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ČLANICAM SZS 
 
Pošiljamo vam naslednjo številko Informacij SZS št. 121/17, ki zajema: 
 
 
1. Predsedstvo - Imenovanje novih komisij SZS v mandatu 2017-2021; 
2. Obvestila KPPS - Organizatorji tekmovanj z zračnim orožjem 2017/18; 
3. Druga obvestila KPPS; 
4. Sprememba koledarja SZS za puško, pištolo in samostrel 2017; 
5. Prestopi 2017; 
6. Obvestila KOKP - Registracije tekmovalcev v sezoni 2017/18; 
7. Javni razpis za podelitev priznanj Stanka Bloudka za leto 2017; 
8. Sklad za otroke Irene Prezelj; 
9. Sius ponudba; 
10. Razno. 
 
 
1. Predsedstvo - Imenovanje novih komisij SZS v mandatu 2017-2021 

Predsedstvo SZS se je sestalo na svoji 1.seji v juniju in imenovalo člane delovnih teles - 
komisij SZS kot sledi: 

SKLEP št. 3: Predsedstvo imenuje Komisijo za puško, pištolo in samostrel SZS v 
sledeči sestavi: predsednik Bogdan Slanšek, člani Simon Potrč, Tadej Horvat, Rok 
Ivanc, Marjan Hebar in Robert Teržan. 

SKLEP št. 4: Predsedstvo imenuje Komisijo za puško šibrenico SZS v sledeči sestavi: 
predsednik Franc Kolarič, člani Savo Strmole, Sandi Rolih, Jožef Kampuš, Milan 
Svetec in Jasmina Maček. 

SKLEP št. 5: Predsedstvo imenuje Trenersko komisijo SZS v sledeči sestavi: 
predsednik Damijan Klopčič, člani Andreja Vlah, Renato Šterman, Martin Kolar, 
Martin Fevžer, Sandi Masnec in Damijan Kandare. 

SKLEP št. 6: Predsedstvo imenuje Sodniško komisijo SZS v sledeči sestavi: 
predsednik Robert Ferenčak, člani Elvira Valant, Peter Golob, Anton Ajster in Oto 
Strakušek. 

SKLEP št. 7: Predsedstvo imenuje Komisijo za organizacijo, kadre in promocijo SZS 
v sledeči sestavi: predsednik Dejan Stančevič, člani Milan Vernik, Ernest Deržek, 
Špela Koščak in Giuliano Ritoša. 

SKLEP št. 8: Predsedstvo imenuje Strokovni svet SZS v sledeči sestavi: predsednica 
Polonca Sladič, člani Andreja Vlah, Nikolaj Mejaš, Bogdan Slanšek, Franc Kolarič, 
Damijan Klopčič, Robert Ferenčak, Dejan Stančevič in Alojz Mikolič. 

 
Mandat vseh komisij traja do poteka mandata predsedstva, pristojnosti in naloge komisij pa 
so definirane v skladu z določbami Statuta SZS. 



 
Sestava Komisije tekmovalcev SZS bo določena z izvedbo e-volitev med članicami SZS oz. 
volilnimi upravičenci (delegati) kot za 47.sejo skupščine SZS, o čemer vas bomo seznanili po 
dopustih. 
 
Predsedstvo SZS je na 1.seji noveliralo Poslovnik o delu predsedstva, seznanilo se je s 
poročilo o poslovanju v 1.tromesečju leta 2017 in ga potrdilo, potrdilo je zapisnik 47.seje 
skupščine SZS, potrdilo je reprezentančne predloge za nastope na SP Suhl, SP Osijek in EP 
Baku. Po poteku projekta Razvoj kadrov v športu 2016-2022 (31.7.2017) je potrdilo 
zaposlitev Andreje Vlah v SZS do konca leta 2017 oz. do njene zaposlitve na Ministrstvu za 
obrambo RS - Športna enota Slovenske vojske. Predsedstvo je obravnavalo tudi druge 
predloge članov (kot so izboljšave tekmovalnega sistema SZS), o katerih bo razprava tekla 
na sejah delovnih teles SZS. 
 
2. Obvestila KPPS - Organizatorji tekmovanj z zračnim orožjem 2017/18 

KPPS je na svoji 1. seji opravila izbor organizatorjev tekmovanj z zračnim orožjem v sezoni 
2017/18, sklep o izboru je priložen. 
 
3. Druga obvestila KPPS 

KPPS je na svoji 1.seji verificirala nove državne rekorde (seznam priložen) in jih objavila na 
spletni strani SZS. 
 
KPPS članice obvešča o opaženih nepravilnostih na ligaških tekmovanjih pionirjev in 
objavlja opozorilo trenerjem in vodjem ekip, da morajo pionirje opozoriti na varno rokovanje z 
orožjem ter, da le-ti ne smejo odlagati napolnjenega orožja na mizo, kot je bilo opaženo na 
ligaških tekmovanjih. 
 
Organizator zaključnega 6. turnirja ligaškega tekmovanja z zračnim orožjem, ki je potekalo 
25.-26.3.2017 nam je poslal sledeče obvestilo in opozorilo za vse članice SZS: 
 
Žal vam moram sporočiti, da smo pri pospravljanju strelišča v nedeljo 26.3. zvečer opazili, da 
si je nekdo od tekmovalcev, kljub temu, da smo pred stopnišče, ki vodi v višja nadstropja 
šole, postavili table za objavo rezultatov, ki so onemogočale prehod, privoščil malo 
'pohajkovanja' po prostorih osnovne šole - učilnicah v prvem in drugem nadstropju šole. Pri 
svojem pohodu so neznani storilci v nedeljo pustili za seboj table v učilnicah porisane in 
popisane z opolzkostmi, v dveh učilnicah pa so si celo dovolili prižigati računalnike. Seveda 
so dostopi do podatkov pogojeni s prijavo z gesli, vendar se vodstvo šole vseeno boji 
morebitne zlorabe podatkov. Vem, da ni kar tako enostavno in v kratkem času vdreti v 
operacijski sistem, ampak vseeno. 
Prostori šole so nam v dobri veri bili dani v uporabo za izvedbo tekmovanja, zato povsem 
razumem ogorčenost vodstva šole in tudi sam obsojam takšno objestno ravnanje. Z 
gotovostjo lahko zatrdim, da tega niso počeli domači tekmovalci, saj so na tekmo prišli 
neposredno pred svojim nastopom, prav tako pa so takoj po njem tekmovališče zapustili. 
Prepričan sem, da gre za nekaj posameznikov, ki pa mečejo zelo slabo luč na vse 
tekmovalce, izniči pa tudi ves trud, ki ga vložimo v izpeljavo tekmovanj društva, kot je naše, v 
svojih okoljih. Ravnateljica šole mi je osebno dala vedeti, da bodo v vodstvu šole temeljito 
premislili ali nam bodo še zaupali izvedbo kakšne prireditve v prostorih šole. 
Prosim, da o neprimernem obnašanju seznanite vse nastopajoče klube in društva. Prav je, 
da se tekmovalce in tudi druge opozori, da se kaj takšnega ne bi dogajalo. Ne v Črenšovcih 
in ne kje drugje. 
Janez Kelenc, predsednik ŠD Črenšovci 
 
 
4. Sprememba koledarja SZS za puško, pištolo in samostrel 2017 



KPPS je na svoji 1.seji, na predlog organizatorja letošnjih DP na 25m in 50m - SD Svečina, 
zaradi zasedenosti strelišča, potrdila spremembo koledarja oz. zamenjavo terminov obeh DP 
v mesecu septembru. Čistopis koledarja je objavljen na spletni strani SZS na sledeči 
povezavi: http://www.strelska-
zveza.si/dokumenti/koledar/2017/Koledar_SZS2017_Puska_Pistola_Samostrel.pdf   
 
Ob tem predsedstvo članicam SZS sporoča, da se načrtovano tekmovanje DP mešanih 
parov ne bo izvedlo tako dolgo, dokler ne bo pravočasno pripravljen (noveliran) pravilnik 
tekmovanja in objavljen razpis v skladu z rokovnikom izvedbe DP. Za preuranjeno sporočeni 
načrtovani termin DP mešanih parov v mesecu februarju 2017 se vam iskreno opravičujemo. 
 
5. Prestopi 2017 

Članice SZS obveščamo, da se prestopni rok začne 20.9 in se konča 5.10. Zamuda roka pri 
posredovanju potrebne dokumentacije za prestop bo rezultirala v neuspešnem prestopu 
strelca/strelke v drugo društvo. 
 
6. Obvestila KOKP - Registracije tekmovalcev v sezoni 2017/18 

SZS kot nacionalna panožna športna zveza v aplikacijo Športniki (podatkovna baza E-
Športa) vnaša podatke o športnikih in tekmovalnih licencah ter rezultatih s tekmovanj ročno 
in s pomočjo Zavoda za šport RS Planica, kateri nudi tehnično podporo za uvoz podatkov v 

aplikacijo Športniki za potrebe OKS-ZŠZ. 

  

Ob posodobitvi aplikacije na SZS za registracijo tekmovalcev članic SZS je najpomembnejša 
sprememba ta, da od prihajajoče sezone 2017/2018 naprej, ne bo več mogoča registracija 
tekmovalca za tekočo sezono, če le ta ne bo imel pravilno vpisane vse spodaj naštete 

zahtevane podatke: 

       Ø  EMŠO (13 mestna številka), 

Ø  datum rojstva,  

Ø  kraj in država rojstva (Slovenija ali tujina), 

Ø  spol,  

Ø  državljanstvo,  

Ø  naslov (ulica in pošta) stalnega ali začasnega bivališča, kateri se mora ujemati s 

podatki v Registru prostorskih enot (upravlja ga Geodetska uprava RS), to pomeni, 
da mora zapisan naslov vsebovati točno poimenovanje ulice (npr. Cankarjeva 15 ni 
dovolj, potrebno je zapisati Cankarjeva cesta 15 ali Cankarjeva ulica 15 ali 

Cankarjev drevored 15 itn..) in 

Ø  številka kartice zdravstvenega zavarovanja (9 mestna številka) 

Članicam SZS bo v naslednjih dneh posredovan seznam, v katerem bo našteto, kaj pri 
posameznemu tekmovalcu manjka, je pomanjkljivo ali pa napačno zapisano. Zaradi 
pošiljanja po e-pošti in upoštevaje varstvo podatkov, bo tekmovalec imenovan le z njegovo 

številko registracijske izkaznice. 

  

http://www.strelska-zveza.si/dokumenti/koledar/2017/Koledar_SZS2017_Puska_Pistola_Samostrel.pdf
http://www.strelska-zveza.si/dokumenti/koledar/2017/Koledar_SZS2017_Puska_Pistola_Samostrel.pdf


V izogib takim ali drugačnim nevšečnostim v zvezi z ne-registracijo tekmovalca, Vas 

prosimo, da za pomanjkljivosti poskrbite pravočasno. 

 

Ob tem članice SZS pozivamo za posredovanje vlog za registracijo tekmovalcev v novi 
sezoni 2017/18. 
 
Zaradi vsakoletnega ozkega grla z obdelavo množice podatkov pred začetkom nove strelske 
sezone članice SZS naprošamo za čim hitrejše posredovanje vlog, ki jih bomo začeli vnašati 
v informacijski sistem SZS v tednu po DP 50m. Članice SZS tako naprošamo, da zaradi 
pravočasnih prijav na uvodna tekmovanja v sezoni prvo registracijsko vlogo ne pošiljate 
kasneje kot do nedelje 24. 9. 2017. 

Vse članice SZS (tudi članice za puško šibrenico) pa pozivamo k registraciji vseh svojih 
tekmovalcev, ki jim nameravate podaljšati tekmovalno licenco, že v jesenskem obdobju, saj 
se bomo tako lahko bolje pripravili na javna razpisa FŠO in MIZŠ in posledično zaradi večje 
množičnosti dosegli bolj ugodno financiranje delovanja zveze. 

Štartne številke registriranih tekmovalcev bodo objavljene na spletni strani SZS in si jih pred 
prvimi tekmovanji natisnite za svoje tekmovalce http://www.strelska-
zveza.si/index.php/registrirani-tekmovalci 

V sezoni 2017/18 za posamezne kategorije veljajo naslednje starostne omejitve: 

- Člani letnik 97 in starejši 

- Mladinci letnik 98, 99, 00 

- Kadeti letnik 01, 02 
- Pionirji letnik 03, 04 
- Mlajši pionirji letnik 05, 06  
- Cicibani letnik 07 in mlajši 
 
Pri nadomestilih SZS za registracijo tekmovalcev po kategorijah ni sprememb: 
- Člani/ce in mladinci/ke 9,00 EUR, 
- Kadeti/nje 7,00 EUR, 
- Pionirji/ke 5,00 EUR, 
- Mlajši pionirji/ke in cicibani 2,00 EUR. 

Cene ostajajo nespremenjene tudi pri preostalih nadomestilih. 

Članice SZS prosimo, da za podaljšanje registracij na obrazcu Vloga za registracijo v 
sezoni 2017/2018, navedete svoje člane glede na registracijske številke, in sicer po vrstnem 

redu od najnižje do najvišje številke. Člane, ki jih na novo registrirate in še nima jo registrske 
številke pa navedite na koncu spiska ter priložite Prijave za vpis v register tekmovalcev (oba 
obrazca sta priložena). Prosimo vas za pravilno in popolno izpolnjene posredovane obrazce, 

ker drugače ne bomo registrirali tekmovalcev in bomo dosledno zavračali nepopolne vloge. 

Klubom priporočamo, da zaradi pravil registracije in podelitve tekmovalnih licenc OKS-ZŠZ, 
vsak registrirani strelec nastopi vsaj na enem izmed tekmovanj (od regijskih lig 
naprej) po koledarju SZS. To je zelo pomembna okoliščina pri prijavah na javne razpise in 

dodeljevanju sredstev na državni in lokalni ravni, saj le tisti športnik, ki dejansko tekmuje in 

izkazuje športni rezultat šteje za registriranega tekmovalca po kriterijih OKS. 

http://www.strelska-zveza.si/index.php/registrirani-tekmovalci
http://www.strelska-zveza.si/index.php/registrirani-tekmovalci


 
7. Javni razpis za podelitev priznanj Stanka Bloudka za leto 2017 

Je objavljen na spletni strani 
MIZŠ: 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=1548 . 
Zainteresirane članice SZS pozivamo k pravočasni pripravi predlogov, ki morajo biti poslani, 
v skladu z navodili, najkasneje do 16.12.2017. 
 
8. Sklad za otroke Irene Prezelj 

Ob januarski tragični izgubi drage strelke in strelske delavke Irene Prezelj SZS pošilja 
članicam SZS opomnik o delovanju sklada za pomoč njenim otrokom starih 11, 14 in 16 let 
(vsi aktivni strelci). Sredstva se lahko nakažejo na TRR SZS, več informacij v priloženem 
obvestilu. Konec meseca avgusta bo delovanje sklada ustavljeno in namen dokončno 
realiziran. Za ponujeno pomoč se vam v imenu družine iskreno zahvaljujemo. 
 
9. Sius ponudba 
V prilogi vas seznanjamo z aktualno ponudbo Sius elektronske tarče, ki je veljavna do konca 
leta 2017. 
 
10. Razno 
Vabljeni na Kongresni trg 29.-30.9.2017, kjer se bo v okviru evropskega tedna športa na 
Olimpijskem festivalu OKS-ZŠZ predstavila tudi Strelska zveza Slovenije: 
 http://www.olympic.si/sport-za-vse/olimpijski-festival  
 
ESC je na rednem kongresu  v Bakuju, ki se je odvijal 21.-22.7.2017 dobila novo vodstvo: 
 http://www.esc-
shooting.org/news/read/vladimir_lisin_reelected_president_of_the_european_shooting_confe
deration-294/  Novi stari predsednik je postal g. Vladimir Lisin, v tehnični komite za pištolo in 
premikajočo se tarčo pa sta bila izvoljena Slovenca g. Robert Ferenčak in ga. Elvira Valant, 
za kar jima iskreno čestitamo! 
 
Zaradi letnih dopustov bo pisarna SZS zaprta med 24.7. in 4.8.2017 
 
Želimo vam prijetno prebiranje strelskih novic ter obilo užitkov pri spremljanju dosežkov na 
EP Baku 2017: https://results.sius.com/Events.aspx?Championship=5056b773-6d27-4b98-
b2b4-83bd74257fa5   
 
--  
Simeon Gönc 
Sekretar / Secretary General 
 
 

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=1548
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=1548
http://www.olympic.si/sport-za-vse/olimpijski-festival
http://www.esc-shooting.org/news/read/vladimir_lisin_reelected_president_of_the_european_shooting_confederation-294/
http://www.esc-shooting.org/news/read/vladimir_lisin_reelected_president_of_the_european_shooting_confederation-294/
http://www.esc-shooting.org/news/read/vladimir_lisin_reelected_president_of_the_european_shooting_confederation-294/
https://results.sius.com/Events.aspx?Championship=5056b773-6d27-4b98-b2b4-83bd74257fa5
https://results.sius.com/Events.aspx?Championship=5056b773-6d27-4b98-b2b4-83bd74257fa5


725-17       Novi in izenačeni državni rekordi             Ljubljana, 3. 7. 2017 
 

Za 1 sejo KPPS, na seji potrjeno 13. 4. 2017 ,  za objavo na spletni strani SZS  

 Datum Ime in 

priimek/Ekipa 

SD/SK Disciplina Katego- 

rija 

Tekmovanje Kraj Opis 

rekorda 

Dosežek Prejšnji 

rekorder 

Prejšnji 

rekord 

Datum 
prejšnjega 
rekorda 

Zapisnik 

29 4.5.17 

Ekipa: 
Rajmond Debevec, 

Robert Markoja, 

Kelenc Žan 

Reprezentanca Puška 50m leže Člani GP Plzen 
Plzen, 

CZE 
EDR 1860,5 Reprezentanca 1855,5 7.5.15 DA 

30 4.5.17 

Ekipa: 

Peter Jenko, 

Peter Tkalec, 

Andrej Brunšek 

Reprezentanca 
Hitrostrelna 

pištola 25m 
Člani GP Plzen 

Plzen, 

CZE 
EDR 1599 Reprezentanca 1589 5.5.16 DA 

31 7.5.17 

Ekipa: 

Živa Dvoršak, 

Urška Kuharič, 

Klavdija Jerovšek 

Reprezentanca 
Puška 50m trojni 

položaj 
Članice GP Plzen 

Plzen, 

CZE 
EDR 1735 Reprezentanca 1700 21.7.15 DA 

32 10.5.17 Rajmond Debevec SD Olimpija Puška 300m leže Člani EC 300m Aarhus 
Aarhus, 

DEN 
IDR 598 Rajmond Debevec 598 2.8.06 DA 

33 10.5.17 Rajmond Debevec SD Olimpija Puška 300m leže Člani EC 300m Aarhus 
Aarhus, 

DEN 
DR 599 Rajmond Debevec 598 2.8.06 DA 

34 11.5.17 Rajmond Debevec SD Olimpija 
Puška 300m 

trojni položaj 
Člani EC 300m Aarhus 

Aarhus, 

DEN 
DR 1182 Rajmond Debevec 1176 11.10.14 DA 

35 13.5.17 Katarina Fevžer 
SD Slovenske 

Konjice 
Puška 50m leže Kadetinje 

Končar kup 25m, 

50m, Zagreb 
Zagreb, 

CRO 
DR 607,4 Katarina Fevžer 607,3 10.9.16 DA 

36 26.5.17 Erik Kandare 
SD Cerkniško 
društvo strelk in 

strelcev 

Puška 50m trojni 
položaj 

Mladinci SU Plzen 
Plzen, 

CZE 
DR 1151 Erik Kandare 1150 23.4.16 DA 

37 27.5.17 Katarina Fevžer 
SD Slovenske 

Konjice 
Puška 50m leže Kadetinje SU Plzen 

Plzen, 

CZE 
DR 608,9 Katarina Fevžer 607,4 13.5.17 DA 

38 28.5.17 Katarina Fevžer  
SD Slovenske 

Konjice 

Puška 50m trojni 

položaj 
Kadetinje SU Plzen 

Plzen, 

CZE 
DR 569 Urška Hrašovec 562 4.6.16 DA 

39 28.5.17 

Ekipa: 

Jagoda Tkalec, 

Anja Prezelj, 

Pia Srpčič 

Reprezentanca 
Zračna pištola 

10m 
Mladinke SU Plzen 

Plzen, 

CZE 
EDR 1111 Reprezentanca 1103 1.3.92 DA 

40 3.6.17 

Ekipa: 

Olja Kolenc, 

Najla Durdžič, 

Zala Katarinčič 

SD Grosuplje Puška 50m leže Kadetinje II. KT 50m Pragersko EDR 1767,8    DA 

41 3.6.17 Živa Dvoršak SD Olimpija Puška 50m leže Članice II. KT 50m Pragersko DR 620,0 Urška Kuharič 619,6 10.9.16 DA 

42 4.6.17 Lia Lazar 
SD IX. Korpusa 

Piran 

Puška 50m trojni 

položaj 
Mladinke II. KT 50m Pragersko DR 581 Urška Kuharič 579 11.10.14 DA 

43 15.6.17 Jože Čeper 
SD Vremščica 

Vremski Britof 
Pištola 25m Mladinci II. KT 25m 

Rečica pri 

Laškem 
DR 577 Jože Čeper 573 21.5.16 DA 



44 15.6.17 Peter Tkalec 

SD Dušan 

Poženel, Rečica 

pri Laškem 

Hitrostrelna 

pištola 25m 
Člani II. KT 25m 

Rečica pri 

Laškem 
IDR 559 Peter Tkalec 559 18.6.16 DA 

45 27.6.17 Jože Čeper 
SD Vremščica 

Vremski Britof 
Pištola 25m Mladinci 

ISSF SP mladinci 
10m, 25m, 50m, 

Suhl 
Suhl, GER DR 580 Jože Čeper 577 15.6.17 DA 

46 27.6.17 Erik Kandare 

SD Cerkniško 

društvo strelk in 

strelcev 

Puška 50m trojni 

položaj 
Mladinci 

ISSF SP mladinci 

10m, 25m, 50m, 

Suhl 
Suhl, GER  IDR 1151 Erik Kandare 1151 26.5.17 DA 

47 7.7.17 Rajmond Debevec SD Olimpija Puška 300m leže Člani EC 300m Thun Thun, SUI IDR 599 Rajmond Debevec 599 10.5.17 DA 

 

 

Uredila: Elvira Valant 



 

 

 

Na predlog strelcev ob smrti Irene Prezelj, Strelska zveza Slovenije ustanavlja sklad za pomoč Ireninim 

trem mladoletnim otrokom. 

V ta namen vam sporočamo račun, kamor lahko nakažete finančna sredstva. 

Prostovoljne prispevke za pomoč Ireninim otrokom lahko nakažete na TRR Strelske zveza Slovenije, 

Dolenjska cesta 11, 1000 Ljubljana št.: SI56 0201 7001 7933 953, odprt pri NLB, s sklicem 00-

23012017 

V težki situaciji, v kateri so se znašli, jim bo vsaka pomoč dobrodošla. 

Njeno pot nadaljujejo njeni otroci, vsi aktivni strelci, s svojim talentom in predanostjo. Najmlajši sin je 

star 11, srednja hčerka 14, najstarejša 16 let. Velika družina z enim dohodkom. 
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KOMISIJA ZA PUŠKO, PIŠTOLO IN SAMOSTREL SZS

IZBRANIM IZVAJALCEM

SKLEP O IZBORU ORGANIZATORJEV TEKMOVANJ Z 
ZRAČNIM OROŽJEM 10m V SEZONI 2017/2018:

Spoštovani,

na podlagi prispelih kandidatur vas obveščamo, da vas je Komisija za puško, pištolo in samostrel SZS 
izbrala za organizatorja naslednjih tekmovanj z zračnim orožjem v sezoni 2017/18:

SKLEP št. 4: 
Ligaški turnirji       Društvo:                  Kraj izvedbe
1. turnir SD Olimpija Ljubljana
2. turnir SD Lotrič Železniki Ljubljana
3. turnir ŠD Črenšovci Črenšovci
4. turnir SD Kovinar Ormož Ormož 
5. turnir SD Kidričevo Kidričevo 
6. turnir SD 1956 Trbovlje Ljubljana

Kvalifikacijski turnirji 
1. turnir SD Trzin Ljubljana
2. turnir SD Kovinar Ormož Ormož
3. turnir SD Olimpija Ljubljana

Državno tekmovanje veteranov 
SD Tabor Ježica Ljubljana

Kvalifikacije za 1.B državno ligo
SD Trzin Trzin

Univerzitetno državno prvenstvo
SD 1956 Trbovlje Trbovlje



SKLEP št. 5: 
Člani KPPS so sprejeli sklep, da se ponovi razpis za organizatorja 27. Državnega prvenstva z zračnim 
orožjem za člane in mladince in  27.  Državnega prvenstva z  zračnim orožjem za  kadete,  pionirje, 
mlajše pionirje  in cicibane. Prednost pri  izbiri  bodo imeli  tisti  kandidati,  ki  bodo organizirali  DP v 
domačem okolju.

Želimo vam veliko uspeha z organizacijo tekmovanj in vas lepo pozdravljamo.

Pripravil:
Sekretar SZS Komisija za puško, pištolo in samostrel SZS
Simeon Gönc predsednik Bogdan Slanšek, l.r.




