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ČLANICAM SZS 

 

 

Pošiljamo vam naslednjo številko Informacij SZS št. 132/20, ki zajema: 

 

1. Obvestilo KOKP - Registracije tekmovalcev v sezoni 2020/21, 

2. Prestopni rok 2020 - do 2.10.!, 

3. Prenosi iz strelskih tekmovanj - poziv poznavalcem za TV in novičarsko produkcijo, 

4. Obvestilo KPPS - izbor organizatorjev z zračnim orožjem v sezoni 2020/21, 

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

2020 

6. Poziv Komisije tekmovalcev SZS. 

 

 

1. Obvestilo KOKP - Registracije tekmovalcev v sezoni 2020/21 

Članice SZS obveščamo, da bo postopek podaljšanja registracij potekal enako kot lani 

in najkasneje do 2.10.2020 do 24.00 ure s pomočjo spletne aplikacije ePrijave SZS na 

sledeči povezavi: http://eprijava.strelska-zveza.si/  

Veliko članic SZS je to že uredilo za svoje tekmovalce, zdaj pa čakamo še preostale članice 

SZS, da do roka uredite ta postopek. 

Članice naprošamo, da vestno podaljšajo registracije za vse svoje tekmovalce, ki bodo 

tekmovali v sezoni 2020/21, že zdaj v začetku sezone, saj nam bo to v veliko pomoč pri 

izvedbi postopka. 

 

Prijavni obrazec za nove tekmovalce SZS 2-08- PRIJAVA ZA VPIS V REGISTER 

TEKMOVALCEV je priložen in je dosegljiv tudi na spletni strani SZS ( http://www.strelska-

zveza.si/index.php/obrazci-szs ), za katerega priporočamo, da si ga vsak posameznik shrani na 

računalnik iz ga izpolni v wordu, saj je obrazec elektronsko prilagojen in mu bo ponudil več 

možnosti za lažje izpolnjevanje. Članice SZS prosimo, da k individualnim obrazcem 

priložijo še skupni seznam vseh tekmovalcev za registracijo v sezoni, ki vam ga prav tako 

pošiljamo v prilogi tega sporočila. 

 

Napovedano novo spletno orodje - eRegistracija SZS, s pomočjo katere boste v bodoče 

elektronsko in poenostavljeno vršili postopke registracij vaših tekmovalcev v SZS, je v fazi 

testiranja pravilnega delovanja funkcij in načrtujemo, da bo zaživela med strelsko sezono. 

 

Štartne številke registriranih tekmovalcev bodo objavljene od torka 13.10. na spletni strani 

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

zveza.si/index.php/registrirani-tekmovalci 

 

2. Prestopni rok do 2.10.! 

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


Članice SZS obveščamo, da se je danes 20.9. pričel prestopni rok in se bo končal 2.10. 

Zamuda roka pri posredovanju potrebne dokumentacije za prestop bo rezultirala v 

neuspešnem prestopu strelca/strelke v drugo društvo. 

 

3. Prenosi iz strelskih tekmovanj - poziv poznavalcem za TV in novičarsko produkcijo 

Skladno s sklepom Predsedstva SZS priporočamo vsem članicam SZS, da ob organizaciji 

strelskih tekmovanj, poskušate s kamero posneti finala in jih predvajati na vašem socialnem 

omrežju. Pri tem vam lahko pomagamo in zagotovimo tudi predvajanje posnetka na spletni 

strani SZS, za več informacij se obrnite na pisarno SZS. Videli smo že številne primere dobrih 

praks, zato si želimo, da se navedene aktivnosti razširijo po vseh članicah SZS. SZS si 

prizadeva izvajati ukrepe, ki bodo zagotovili večjo popularizacijo strelskega športa, zato SZS 

poziva vse entuzijaste-poznavalce in profesionalce z izkušnjami iz TV produkcije, 

Livestreama, programiranjem, računalništva in drugih tehničnih znanj pomembnih za 

razvoj lastnega produkta za zagotovitev TV produkcije iz vseh večjih domačih in 

mednarodnih tekmovanj SZS, da se nam javite, saj bi vas SZS želela povezati v 

novonastajajočo TV ekipo. SZS hkrati išče tudi nove sodelavce za poročanje iz strelskih 

tekmovanj s puško in pištolo, zato poziva zainteresirane ljubitelje strelskega športa, da se 

nam pridružite pri kreiranju navedenih vsebin. 

 

4. Obvestilo KPPS - izbor organizatorjev z zračnim orožjem v sezoni 2020/21   

KPPS je na svoji 22. seji opravila izbor organizatorjev tekmovanj z zračnim orožjem v sezoni 

2020/21, kot sledi: http://www.strelska-zveza.si/index.php/informacije/obvestila-szs/677-

drzavna-liga-z-zracnim-orozjem-2020-2021 KPPS hkrati poziva vse zainteresirane članice 

SZS za predložitev kandidatur za organizacijo DP v letu 2021, ki jih je treba poslati 

najkasneje do 30.9.2020. 

 

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

leta 2020 

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 2020. Pisne predloge s popolno 

obrazložitvijo o primernosti kandidata za priznanje pošljite na SZS najkasneje do 

ponedeljka 26.10.2020. 

 

6. Poziv Komisije tekmovalcev SZS 

Komisija tekmovalcev SZS v sestavi: Živa Dvoršak, Jernej Adlešič, Valerija Kufner, Boštjan 

Simonič, Boštjan Maček in Matej Žniderčič je na svoji konstitutivni seji v mesecu juliju za 

svojega predsednika izvolila Jerneja Adlešiča. Slednji poziva vse članice SZS za 

posredovanje predlogov za obravnavo na prihodnjih sejah. Hkrati Komisija tekmovalcev SZS 

poziva vse članice SZS za posredovanje barvnih logotipov društev, ki bi jih želeli dodati v 

sistem elektronskih tarč Sius ob izvajanju večjih strelskih tekmovanj, v izogib prikazom 

zastav držav članic ISSF kot so LIB, KOR, TJK, DOM, ipd., kar so istočasno tudi kratice 

naših članic SZS. 

 

Vsem udeležencem državnih prvenstev v mesecu septembru čestitamo za uspešne nastope in 

osvojena odličja. Trap članicam SZS pa želimo uspešno izvedbo tekmovanja v Ilirski Bistrici 

ta konec tedna. 
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Vsem članicam SZS, kljub dodatnim varnostnim ukrepom zaradi COVID-19 epidemije (vsa 

priporočila so objavljena na spletni strani SZS: http://www.strelska-

zveza.si/index.php/informacije/obvestila-szs/666-koronavirus-covid-19 ), želimo obilo 

preudarnega ravnanja, skladnega z navedenimi pravili, in uspešno pripravo na novo strelsko 

sezono 2020/21. 

 

 

--  

Simeon Gönc 

Sekretar / Secretary General 
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