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Zadeva: Razpis tekmovanja s puško M-48.
Zveza: UKAZ za izvedbo strelskih tekmovanj z vojaškim orožjem za člane 

organizacij in društev, s katerimi ima SV sklenjene pogodbe o sodelovanju 
ter za vse polnoletne državljane Republike Slovenije v letu 2019, številka 
8012-12/2019-15 z dne 8. 1. 2019.

Slovenska vojska že šestič zaporedoma organizira ekipno strelsko tekmovanje z vojaško puško 
repetirko M-48 7,9 x 57 mm. Na portalu Slovenske vojske www.slovenskavojska.mors.si je že 
objavljen razpis za izvedbo tekmovanja 2019. 

V letošnjem letu je Slovenska vojska skupaj z Vami, organizacijami in društvi, s katerimi ima 
sklenjene pogodbe o sodelovanju, spremenila pravila sestave strelskih ekip. Cilj sprememb je 
povabiti in predstaviti eno izmed najpomembnejših individualnih veščin mladim državljankam in 
državljanom, ki izpolnjujejo starostni pogoj za poklic profesionalnega vojaka v službi domovine.

Pravila tekmovanja in vaše predloge smo sprejeli in dorekli na analizi decembra 2018 in jih med 
samim tekmovanjem ne spreminjamo za nikogar. Ni izjem in ni pristranskosti ter ni razlogov za 
slabo voljo. 

Tekmovanja bodo ekipna. Ekipo sestavljajo trije člani, ne glede na spol. EN ČLAN EKIPE 
MORA IZPOLNJEVATI STAROSTNI POGOJ ZA ZAPOSLITEV V SLOVENSKI VOJSKI. To 
pomeni,  da je rojen v letu 1992 ali mlajši do popolnjene polnoletnosti (18 let).

Pozivamo vas, da pričnete v vaših okoljih in na svojih e-portalih z obveščanjem svojih članov, 
simpatizerjev in predvsem mladih državljanov Republike Slovenije, kateri so lahko potencialni 
kandidati za vstop v Slovensko vojsko kot poklicni ali kot rezervni pripadniki ter sočasno 
predstavljajo »podmladek« vaših društev in zvez.

Zavedajmo se pomena čim večje angažiranosti mladih in ostalih udeležencev na strelskem 
tekmovanju prve ravni, saj gre lahko v drugo raven le pet najboljših ekip z vsakega območja.

V prilogi A in B so kontakti organizatorjev posamičnih strelskih tekmovanj, s katerimi se povežite 
in aktivno sodelujte pri varni in kvalitetni izvedbi tekmovanja na vseh treh ravneh. Z 
obveščanjem in pobiranjem prijav pričnite takoj in jih posredujte organizatorju tekmovanja do 
zadnjega ponedeljka do 15. ure v tednu izvedbe tekmovanja.

Glede na izkušnje z dosedanjih tekmovanj in strmenju po čim boljših pogojih tekmovalcev na 
strelišču, ima organizator možnost, da v četrtek pred sobotnim ali petkovim tekmovanjem 
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obvesti vse udeležence o prestavitvi tekmovanja zaradi morebitne slabe vremenske napovedi 
ali zasedenosti strelišča s strani SV.

Pričakujte vabilo organizatorja tekmovanja za pomoč pri nastrelitvi pušk M-48, katere boste 
uporabljali na tekmovanjih.

V primeru nejasnosti ali želji po dodatnih informacijah prosim pišite ali pokličite na 
bojan.hocevar@mors.si, tel. št. 040 464 049 ali 01 759 4401.

S spoštovanjem.

Pripravil:
Vprap Bojan Hočevar
VPČ za sodelovanje s CO

Podpolkovnik
Franci Gostiša

načelnik oddelka

Poslano:
- MORiS, GZS, ZPVDS, ZSČ, SZS, VSO, ZVVS,
- 1. BR, 72. BR.

Priloga:
– Priloga A: Podatki o načrtovanih strelskih tekmovanjih VZHOD z vojaško puško M-48    

7,9 mm 72.BR.
– Priloga B: Podatki o načrtovanih strelskih tekmovanjih ZAHOD z vojaško puško M-48 

7,9 mm 1.BR.
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