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Spoštovani strelski prijatelji in veterani! 

 
Naša želja je bila, da izpeljemo tudi v letu 2014 strelsko tekmovanje z vojaško 

polavtomatsko puško PAP, tako kot v letu 2013, vendar je prišlo do zapletov pri bližnjih 
sosedih strelišča v Gornjem Doliču, zaplet  pa se uspešno rešuje. 

Da tekmo le izvedemo, smo se odločili za strelsko tekmo z malokalibrsko puško. Da bo 
tekma malo drugačna kot ponavadi, smo se odločili za nestandardno razdaljo 70 metrov. 

 
 

OBČINA ŠOŠTANJ,  
OBMOČNO ZDRUŽENJE VETERANOV VOJNE ZA SLOVENIJO ŠOŠTANJ  

in STRELSKO DRUŠTVO DOLIČ  
 
 

Vas v okviru počastitve dneva ZVVS in 23. obletnice osamosvojitve 
Republike Slovenije 

vljudno vabijo,  
 

da se v  soboto, 7. junija 2014  udeležite  2. strelskega tekmovanja za pokal 
OZVVS Šoštanj in občine Šoštanj  v streljanju z malokalibrsko puško na razdalji 
70m.  Tekmovanje bo potekalo na strelišču v Gornjem  Doliču 59/A v občini Mislinja. 

Vabimo vas, da se nam pridružite s svojo tričlansko ekipo ali posamezno.  
Pokrovitelj tekmovanja je župan Šoštanja Darko Menih. 

 
 
Razpored tekmovanja: 
08.00 – 08.30 prijava ekip 
08.30 – 09.00 otvoritev in pozdravni nagovor predsednika OZVVS Šoštanj Leona Stropnika  
09.00 – pričetek tekmovanja 
13.00 – zaključek tekmovanja 
14.00 – razglasitev rezultatov ter pozdrav pokrovitelja tekmovanja župana Darka Meniha 
Pravila: 

- Pravico do nastopa imajo člani Zveze veteranov vojne za Slovenijo, PVZ SEVER  
in člani ZSČ 
ekipa šteje tri člane ter posamezno ne omejeno posameznikov. 

- Tekmuje se  s serijsko malokalibrsko puško na razdalji 70m odprte merilne 
naprave.  

- Za člane, kateri nimajo svojega orožja je na voljo pri organizatorju orožje in strelivo. 
- Tekmovalci imajo na voljo neomejeno poskusnih strelov  in deset strelov za 

oceno. 
- Čas streljanja skupaj 20 minut. 
- Strelja se ležeči stav v tarčo velikosti 50 x 50 cm, dovoljena strelska oprema po 

pravilih strelske zveze Slovenije. 
- Ekipe in posamezniki streljajo po vrstnem redu prijav. 
- tekmovalci tekmujejo na lastno odgovornost. 

 

    Območno  združenje   
 veteranov vojne za Slovenijo  Šoštanj 

                 Občina Šoštanj 
               Strelsko društvo Dolič 
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Prijave: 
Ekipe svojo udeležbo prijavijo najkasneje do srede 04. junija 2014 po pošti na naslov 
OZVVS Šoštanj, Trg svobode 12, 3325 Šoštanj ali na e-naslov: 
franc.ostir@gmail.com. Startnina za ekipo znaša 30,00 EUR za posameznika pa 
10,00 EUR in se plača na TRR:SI 56 0242 6025 9001 592 s sklicem 00-02-2014 do 06. 06. 
2014 ali z gotovino na samem tekmovanju. 
 
 
Nagrade: 
Prve tri ekipe prejmejo pokale, tekmovalci medalje, prvi trije v posamični 
konkurenci (kategoriji moških in žensk) prejmejo medalje. Prvo uvrščena ekipa 
prejme prehodni pokal, ki po treh zaporednih zmagah preide v trajno last. 
Za hrano in pijačo bo poskrbljeno. 
Dodatne informacije so dostopne po tel.: 041-776 300 (predsednik OZVVS Šoštanj) ali 
040-830 910 (predsednik SD Dolič). 
 
S spoštovanjem,                                                                     Vljudno vabljeni! 

 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Leon Stropnik l.r                                      Darko Menih l.r.                               Franc Oštir l.r 
               Predsednik                                                 Župan                                          Predsednik 
Območno združenje veteranov                        Občina Šoštanj                         Strelskega društva Dolič 
   vojne za Slovenijo Šoštanj     
            
                   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ohranjamo spomin na naš ponos! 


