
 

 ZASAVSKO STRELSKO DRUŠTVO  

                        TRBOVLJE 
Trbovlje,27.3.2012  

 

PRAVILNIK O NAGRAJEVANJU TEKMOVALCEV Zasavskega strelskega društva 

Trbovlje 

 

1. člen  

Namen in cilj pravilnika  
Namen društva je vzpodbujati strelsko športno dejavnost za svoje člane, seznanjati z varno in 

odgovorno rabo in ravnanjem z orožjem. Društvo plačuje članarino SZPS, PDL, in precizna 

liga (Mednarodna liga Alpe-Adria), zato ta pravilnik določa pravila za tekmovanja pod 

okriljem teh  treh sistemov tekmovanj in tudi tista, ki se organizirajo pod imenom ZSD 

Trbovlje.  

 

2. člen  

Sodelovanje na tekmovanjih pod imenom ZSD Trbovlje  
Za vsakega polnopravnega in podpornega člana, ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje na 

tekmovanjih pod okriljem SZPS, PDL in precizne lige (Mednarodna liga Alpe- Adria) ter v 

organizaciji ZSD Trbovlje se pričakuje, da na teh tekmovanjih nastopa v imenu društva ZSD 

Trbovlje, dokazuje svojo pripadnost in zavezanost ZSD Trbovlje. Za vsakega člana – 

tekmovalca se pričakuje, da se udeleži čim več tovrstnih tekmovanj, društvo ZSD Trbovlje pa 

se bo v okviru finančnih zmožnosti trudilo zagotoviti ugodnosti le tem tekmovalcem v skladu 

s tem pravilnikom.  

3. člen  

Dolžnosti tekmovalcev ki tekmujejo pod imenom ZSD Trbovlje  
Tekmovalec, ki tekmuje je dolžan:  

 Zgledno zastopati društvo t.j. ZSD Trbovlje,  

 Sodelovati z svojimi so tekmovalci,  

 Upoštevati veljavna pravila IPSC,  

 Upoštevati pravila in kodeks precizne lige (Mednarodne lige Alpe-Adria),  

 Upoštevati navodila strelskega odbora ali njegovega zastopnika  

 Na vseh tekmovanjih, ki se jih udeleži, nastopati za društvo  Zasavsko strelsko društvo 

Trbovlje, razen za državno reprezentanco ali/in ekipo državne reprezentance.  

 

4. člen  

Ugodnosti tekmovalcev, ki tekmujejo pod imenom ZSD Trbovlje  

 Društvo zagotovi in omogoči svojim članom treninge na strelišču Z-12 in strelišču 

Agnez z  vodjo streljanja, 

 Društvo sofinancira treninge na strelišču Z-12 in strelišču Agnez. 

 Društvo plača članarino v prej opisanih ligaških tekmovanjih, ( SZPS, PDL, precizna 

liga - Mednarodna liga Alpe-Adria),  

 Društvo plača licence ( kvote), SZPS ( level II) vsem svojim tekmovalcem ne glede na 

število obiskanih tekmovanj,  

 Društvo plača nadomestilo - startnino SZPS tekmovanj ( level II pištola in revolver), 

vsem svojim tekmovalcem za vsa tekmovanja ne glede na rezultat tekmovalca, za tekme 

(level II), ki jih organizira ZSD Trbovlje, se startnine ne vračajo, imajo pa vsi člani društva 

možnost nastopiti brez plačila startnine, v primeru da sodelujejo pri pripravi ali/in izvedbi 

tekmovanja,  



 V primeru samo enega nastopa v tekmovalni sezoni na tekmovanju level II pod 

okriljem SZPS, se članom ne povrne startnine.  

 Društvo plača nadomestilo - startnino na preciznih tekmovanjih državnega in 

mednarodnega značaja ( pištola in revolver ), vsem svojim tekmovalcem za vsa tekmovanja 

ne glede na rezultat tekmovalca,  

 za precizne tekme, ki jih organizira ZSD Trbovlje, se startnine ne vračajo, imajo pa vsi 

člani društva možnost nastopiti brez plačila startnine, v primeru da sodelujejo pri pripravi 

ali/in izvedbi tekmovanja,  

 Društvo zagotovi vsem  registriranim tekmovalcem za Zasavsko strelsko društvo 

Trbovlje ki se udeležijo vsaj ¾ vseh tekmovanj v tekoči sezoni ( pištola in revolver ), 

društvena oblačila. 

 Društvo plača startnine za ekipe, ki se prijavijo na tekmovanja (level II) SZPS za vse 

tekme ne glede na rezultat ekipe.  Na tekmovanju (level II) SZPS , ki ga organizira Zasavsko 

strelsko društvo Trbovlje ekipe ne plačajo startnin.  

 Izbira tipa oblačila in količina je ob upoštevanju želja tekmovalcev v pristojnosti 

predsedstva ZSD Trbovlje.  

 

5. člen  

Omejitve pri izplačilu ugodnosti tekmovalcem  
 V primeru da nadomestila bistveno presegajo planirana sredstva za ta namen, se lahko 

na podlagi sklepa, sorazmerno zmanjšajo, v primeru resnejših finančnih težav društva pa tudi 

ukinejo.,  

 V primeru, da član društva krši svoje dolžnosti iz 3. člena tega pravilnika, ni upravičen 

do ugodnosti in nadomestil iz 4. člena tega pravilnika,  

 Nadomestilo se ne izplačuje za tekme (level II) in precizne tekme, ki jih organizira 

ZSD Trbovlje,  

 Če član društva ne sodeluje pri pripravi ali/in izvedbi vsaj enega tekmovanja, ki ga 

organizira ZSD Trbovlje, ni upravičen do povračila startnin za tekočo sezono razen izjem, ki 

so lahko:  

-višja sila,  

-bolezen,  

-službena zadržanost, 

-starost člana nad 60 let,  

-ženskim članicam Zasavskega strelskega društva Trbovlje,  

-drugi opravičljivi razlogi, ki jih odobri predsedstvo ZSD Trbovlje.  

 

6. člen  

Veljavnost pravilnika  
Veljavnost tega pravilnika in morebitne spremembe se potrjuje vsako leto pred začetkom 

tekmovalne sezone. Potrjuje ga predsedstvo ZSD Trbovlje pri oblikovanju le tega pa sodeluje 

strelski odbor Zasavskega strelskega društva Trbovlje. Pravilnik stopi v veljavo takoj, ko ga 

potrdi predsedstvo ZSD Trbovlje.  

Pravilnik potrjen na sestanku predsedstva ZSD Trbovlje dne,  27.3.2012 

 


