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ZVEZA STRELSKIH DRUŠTEV 

KOROŠKO – ŠTAJERSKO – ZASAVSKE REGIJE 

Trg revolucije 17, 1420 Trbovlje 
www.zsd-kszr.si, e-pošta: igor.stajnko@zsd-kszr.si    
telefon: 041 320 392 

 
 

Slov. Konjice, 28.09.2020 
 
 
 
 

ZAPISNIK 10. REDNE SEJE  

RAZŠIRJENEGA UPRAVNEGA ODBORA ZSD KŠZR, 
 

ki je bila v torek, 22.09.2020 ob 18.00 uri v prostorih strelišča SD 1956 Trbovlje. 

 
 
PRISOTNI: Igor Stajnko (ZSD KŠZR), Jeram Jože (SD Celje), Tone Mohorko (SD 

Kisovec), Strakušek Martin in Delpin Ivan (SD 1956 Trbovlje), Bogdanovič Vlado (SD 

Kovinar), Franc Lebič (SD Bratov Dobrotinšek Vojnik), Oštir Franc (SD Dolič), Špela 

Polak (SD Rudnik Hrastnik), Andrej Brunšek (SD Dušan Poženel), Cvetko Privšek in 

Marjan Ocvirk (SD Celjska četa Mala Breza), Renato Šterman (SD Mrož). 

 

 

Predlagan in sprejet je bil naslednji dnevni red: 

1. Pregled zapisnika 9. redne seje  

2. Druga državna liga z zračnim orožjem: 

- Udeleženci 

- Organizatorji 

- Prijavnina 

- Termini tekmovanj 

3. Regijska liga pionirjev, 

4. Regijska liga članov-serijsko orožje, 

5. Razno 

 
 

AD 1.  Pregled zapisnika 9. redne seje z dne 12.12.2019 

Predsedujoči je prisotne seznanil z vsebino in bistvenimi poudarki zapisnika zadnje 
redne seje ZSD KŠZR, ki so ga prisotni prejeli skupaj z vabilom. Prisotni niso imeli 
pripomb na zapisnik. 
 

Sklep 1: 

Razširjen upravni odbor ZSD KŠZR sprejema zapisnik 9. redne seje z dne 12.12.2019. 

Sklep je bil sprejet soglasno. 
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AD 2.  II. DRŽAVNA LIGA Z ZRAČNIM OROŽJEM 

Po pregledu strelskega koledarja ter vse zbrane dokumentacije in prijavljenih Društev 

se je določilo naslednja društva, ki bodo tekmovala v drugi državni ligi z zračnim orožjem 

ločeno za puško in pištolo; 

 

Nastopajoče ekipe v II. Državni ligi - puška 

1. SD Celje 

2. SD Dolič 

3. SD Dušan Poženel Rečica pri Laškem 

4. SD Kisovec 

5. SD Celjska četa Mala Breza 

6. SD 1956 Trbovlje 

 

Nastopajoče ekipe v II. Državni ligi - pištola 

1. SD 1956 Trbovlje 

2. SD Mrož Velenje 

3. SD Dušan Poženel Rečica pri Laškem 

4. SD Celjska četa Mala Breza 

 

Liga bo potekala po naslednjem razporedu: 

1. kolo: Kisovec  24. oktober     2020  (Martin Strakušek) 

2. kolo: Mala Breza 21. november 2020  (Cvetko Privšek) 

3. kolo: Slov.Konjice 12. december 2020  (Lado Kovač) 

4. kolo:   po prejetju koledarja SZS 

5. kolo:   po prejetju koledarja SZS 

6. kolo:   po prejetju koledarja SZS 

 

Potek in pravila tekmovanja lige; 

Liga je sestavljena iz 6-ih kol, kjer se tri organizirajo do konca leta 2020 ter preostale tri 

v letu 2021. Tekmovanje poteka po turnirskem sistemu, da se tako v svoji obliki kar 

najbolj približa višjim nivojem tekmovanj in sicer;  

- tekmuje se 40 strelov za oceno, 

- SD tekmuje z ekipo in neomejenim številom posameznikov,  

- rezultati posameznikov in ekip se točkujejo z obstoječim pravilnikom o 

tekmovanjih v državnih članskih ligah z zračno puško in pištolo za Pokal 

Slovenije.  

- čas tekmovanja je; 15 min pripravljalnega časa + 

           15 min pripravljalnega in poizkusnega časa ter 

             60 min tekmovalnega časa oz.  
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    50 min v primeru elektronskih tarč 

Prijavnina za udeležbo ekipe v ligi je 75 EUR in se poravna na transakcijski račun ZSD 
KŠZR na podlagi izdanega računa.  

Prijavnina za posameznika znaša 5 EUR / nastop, ki ga društvo poravna po zaključku 
lige glede na število nastopajočih posameznikov iz Društva v sezoni 2020/21. 

Organizator posameznega kola mora najkasneje 10 dni pred pričetkom posameznega 

kola poslati razpis kola vsem društvom v regiji. 

 

Vodenje rezultatov in objave; 

Biltene z rezultati za puško in pištolo izdela Bogdan Slanšek, kateremu mora organizator 

takoj po tekmovanju poslati rezultate posameznega kola na elektronski naslov; 

bogdan.slansek@siol.net.  

Rezultati bodo tudi objavljeni na naši spletni strani: www.zsd-kszr.si Bogdan Slanšek nato 

rezultate razpošlje po elektronski pošti vsem udeležencem. Da ne bi prihajalo do 

nesporazumov pri pošiljanju elektronske pošte se mu naj posredujejo morebitne 

spremembe kontaktnih elektronskih naslovov. 

Priznanja za 3 najboljše ekipe in posameznike, se podelijo na zadnjem kolu lige. Eden 

najslabši rezultat oziroma uvrstitev posamezno se ne upošteva, medtem ko se 

ekipno upoštevajo vsi rezultati.  

V razporedu rezultatov posameznega kola se z zvezdico označijo posamezniki, ki 

so nastopali izven ekip svojega Društva. V končnem poročilu posameznega kola 

mora biti razviden podatek o številu nastopajočih posameznikov (izven ekipe Društva).  

Tarče in nagrade priskrbi regijski koordinator. 

 

AD 3.  REGIJSKA LIGA MLADIH 

S pozitivnimi odzivi na lanskoletno prestavitev terminov lige pionirjev na petek se bo ta 

praksa obdržala tudi v letošnji sezoni.  

 

Regijska liga mladih z zračno puško poteka v dveh skupinah in sicer v zasavski in 

štajerski skupini: 

 

V Zasavski skupini bodo nastopala naslednja društva: 

1. SD Dušan Poženel Rečica pri Laškem 

2. SD Rudnik Hrastnik 

3. SD Kisovec 

4. SD Celjska četa Mala Breza 

5. SD 1956 Trbovlje 

 

mailto:bogdan.slansek@siol.net
http://www.zsd-kszr.si/
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Zasavska skupina bo potekala po naslednjem razporedu: 

1. kolo: Hrastnik    9. oktober     2020  (Tomaž Pavlič) 

2. kolo: Kisovec     6. november 2020  (Lado Kovač) 

3. kolo: Trbovlje    4. december 2020   (Martin Strakušek) 

4. kolo:    po prejetju koledarja SZS 

5. kolo:    po prejetju koledarja SZS 

6. kolo:    po prejetju koledarja SZS 

 

V Štajerski skupini bodo nastopala naslednja društva: 

1. SD Dolič 

2. SD Slovenske Konjice 

3. SD Juteks Žalec 

4. SD Liboje 

5. SD Mrož Velenje 

 

Štajerska skupina bo potekala po naslednjem razporedu: 

1. kolo: Slovenske Konjice   9. oktober     2020  (Igor Stajnko) 

2. kolo: Žalec       6. november 2020  (Janko Melanšek) 

3. kolo: Dolič       4. december 2020  (Franc Oštir) 

4. kolo:    po prejetju koledarja SZS 

5. kolo:    po prejetju koledarja SZS 

6. kolo:    po prejetju koledarja SZS 

 

Potek in pravila tekmovanja lige; 

Liga je sestavljena iz 6-ih kol, kjer se tri organizirajo do konca leta 2020 ter preostale tri 

v letu 2021. Tekmovanje bo potekalo;  

- tekmuje se 20 strelov za oceno, 

- čas tekmovanja je; 15 min pripravljalnega časa + 

           15 min pripravljalnega in poizkusnega časa ter 

             25 min tekmovalnega časa  

Prijavnina za udeležbo ekipe v ligi je 50 EUR in se poravna na transakcijski račun ZSD 
KŠZR na podlagi izdanega računa. 

Organizator posameznega kola mora najkasneje 10 dni pred pričetkom posameznega 

kola poslati razpis kola vsem društvom v regiji. 

Posamezno se tekmuje v konkurenci; 

- mlajši dečki / deklice  (prej; cicibani),  

- dečki / deklice   (prej; ml. pionirji),  

- starejši dečki / deklice  (prej; pionirji).  
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vsi ločeno po spolu. V ekipni konkurenci so ekipe lahko mešane po spolu. Mlajši dečki / 

deklice in dečki / deklice ekipno tekmujejo v isti konkurenci. Starejši dečki / deklice 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.  

 

Vodenje rezultatov in objave; 

Biltene z rezultati izdela Cvetko Privšek, kateremu mora organizator takoj po tekmovanju 

poslati rezultate posameznega kola na elektronski naslov; cvetko.privsek@siol.net.  

(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). 

Rezultati bodo tudi objavljeni na naši spletni strani: www.zsd-kszr.si. Rezultati se nato 

razpošljejo po elektronski pošti vsem udeležencem. Da v prihodnje ne bi prihajalo do 

nesporazumov pri pošiljanju elektronske pošte, mu je potrebno poslati morebitne 

spremembe kontaktnih elektronskih naslovov. 

Priznanja za 3 najboljše ekipe in posameznike, se podelijo na zadnjem kolu lige. Eden 

najslabši rezultat oziroma uvrstitev posamezno se ne upošteva, medtem ko se 

ekipno upoštevajo vsi rezultati.   

Tarče in nagrade priskrbi regijski koordinator. 

 

AD 4.  REGIJSKA LIGA ČLANOV - SERIJSKO OROŽJE 

Po pregledu strelskega koledarja ter vse zbrane dokumentacije in prijavljenih Društev 

se je določilo naslednja društva, ki bodo tekmovala v ligi članov s serijsko zračno puško; 

V ligi članov s serijsko zračno puško bodo nastopala naslednja društva: 

1. SD Dušan Poženel Rečica pri Laškem 

2. SD Rudnik Hrastnik 

3. SD Kisovec 

4. SD 1956 Trbovlje 

5. SD Celjska četa Mala Breza 

6. SD Dolič 

7. SD Celje 

8. SD Vojnik 

9. SD Mrož Velenje 

10. SD Štore 

 

 

 

 

http://www.zsd-kszr.si/
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Liga bo potekala po naslednjem razporedu: 

1. kolo: Vojnik  16. oktober     2020  (Franc Lebič) 

2. kolo: Trbovlje 13. november 2020  (Martin Strakušek) 

3. kolo: Kisovec  18. december 2020  (Lado Kovač) 

4. kolo:   po prejetju koledarja SZS 

5. kolo:   po prejetju koledarja SZS 

6. kolo:   po prejetju koledarja SZS 

 
Potek in pravila tekmovanja lige; 

Liga je sestavljena iz 6-ih kol, kjer se tri organizirajo do konca leta 2020 ter preostale tri 

v letu 2021. Tekmujejo mešane ekipe (ena ekipa na društvo) in neomejeno število 

posameznikov. Skupni tekmovalni in poizkusni čas znaša 45 min. 

Organizator posameznega kola mora najkasneje 10 dni pred pričetkom posameznega 

kola poslati razpis kola vsem društvom v regiji. 

Rezultati moških posameznikov se vodijo v naslednjih starostnih kategorijah, 

- v 1. kategoriji od 20 do 50 let (od letnika 2000 do letnika 1970), 

- v 2. kategoriji od 51 do 60 let (od letnika 1969 do letnika 1960), 

- v 3. kategoriji od 61 do 70 let (od letnika 1959 do letnika 1950) ter 

- v 4. kategoriji od 71 let dalje (letnik 1949 in starejši).  

Rezultati se v posamezni kategoriji štejejo, če se tekmovanja udeleži vsaj pet (5) 
strelcev v drugem primeru se le ti vodijo v kategoriji nižje. 

 

Rezultati ženskih posameznic se vodijo v naslednjih starostnih kategorijah, 

- v 1. kategoriji od 40 do 55 let (od letnika 1980 do letnika 1965), 

- v 2. kategoriji od 56 let dalje (od letnik 1964 in starejše).  

Rezultati se v posamezni kategoriji štejejo, če se tekmovanja udeleži vsaj pet (5) 
strelk v drugem primeru se le ti vodijo v kategoriji nižje. 

 
Prijavnina za udeležbo ekipe v ligi je 50 EUR in se poravna na transakcijski račun ZSD 

KŠZR na podlagi izdanega računa. Prijavnina za posameznika znaša 5 EUR / nastop, 

ki ga društvo poravna po zaključku lige glede na število nastopajočih posameznikov iz 

Društva v sezoni 2020/21. 

 

Vodenje rezultatov in objave; 

Biltene z rezultati izdela Boris Gorišek, kateremu mora organizator takoj po tekmovanju 

poslati rezultate posameznega kola na elektronski naslov; gorisek.boris@siol.net.  

Datumi tekmovanja so fiksni in jih ni moč spreminjati, kakor so tudi prepovedani 

predhodni nastopi tekmovalcev. Vsako odstopanje se bo kaznovalo z 

diskvalifikacijo ekipe in tekmovalca. V primeru, da zaradi večjega števila prijavljenih 

mailto:gorisek.boris@siol.net
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tekmovalcev organizator ne bo mogel izvesti tekmovanja v razpisanem dnevu lahko drugi 

del tekmovanja izvede naslednji dan vendar le s posamezniki. Vse  prijavljene ekipe 

morajo tekmovati v istem dnevu.  

 

V razporedu rezultatov posameznega kola se z zvezdico označijo posamezniki, ki 

so nastopali izven ekip svojega Društva. V končnem poročilu posameznega kola 

mora biti razviden podatek o številu nastopajočih posameznikov (izven ekipe Društva).  

 

Rezultati bodo tudi objavljeni na naši spletni strani: www.zsd-kszr.si. Rezultati se nato 

razpošljejo po elektronski pošti vsem udeležencem.  

 

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.  

 

Tarče in nagrade priskrbi regijski koordinator. 

 

AD 5.  RAZNO 

Pod točko razno je predsednik ZSD KŠZR upravni odbor obvestil, da je na podlagi 

sklepa UO iz 9.seje posredoval pobudo na predsedstvo SZS po uvrstitvi prvih treh kol 

lige v kvalifikacijsko kvoto za uvrstitev na državno prvenstvo. Dne 20.05.2020 je prejel 

odgovor s strani Komisije za puško, pištolo in samostrel SZS, ki naši pobudi ni ugodila.   

 

 

 

Seja se je zaključila ob 19.15 uri. 

 

Zapisnik sestavil;      
PREDSEDNIK ZSD KŠZR 

        Igor STAJNKO 

 

 
 
 
 
 
 
 
Priloga: 

- Priporočila organizatorjem strelskih tekmovanj v luči preprečevanja okužbe z virusom 
SARS-CoV-2 

http://www.zsd-kszr.si/

