
 
 

Poročilo 

predsednika Tekmovalne in strokovno tehnične 
komisije (TSTK) SZPS, o delu v letu 2020! 

 
 
 
 
Položaj predsednika TSTK sem prevzel po izrednem zboru članov SZPS, 20.9.2020! 
 
Koledar in potrditve tekmovanj je sprejelo prejšnje predsedstvo in ga podajam po 
zapisniku: 
Tekmovalni koledar za leto 2020: 
04.04.2020 1. PP SZPS pištola KPS DELTA 
18.04.2020 2. PP SZPS pištola SK ORTO 
25.04.2020 Prosti termin 
09.05.2020 Prosti termin 
23.05.2020 3. PP SZPS pištola SK SV. JURIJ 
13.06.2020 Prosti termin 
20.06.2020 Prosti termin 
27.06.2020 Prosti termin 
04.07.2020 Prosti termin 
29.08.2020 4. PP SZPS pištola SK ORTO 
05.09.2020 Prosti termin 
19.09.2020 DP 5. PP SZPS pištola SD RIFNIK 
10.10.2020 6. PP SZPS pištola SK ORTO 
17.10.2020 Mini rifle SK ORTO 
 
V koledarju so vpisani organizatorji, zainteresirani za izvedbo tekmovanj, njihove 
kandidature so v arhivu SZPS. 
 
Ker se je v državi razširil virus, ki je povzročil omejitve življenja, je sekretar Samo 
Krznarič v imenu predsedstva dne 30.5. 2020 ponovno pozval člane SZPS k vnovični 
kandidaturi za organizacijo tekmovanj. 
Prispele so tri prijave (2x DPS Soča in prijava SK Sv. Jurij). Prijave za DP in tekmo 
PP 19.9, v arhivu ni in je domnevam obveljala iz prvega sklica. 
 
 
Izvedeni sta bili dve tekmovanji za pištolo in revolver, in sicer 13.6 v izvedbi SK Sv. 
Jurij (96 tekmovalcev)in 16.9. v izvedbi SD Rifnik, ki je štelo tudi kot Državno 
prvenstvo (136 tekmovalcev).  
Obe tekmovanji sta se izvedli na strelišču Vezovje. 
 
 
Tekmovanj PP SZPS v organizaciji  DPS Soča, načrtovanih za 26.9 (P/R) in 17.10 
(puška) zaradi epidemioloških ukrepov na državni ravni ni bilo mogoče izvesti, kljub 
trudu organizatorja in predstavitvi datuma druge tekme na 24.10. 



 
 
V svojem poročilu seveda z veseljem omenim tudi izvedbo tekmovanja Level III, Orto 
Open 2020 v izvedbi člana SZPS, SK Orto. Tekmovanje ima zagotovo perspektivo, 
da postane vsakoletna postaja tekmovalcev udeležencev L3 tekmovanj! Ta nivo 
tekmovanj je odlična priložnost za širitev baze slovenskih tekmovalcev, ki stremijo k 
zahtevnejšim mednarodnim tekmam. 
 
Primopredaja tekmovalne opreme v lasti SZPS se je izvedla 30.9.2020 v Mokronogu 
na strelišču SK Orto, kjer je bila shranjena. Manjkajoči del opreme je bil prevzet 
19.01.2021 in je od 22.01 dalje, shranjen na strelišču Tržič skupaj z ostalo prevzeto 
opremo zveze. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tržič, 3.01. 2021                                                    Zvonko Vrankar  /  predsednik TSTK 
                                                                                              Tekmovalne in strokovno tehnične komisije  
 
 


