan Poženel Rečica  
• strelsko društvo, ki je doseglo največji napredek: Dušan Poženel, Rečica  
 
Priznanja SZS za športne dosežke v letu 1999 so prejeli:  

SREBRNE PLAKETE:  
Robert Markoja, Matjaž Šuligoj, Damijan Kandare in Izidor Hreščak za osvojeno 2. mesto 
ekipno s samostrelom na 30 m in 3. mesto ekipno s samostrelom na 10 m na svetovnem 
prvenstvu.  
Debevec Rajmond za osvojeno 3. mesto v finalu svetovnega pokala z zračno puško. 
 

BRONASTE PLAKETE:  

Peter Marinček za tri državne rekorde z zračno pištolo mladinci s 574, 576 in 664,1 kroga. 
Maja Žibert za državni rekord z zračno puško mladinke s 492,1 kroga. 

SD Železniki za državni rekord z zračno pištolo ekipno mlajši mladinci s 1026 krogi. 

Miha Radej za državna rekorda z MK puško 3 x 40 mladinci s 1140 in 1145 krogi ter državni 
rekord z zračno puško mladinci s 684,0 kroga. 

Vojka Matek za dva državna rekorda z MK puško 60 leže mladinke s 577 in 584 krogi ter za 
dva državna rekorda z MK puško 3 x 20 s 553 in 558 krogi. 

Simon Matek za državni rekord z MK puško 30 leže pionirji s 275 krogi. 

Boštjan Maček za državni rekord v trapu člani s 142 zadetki. 

Marko Vilfan za državni rekord v skeetu člani s 65 zadetki. 

Rudi Mlinarič za državni rekord v skeetu člani s 78 zadetki 

Stanko Pišek za državni rekord v dvojnem trapu člani s 144 zadetki. 

Grega Ilc za državni rekord v dvojnem trapu mladinci s 103 zadetki. 



SD Dolomiti Tils za državni rekord v dvojnem trapu ekipni mladinci s 255 zadetki. 

Zdenka Stolnik za državni rekord z zračno puško mladinke s 495,2 kroga. 

Patrik Fajdiga za državni rekord z zračno puško mladinci s 687,5 krogi. 

Natalija Prednik za državni rekord z zračno puško članice s 396 krogi in 498,6 kroga 

Za organizacijsko delo v zvezi so plakete prejeli:  

ZLATO PLAKETO:  
SD Triglav Javornik Koroška Bela ob 50-letnici društva  

 
SREBRNO PLAKETO:  
Jadran Zadnik za 40-letno delovanje v strelskem športu  

 

BRONASTI PLAKETI:  

Tonči Gider in Marjan Fortin za popularizacijo strelskega športa 


