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Pošiljamo vam aktualne informacije SZS. 

 

Predsedstvo SZS zasedalo dne 23.6.2022 na 8. redni seji in sprejelo sledeče 

odločitve: 

 

1. Velik uspeh strelske reprezentance na Sredozemskih igrah v Oranu, Alžirija 

Strelska reprezentanca Slovenije je v Oranu osvojila tri bronasta odličja, ki sta ju 

pristreljala olimpijka Živa Dvoršak in mladinec Luka Lukić s puško, vsak po dve. Ob 

osvojitvi brona v posamični tekmi z zračno puško sta združila moči in osvojila bron 

tudi v tekmi mešanih parov. V Oranu so se v finale uvrstili še 6. Klavdija Jerovšek, 6. 

Jože Čeper in 6. Denis Vatovec. Za izvrstne dosežke v Oranu namenjamo čestitko 

celotni reprezentanci in strokovnemu vodstvu. Več podrobnosti o nastopih v Oranu 

lahko preberete na spletni strani SZS na sledeči povezavi: https://www.strelska-

zveza.si/sl/clanki/260-strelci-s-tremi-broni-odlicni-na-sredozemskih-igrah.html oz. na 

FB strani SZS: https://www.facebook.com/StrelskaZvezaSlovenije/  

 

 

2. Spremembe koledarja SZS za puško in pištolo ter za puško šibrenico. 

SZS je s spremembami, ki so označene v priloženih dokumentih, sledila posledičnim 

spremembam terminov in prizorišč EP. Naslednji vrhunci domačega dela sezone 

bodo tako sledeča Državna prvenstva: 20.-21.8. DP trap mladi v Rakičanu pri Murski 

Soboti, 27.-28.8. DP 50m v Gaju-Pragersko, 3.-4.9. DP 25m v Rečici pri Laškem, 3.-

4.9. DP trap člani v Panovcu pri Novi Gorici ter 24.-25.9. DP samostrel 10m v 

Ormožu. 

Spletna stran SZS koledar- https://www.strelska-zveza.si/sl/informacije/55-obvestila-

szs/225-koledar-szs-2022.html 

 

https://www.strelska-zveza.si/sl/clanki/260-strelci-s-tremi-broni-odlicni-na-sredozemskih-igrah.html
https://www.strelska-zveza.si/sl/clanki/260-strelci-s-tremi-broni-odlicni-na-sredozemskih-igrah.html
https://www.facebook.com/StrelskaZvezaSlovenije/


 

3. Spremembe in dopolnitve Pravilnika o tekmovanju z zračno puško in pištolo 

za Pokal Slovenije 

Spremembe in dopolnitve navedenega pravilnika so označene v priloženem 

dokumentu. 

Splet: https://www.strelska-

zveza.si/attachments/article/20/Pravilnik_o_tekmovanju_z_zracno_pusko_in_pistolo_

za_Pokal_Slovenije-(476-22).pdf 

 

4. Spremembe in dopolnitve Pravilnika o državnih rekordih 

Spremembe in dopolnitve navedenega pravilnika so označene v priloženem 

dokumentu. 

Splet: https://www.strelska-

zveza.si/attachments/article/20/Pravilnik_o_drzavnih_rekordih_(475-22).pdf 

 

5. Spremembe in dopolnitve Pravilnika o izbiri najboljših tekmovalcev, društva 

in športne poteze leta v SZS 

Spremembe in dopolnitve navedenega pravilnika so označene v priloženem 

dokumentu. 

Splet: https://www.strelska-

zveza.si/attachments/article/20/Pravilnik_o_izbiri_najboljsih_tekmovalcev_drustva_in

_sportne_poteze_leta_v_SZS-(486-22).pdf 

 

6. Volilna skupščina ISSF 30.11.-1.12.2022 - Poziv za predložitev predlogov 

kandidatur 

Predsedstvo SZS poziva vse članice SZS za morebitne predloge kandidatov za 

volilno skupščino ISSF. Predlogi se posredujejo v obravnavo Predsedstvu SZS po e-

pošti najkasneje do 24.7.2022. Odprt je kandidacijski postopek za mesta 

predsednika, podpredsednikov, članov izvršnega odbora, predsednikov in članov 

tehničnih komisij ter drugih članov voljenih organov in komisij ISSF. V primeru 

interesa izpolnite priložena obrazca, dodajte obvezne priloge (življenjepis) in vse 

skupaj do roka pošljite na SZS. 

 

 



7. Izvolitev in imenovanje članov Komisije tekmovalcev SZS 

Predsedstvo SZS se je seznanilo s postopkom izvedbe e-volitev članov Komisije 

tekmovalcev SZS in imenovalo sledeče člane: Jerneja Adlešiča in Živo Dvoršak za 

predstavnika na puški, Blaža Kunška in Klaro Smolič za predstavnika na pištolo in 

Boštjana Mačka ter Miho Paternostra za predstavnika puške šibrenice. Predsednika 

Komisije tekmovalcev SZS izvolijo člani komisije na prvi seji, ki je načrtovana v 

začetku septembra. 

 

8. Ustanovitev Koordinacije predsednikov oz. vodij regij SZS 

Predsedstvo SZS je ustanovilo začasno delovno delo komisije regijskih 

koordinatorjev, sklep o ustanovitvi odbora vam pošiljamo v prilogi tega sporočila. 

 

 

9. Popis vseh strelišč članic SZS 

V SZS smo pripravili preglednico s popisom vseh strelišč naših članic, razvrščenih po 

regijah. Vljudno vas prosimo, da natančno pregledate navedeni popis in nas o 

morebitnih odstopanjih, napakah oz. pomanjkljivostih obvestite najkasneje do 

31.7.2022. 

 

 

10. Imenovanje Simeona Gönca za sekretarja SZS 1.8.2022-31.7.2026 

Predsedstvo SZS je na podlagi razprave in pozitivnega mnenja delovne komisije za 

izvedbo razgovorov s prijavljenimi kandidati na razpis za delovno mesto sekretarja 

SZS, imenovalo Simeona Gönca za sekretarja SZS za obdobje 1.8.2022-31.7.2026. 

 

11. Obvestilo o zaprtju pisarne SZS, od 11.7.-15.8.2022 

Obveščamo vas, da bo pisarna SZS zaradi letnih dopustov zaprta v času od 11.7.-

15.8.2022. Za morebitno podporo v tem času nam pišite na e-poštni naslov SZS. 

 

Želimo vam prijetne poletne dni in vas lepo pozdravljamo 

Simeon Gönc 

Sekretar / Secretary General 


