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ČLANICAM SZS 

 

 

Pošiljamo vam naslednjo številko Informacij SZS št. 129/18, ki zajema: 

 

1. Spremembe Pravilnika o državnih prvenstvih Republike Slovenije, 

2. Spremembe Pravilnika o tekmovanju z zračno puško in pištolo za Pokal Slovenije,  

3. Spremembe Koledarja SZS za puško, pištolo in samostrel za leto 2018, 

4. Obvestilo KOKP - Registracije tekmovalcev v sezoni 2018/19, 

5. Poziv KOKP - Predlogi za priznanja za zaslužne strelske delavce in športno potezo leta 

2018 

6. Obvestilo KPPS - izbor organizatorjev DP v 2019, 

7. Pregled strelskih prenosov na Šport TV v letu 2018, 

8. Javni razpis za podelitev priznanj Stanka Bloudka za leto 2018, 

9. Informacije o zdravstvenem varstva športnikov pri OKS-ZŠZ, 

10. Anja Prezelj uspešno sklenila nastopa na MOI Buenos Aires, ARG 

 

 

1. Spremembe Pravilnika o državnih prvenstvih Republike Slovenije 

Predsedstvo SZS je na svoji 25.kor.seji sprejelo predlog spremembe navedenega pravilnika, in 

sicer v 4. točki Priloge 2, ki ukinja omejitev teže zračne puške na 4500 gramov. 

http://www.strelska-zveza.si/attachments/article/26/Pravilnik_o_drzavnih_prvenstvih_RS.pdf  

 

2. Spremembe Pravilnika o tekmovanju z zračno puško in pištolo za Pokal Slovenije 

Predsedstvo SZS je na svoji 25.kor.seji sprejelo predlog spremembe navedenega pravilnika, in 

sicer v 5. in 6. odstavku 13. člena, ki določa starostno omejitev tekmovalcev za nastope na 

tekmovanjih 2. in 3. DL, to je za pištolo najmanj 14 let in za puško najmanj 15 let. 

http://www.strelska-

zveza.si/attachments/article/26/Pravilnik_o_tekmovanju_z_zracno_pusko_in_pistolo_za_Pok

al_Slovenije_(761-18).pdf  

 

3. Spremembe Koledarja SZS za puško, pištolo in samostrel za leto 2018 

Predsedstvo SZS je na svoji 25.kor.seji sprejelo predlog sprememb Koledarja SZS za puško, 

pištolo in samostrel za leto 2018 in v mesecu novembru in decembru izbrisalo kvalifikacijske 

turnirje z zračnim orožjem ter v oktobru še finale ISSF svetovnega pokala, ki ne bo izveden. 

Čistopis koledarja SZS 2018 vam pošiljamo v prilogi tega sporočila. 

 

4. Obvestilo KOKP - Registracije tekmovalcev v sezoni 2018/19 

Članice SZS obveščamo, da tekmovalce, ki so prestopil ni možno prijaviti za 1.turnir Državne 

lige z zračnim orožjem s pomočjo ePrijave SZS, zato le te prijavite z ločeno e-pošto 

organizatorju in komisarju tekmovalnih sistemov SZS v roku za prijavo - to je do danes 

11.10.2018. Obenem članice SZS opozarjamo na prijavo tekmovalcev z ustrezno najnižjo 

http://www.strelska-zveza.si/attachments/article/26/Pravilnik_o_drzavnih_prvenstvih_RS.pdf
http://www.strelska-zveza.si/attachments/article/26/Pravilnik_o_tekmovanju_z_zracno_pusko_in_pistolo_za_Pokal_Slovenije_(761-18).pdf
http://www.strelska-zveza.si/attachments/article/26/Pravilnik_o_tekmovanju_z_zracno_pusko_in_pistolo_za_Pokal_Slovenije_(761-18).pdf
http://www.strelska-zveza.si/attachments/article/26/Pravilnik_o_tekmovanju_z_zracno_pusko_in_pistolo_za_Pokal_Slovenije_(761-18).pdf


starostjo, kot to določa pravilnika, v nasprotnem primeru lahko pride do neljubih 

diskvalifikacij. 

 

Štartne številke registriranih tekmovalcev bodo objavljene od torka 16.10. na spletni strani 

SZS in si jih pred prvimi tekmovanji natisnite za svoje tekmovalce http://www.strelska-

zveza.si/index.php/registrirani-tekmovalci 

 

5. Poziv KOKP - Predlogi za priznanja za zaslužne strelske delavce in športno potezo 

leta 2018 

Komisija za organizacijo, kadre in promocijo SZS poziva vse članice, da v skladu s 

Pravilnikom http://www.strelska-

zveza.si/attachments/article/26/Pravilnik_o_priznanjih_in_nagradah_SZS_%28680-7%29.pdf  

posredujejo svoje predloge za prejemnike priznanj SZS v letu 2018. Pisne predloge s popolno 

obrazložitvijo o primernosti kandidata za priznanje pošljite na SZS najkasneje do 

ponedeljka 5.11.2018. 

 

6. Obvestilo KPPS - izbor organizatorjev DP v 2019 

KPPS je na svoji zadnji 9. seji opravila izbor organizatorjev DP z zračnim orožjem v letu 

2019. SD Trzin je podelila organizacijo DP 10m za vse kategorije ter SD Olimpiji 

organizacijo DP 10m mešani pari. 

 

7. Pregled strelskih prenosov na Šport TV v letu 2018 

Članice SZS seznanjamo s pregledom vseh strelskih tekem, EP Györ in EP Leobersdorf ter 

velikega SP Changwon, ki so bile predvajane na Šport TV. Z velikim veseljem vam 

sporočamo, da smo v letu 2018 naredili velik TV preboj, saj smo imeli možnost spremljati 69 

strelskih prenosov tekmovanj oz. skupaj več kot 50 h strelskega programa! In dobra novica je 

ta, da bomo uspešno sodelovanje s Šport TV nadaljevali tudi v letu 2019, zato vas že zdaj 

vabimo k spremljanju zimskega vrhunca sezone v mesecu marcu z EP 10m Osijek in drugih 

velikih tekmovanj na Šport TV. Prvi korak k dobri obveščenosti (napovedi prenosov) pa 

lahko naredite z všečkanjem FB strani Šport TV, na kateri se v letu 2019 obeta veliko 

strelskih vsebin: https://www.facebook.com/SportTVSlovenia/   

 

8. Javni razpis za podelitev priznanj Stanka Bloudka za leto 2018 

Je objavljen na spletni strani MIZŠ: 

 http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/okroznice/arhiv_okroznic/okroznice_razp

isi_in_javna_narocila/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1636 Zainter

esirane članice SZS pozivamo k pravočasni pripravi predlogov, ki morajo biti poslani, v 

skladu z navodili, najkasneje do 14.12.2018. 

 

9. Informacije o zdravstvenem varstva športnikov pri OKS-ZŠZ 

Pošiljamo vam sveže informacije in kontakte ustanov za preventivno zdravstveno varstvo 

športnikov, skladno s 35.členom Zakona o 

športu: http://www.olympic.si/sportniki/zdravstveno-varstvo  

10. Anja Prezelj uspešno sklenila nastopa na MOI Buenos Aires, ARG 

Iskrene čestitke Anji Prezelj in Branku Koširju za osvojeno 5. mesto na Mladinskih 

olimpijskih igrah z zračno pištolo na posamični tekmi in za današnje osvojeno 18.mesto v 

tekmi mešanih parov s turškim strelcem.  Rezultate in druge zanimivosti najdete na sledeči 

povezavi: https://www.issf-sports.org/competitions/venue.ashx?cshipid=1841   

http://www.strelska-zveza.si/index.php/registrirani-tekmovalci
http://www.strelska-zveza.si/index.php/registrirani-tekmovalci
http://www.strelska-zveza.si/attachments/article/26/Pravilnik_o_priznanjih_in_nagradah_SZS_%28680-7%29.pdf
http://www.strelska-zveza.si/attachments/article/26/Pravilnik_o_priznanjih_in_nagradah_SZS_%28680-7%29.pdf
https://www.facebook.com/SportTVSlovenia/
http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/okroznice/arhiv_okroznic/okroznice_razpisi_in_javna_narocila/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1636
http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/okroznice/arhiv_okroznic/okroznice_razpisi_in_javna_narocila/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1636
http://www.olympic.si/sportniki/zdravstveno-varstvo
https://www.issf-sports.org/competitions/venue.ashx?cshipid=1841


 

Želimo vam prijetno prebiranje strelskih novic ter obilo uspehov v novi tekmovalni sezoni 

2018/19. 

Strelski pozdrav! 

 
--  

Simeon Gönc 

Sekretar / Secretary General 

 


