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ZVEZA STRELSKIH DRUŠTEV 
KOROŠKO – ŠTAJERSKO – ZASAVSKE REGIJE 
telefon :    040 604 240 
e-pošta :  oto.strakusek@zsd-kszr.si        
 

 

 

 
 

ZAPISNIK SEJE ZSD KŠZ REGIJE 
TRBOVLJE 1. 10. 2016 

 
 
PRISOTNI: Renato Šterman (SD Mrož Velenje), Oto Strakušek (SD 1956 Trbovlje), 
Sebastijan Lisec (SD Rudnik Hrastnik), Nerat Saška (SD Vojnik), Lado Kovač (SD Kisovec), 
Martin Fevžer (SD Slovenske Konjice), Cveto Privšek (SD Celjska četa Mala Breza) 
 
Seja se je pričela ob 12.30 v Trbovljah. 
 
 
Dnevni red: 
 

1. druga državna liga z zračnim orožjem: 
- udeleženci 
- organizatorji 
- sistem tekmovanja in točkovanja 
- prijavnina 
- termini tekmovanj 

2. regijska liga pionirjev 
3. regijska liga članov – serijsko orožje 
4. predlog spremembe pravil – pobude in pripombe 
5. razno 

 
 
Ad1 
 
V II. Državni ligi vzhod z zračno puško bodo nastopale ekipe: 

1. SD Celje 
2. SD Dolič II 
3. SD Dušan Poženel Rečica pri Laškem II 
4. SD Rudnik Hrastnik II 
5. SD Slovenske Konjice II   
6. SD Kisovec 
7. SD CČ Mala Breza 
8. SD 1956 Trbovlje 
 

V II. ligi vzhod z zračno pištolo bodo nastopale ekipe: 
1. SD Juteks Žalec 
2. SD Slovenske Konjice 
3. SD Mrož Velenje II 
4. SD Dušan Poženel Rečica pri Laškem II 
5. SD Liboje 

 6. SD 1956 Trbovlje II 
Liga bo potekala po naslednjem razporedu pištola in puška: 
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1.kolo: Sl. Konjice 15. oktober 2016 s pričetkom ob 9.00 (Martin Fevžer) 
2.kolo: Mala Breza 19. november 2016 s pričetkom ob 9.00 (Cveto Privšek) 
3.kolo: Velenje 03. december 2016 s pričetkom ob 9.00 (Renato Šterman) 
4.kolo:   po prejetju koledarja SZS    
5.kolo:   po prejetju koledarja SZS    
6.kolo:   po prejetju koledarja SZS    
    
Liga 6-ih kol poteka po turnirskem sistemu, da se tako v svoji obliki kar najbolj približa višjim 
nivojem tekmovanj, tekmuje se 40 strelov za oceno. Rezultati posameznikov in ekip pa se 
točkujejo z obstoječim pravilnikom o tekmovanjih v državnih članskih ligah z zračno puško in 
pištolo za Pokal Slovenije. Čas tekmovanja: 15 min pripravljalnega in poizkusnega časa ter 
60 min tekmovalnega časa. 
 
Prijavnina za udeležbo ekipe v ligi je 75 EUR in se poravna na transakcijski račun ZSD 
KŠZR na podlagi računa. 
 
Biltene z rezultati za puško in pištolo izdela Bogdan Slanšek, kateremu mora organizator 
takoj po tekmovanju na naslov bogdan.slansek@siol.net poslati rezultate posameznega kola. 
Bogdan Slanšek rezultate razpošlje po elektronski pošti vsem udeležencem. Da v prihodnje 
ne bi prihajalo do nesporazumov pri pošiljanju elektronske pošte, mu je potrebno poslati 
spremembe kontaktnih elektronskih naslovov. 
 
Priznanja za 3 najboljše ekipe in posameznike, se podelijo na zaključku lige, oziroma na 
zadnjem kolu lige. Za tarče in nagrade poskrbi regijski koordinator. 
 
 
Ad2 
 
Zaradi racionalizacije stroškov v regijski ligi pionirjev z zračno puško se liga razdeli v dve 
skupini (zasavska in štajerska skupina): 
 
V Zasavski skupini nastopajo: 
 

1. SD Dušan Poženel   Boris Gorišek 
2. SD Rudnik Hrastnik   Sebastian Lisec 
3. SD Kisovec    Lado Kovač 
4. SD 1956 Trbovlje   Martin Strakušek 
5. SD CČ Mala Breza   Cveto Privšek 

 
V Štajerski skupini nastopajo: 
 

1. SD Dolič    Franc Oštir 
2. SD Slovenske Konjice  Martin Fevžer 
3. SD Juteks Žalec   Janko Melanšek 
4. SD Liboje    Emil Toplak 
5. SD Mrož Velenje   Renato Šterman 

Liga bo potekala istočasno v obeh skupinah, razen na zadnjem 6. kolu regijske lige in 
sicer po naslednjem razporedu: 
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1.kolo: Sl. Konjice - Kisovec 20. oktober 2016 (Martin Fevžer– Lado Kovač) 
2.kolo: Žalec - Hrastnik 17. november 2016 (J. Melanšek – S. Lisec) 
3.kolo: Velenje – Trbovlje 15. december 2016 (Renato Šterman – M. Strakušek) 
4.kolo:   po prejetju koledarja SZS    
5.kolo:   po prejetju koledarja SZS    
6.kolo:   po prejetju koledarja SZS  
 
Čas tekmovanja: 15 min pripravljalnega in poizkusnega časa ter 25 min tekmovalnega časa. 
 
Prijavnina za udeležbo ekipe in neomejenega števila posameznikov v ligi je 50 EUR in se 
poravna na transakcijski račun ZSD KŠZR na podlagi računa. 
 
Biltene z rezultati izdela Boris Gorišek, organizator posameznega kola in sicer še isti dan po 
končanem tekmovanju mora takoj po tekmovanju na naslov oto.strakusek@zsd-kszr.si 
poslati rezultate posameznega kola (datumi so fiksni in jih ni moč spreminjati, kakor so 
tudi prepovedani predhodni nastopi tekmovalcev. Vsako odstopanje se bo kaznovalo z 
diskvalifikacijo ekipe in tekmovalca!!!). Boris Gorišek biltene razpošlje po elektronski pošti 
vsem udeležencem. Da v prihodnje ne bi prihajalo do nesporazumov pri pošiljanju 
elektronske pošte, mu je potrebno poslati spremembe kontaktnih elektronskih naslovov. 
 
Priznanja za 3 najboljše ekipe in posameznike, se podelijo na zadnjem kolu lige. En 
najslabši rezultat oziroma uvrstitev posamezno se ne upošteva, medtem ko se ekipno 
upoštevajo vsi rezultati. 
Za tarče in nagrade poskrbi regijski koordinator. 
 
Posamezno se tekmuje v konkurenci cicibani, ml. pionirji, pionirji, ločeno po spolu. V ekipni 
konkurenci so ekipe lahko mešane po spolu. Cicibani in ml. pionirji ekipno tekmujejo v isti 
konkurenci. Pionirji do dopolnjenega 15. leta starosti nastopajo brez uporabe stojala (lahko 
tudi mlajši, vendar med potekom lige ne morejo nastopati v nižji ligi – z uporabo stojala). 
Točkovanje ekip in posameznikov se vodi skupno za obe skupini oz. je enako kot v pretekli 
sezoni. Točkovanje v skupnem seštevku v posamični konkurenci je kot v ostalih ligaških 
tekmovanjih, en najslabši rezultat se briše. 
 
Ad3 
 
V ligi članov s serijsko zračno puško bodo nastopale ekipe: 
   

1. SD Dušan Poženel 
2. SD Kisovec 
3. SD 1956 Trbovlje 
4. SD Dolič 
5. SD Celje 
6. SD CČ Mala Breza 
7. SD Vojnik  
8. SD Mrož Velenje 
9. SD Rudnik Hrastnik 

 
Liga bo potekala po naslednjem razporedu: 
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1.kolo: Vojnik  21. oktober 2016 (Franc Lebič) 
2.kolo: Hrastnik 18. november 2016 (Sebastian Lisec) 
3.kolo: Mala Breza 16. december 2016 (Lado Kovač) 
4.kolo:   po prejetju koledarja SZS    
5.kolo:   po prejetju koledarja SZS    
6.kolo:   po prejetju koledarja SZS    
7.kolo:   po prejetju koledarja SZS 
 
Tekmujejo mešane ekipe (ena ekipa na društvo) in neomejeno število posameznikov. 
Rezultati posameznikov se vodijo v dveh starostnih kategorijah in sicer v kategoriji od 20 do 
50 let (do letnik 1966) ter v kategoriji nad 50 let (letnik 1965 in starejši). Skupni tekmovalni 
in poizkusni čas: 45 min. 
 
Prijavnina za ekipo je 50 EUR za celotno ligo in se poravna na transakcijski račun ZSD 
KŠZR na podlagi računa. 
 
Biltene z rezultati izdela Boris Gorišek, organizator posameznega kola in sicer še isti dan po 
končanem tekmovanju mora takoj po tekmovanju na naslov oto.strakusek@zsd-kszr.si 
poslati rezultate posameznega kola (datumi so fiksni in jih ni moč spreminjati, kakor so 
tudi prepovedani predhodni nastopi tekmovalcev. Vsako odstopanje se bo kaznovalo z 
diskvalifikacijo ekipe in tekmovalca!!!). 
 
Podelitev nagrad ekipam in posameznikov, kakor tudi točkovanje, poteka po enakem sistemu 
kot v pretekli sezoni. Priznanja za 3 najboljše ekipe in posameznike se podelijo na zaključku 
lige oziroma na zadnjem kolu lige. Za tarče in nagrade poskrbi regijski koordinator. 
 
 
Ad4 
 
OPREDELITEV KŠZ REGIJE GLEDE UVEDBE DISCIPLINE STRELJANJA S SERIJSKO 
PUŠKO Z ZAPRTIMI NAMERILNIMI NAPRAVAMI 
 
Sprejeto je bilo enotno mnenje (brez glasu proti), da ne podpira uvedbe zaprtih namerilnih 
naprav na serijskih puškah. 
 
Za takšno odločitev smo se opredelili zaradi: 

- Strokovnih vzrokov 
Uvedba zaprtih namerilnih naprav zagotovo ne prinaša višjih rezultatov mladincev in 
članov niti v disciplinah s puško, niti v disciplinah streljanja s pištolo.  
Za dvig rezultatov bi morali najprej zagotoviti redno strokovno delo na področjih, ki jih 
je na klubskem nivoju težko izvajati z amaterskimi kadri (psihološka priprava, 
ciklizacija, proprioceptivnost (fizična priprava), dietetika…) 
 

- Sistemskih vzrokov 
Še posebej v zadnjem času se na OKS opravljajo strokovne razprave v povezavi s 
prezgodnjo specializacijo mladih športnikov in s tem povezanim sistemom 
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kategorizacije mladinskih in perspektivnih športnikov. Tendenca je, da se formira 
drugačen model financiranja nacionalnih športnih zvez, ki naj ne bi favoriziral zgodnje 
vrhunske dosežke mladih športnikov. Dokler OKS ne oblikuje novega pravilnika 
financiranja mladinskih pogonov panožnih zvez, nima smisla spreminjati pravil v 
smer, ki jo OKS opušča. 
Ker lahko nadpovprečno nadarjeni (fizično sposobnejši) strelci že sedaj nastopajo 
kategorijo višje pri 14 ali 15-ih letih, možnost uporabe orožja z zaprtimi namerilnimi 
napravami že obstaja. Skozi ta proces (mlajših tekmovalcev v višjih starostnih 
skupinah) je v minulih letih šlo že veliko tekmovalcev, vendar takšen proces ni 
sproduciral prav nobenega vrhunskega strelca. 
 

- Finančnih vzrokov 
Finančna naložba v »boljše rezultate« mladincev je breme, ki ga veliko klubov KŠZ 
regije ne bo zmoglo. Postopnost financiranja nakupa zaprtih namerilnih naprav, pa bi 
vodila v razslojenost mlajših kategorij znotraj klubov. Nakup namerilnih naprav za 
boljše strelce, bi zelo negativno vplival na ostale udeležence v trenažnem procesu. 

 
Ad5 
 
Oto Strakušek je prisotne seznanil, da z 31.12.2016 nepreklicno odstopa s položaja 
predsednika ZSD KŠZR in prisotne pozval, da naj razmislijo o možnih kandidatih, ki bi 
prevzeli vodenje regije.  
 
Oto Strakušek je prisotne opozoril, da se izteka prestopni rok za tekmovalce (5.10.2016) in 
na ureditev  registracije tekmovalcev za sezono 2016/2017.  
 
Seja je bila zaključena ob 13.45 uri 

Oto STRAKUŠEK, 
predsednik 


