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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, 19.10.2020 
 
 
 
 

ZAPISNIK 1. IZREDNE SEJE  

RAZŠIRJENEGA UPRAVNEGA ODBORA ZSD KŠZR, 
 

ki je bila v torek, 13.10.2020 ob 18.30 uri v prostorih strelišča SD Dolič. 

 
 
PRISOTNI: Igor Stajnko (ZSD KŠZR), Jeram Jože (SD Celje), Novšak Alojz, Pavlič Jože 

(SD Juteks Žalec), Mohorko Tone (SD Kisovec), Bogdanovič Vlado (SD Kovinar), Franc 

Lebič (SD Bratov Dobrotinšek Vojnik), Oštir Franc (SD Dolič), Jasmina Pavlič (SD 

Rudnik Hrastnik), Cvetko Privšek in Marjan Ocvirk (SD Celjska četa Mala Breza),  

Renato Šterman (SD Mrož), Emil Toplak (SD Liboje). 

 

 

Predlagan in sprejet je bil naslednji dnevni red: 

1. Seznanitev z razlogi za odpoved 1.kola lige mladih 

2. Določitev režima tekmovanja v luči novih protikokonskih ukrepov vlade 

3. Razno 

 

AD 1.  Seznanitev z razlogi za odpoved 1.kola lige mladih 

Predsedujoči je prisotne seznanil z razlogi za odpoved 1.kola in vsem znano 
epidemiološko sliko v državi ter opisal omejitve s katerimi morajo organizatorji 
spoprijemati. 
 
AD 2.  Določitev režima tekmovanja v luči novih protikoronskih ukrepov vlade 

Po obširni razpravi med prisotnimi so se izoblikovali naslednji sklepi; 

Sklep 1: 

Ker se ne ve koliko strelcev se bo prijavilo na 1.kolo lige mladih in v sled čim manjšega 

števila strelcev se bo delila liga na pol Savinjska in Štajerska skupina, za vse kategorije.  

Sklep je bil sprejet soglasno. 

Sklep 2: 

Starejši dečki in deklice streljajo po državnem koledarju in se nanj tudi prijavljajo. 

Rezultat se šteje tudi za regijsko ligo mladih. 

Sklep je bil sprejet soglasno. 
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Sklep 3: 

Če starejši deček oz. deklica ni registriran se prijavi neposredno organizatorju 

posameznega kola. Njegov rezultat se bo štel zgolj v regijski ligi med posamezniki oz. 

posameznicami. 

Sklep je bil sprejet soglasno. 

 

Sklep 4: 

Starejši dečki in deklice streljajo po državnem koledarju in se nanj tudi prijavljajo. 

Rezultat se šteje tudi za regijsko ligo mladih. 

Sklep je bil sprejet soglasno. 

 

Sklep 5: 

V regijski članski ligi s serijskim orožjem se lahko tekmuje z eno (1) žensko in eno (1) 

moško ekipo ter štirimi (4) posamezniki. Rezultati se vodijo ekipno v absolutni kategoriji 

in po spolu posamezno, glede na kategorijo v letih in sicer;  

Moških posameznikov se vodijo v naslednjih starostnih kategorijah, 

- v 1. kategoriji od 21 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).  

Ženske posameznice se vodijo v naslednjih starostnih kategorijah, 

- v 1. kategoriji od 21 do 40 let (od letnika 1999 do letnika 1980), 

- v 2. kategoriji od 41 let dalje (od letnik 1980 in starejše).  

Sklep je bil sprejet soglasno. 

 

Sklep 6: 

Zaradi delitve vseh tekmovanj na štajersko in zasavsko skupino bodo tekmovanja 

potekala v naslednjem vrstnem redu in po naslednjih organizatorjih; 

 

REGIJSKA LIGA MLADIH (za dečke, deklice, ml.dečke, ml.deklice) 

Zasavska skupina bo potekala po naslednjem razporedu: 

1. kolo: Hrastnik    6. november 2020  (Tomaž Pavlič) 

2. kolo: Kisovec     20. november 2020 (Lado Kovač) 

3. kolo: Trbovlje    4. december 2020   (Martin Strakušek) 
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Štajerska skupina bo potekala po naslednjem razporedu: 

1. kolo: Slovenske Konjice   6. november 2020  (Igor Stajnko) 

2. kolo: Žalec       20. november 2020 (Janko Melanšek) 

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

 

Skladno s sklepom 3. in 4. se starejši dečki in deklice prijavijo neposredno na SZS in 

bodo naknadno določeni organizatorji glede na število prijavljenih. Izbiro bo opravil 

regijski koordinator telefonsko.  

 

 

II.DRŽAVNA LIGA Z ZRAČNIM OROŽJEM 

Zasavska skupina bo potekala po naslednjem razporedu: 

1. kolo: Kisovec     31. oktober 2020  (Lado Kovač) 

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

3. kolo: Laško     12. december 2020 (Andrej Brunšek) 

 

Štajerska skupina bo potekala po naslednjem razporedu: 

1. kolo: Velenje     31. november 2020 (Renato Šterman) 

2. kolo: Dolič       21. november 2020 (Roman Herlah) 

3. kolo: Slov.Konjice      12. december 2020  (Igor Stajnko) 

 

 

REGIJSKA LIGA ČLANOV - SERIJSKO OROŽJE 

1. kolo lige je odpadlo in se bo izvedlo po preklicu epidemije na področju RS 
in bo omogočalo druženje vsaj 10-tih in več ljudi. 
 

Liga bo potekala po naslednjem razporedu: 

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

 

Zasavska skupina bo potekala po naslednjem razporedu: 

2. kolo: Trbovlje    27. november 2020 (Martin Strakušek) 

3. kolo: Kisovec     11. december 2020 (Lado Kovač) 

 

Štajerska skupina bo potekala po naslednjem razporedu: 

2. kolo: Dolič      27. november 2020  (Franc Oštir) 

3. kolo: Slov.Konjice    11. december 2020  (Igor Stajnko) 

 

Vodenje rezultatov in objave; 

Biltene z rezultati izdela Franc Lebič, kateremu mora organizator takoj po tekmovanju 

poslati rezultate posameznega kola na elektronski naslov; franc.lebic1@siol.net.  

mailto:franc.lebic1@siol.net
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AD 5.  RAZNO 

Epidemiološka slika v regiji in državi se bo še naprej budno spremljala in v pr imeru, da 

se poslabša se bodo tekmovanja prilagodila ali odpovedala oz. prestavil na datume, ko 

bo to mogoče izvesti. 

Za spremljanje nad epidemiološko sliko bo skrbel regijski koordinator. 

 

 

Seja se je zaključila ob 20.45 uri. 

 

 

 

Zapisnik sestavil;      
PREDSEDNIK ZSD KŠZR 

        Igor STAJNKO 

 

 
 
 
 
 
 


