
 

 

STRELSKA ZVEZA SLOVENIJE 

SHOOTING UNION OF SLOVENIA 
1000 Ljubljana, Dolenjska cesta 11, SLOVENIJA 

 

                 
                             Štev: 17-1 

 

Na 4. seji Tekmovalne komisije SZS, ki je potekala dne 6. 1. 2011, je bil sprejet  
 

POSLOVNIK 
o delu tekmovalne komisije za puško, pištolo in samostrel  

 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
S tem poslovnikom se ureja delo tekmovalne komisije SZS za puško, pištolo in 

samostrel ( v nadaljevanju TK).  TK izvršuje svoje naloge v skladu s Statutom, 

tekmovalnimi pravilniki SZS ter s tem  poslovnikom.  
 

2. člen 
Predsednik predsedstva potrjuje predsednika in dva člana TK, tako da ima ta skupaj 

tri člane. Najmanj en član mora biti tudi član KPPS. Delo TK usklajuje sekretar SZS. 
 

3. člen 
TK odloča na sejah, ki jih sklicuje predsednik TK. Ta ob sklicu objavi dnevni red ter 

priloži gradivo. Seje so lahko tudi dopisne. O svojem delu komisija najpozneje v 5 

dneh po seji preko zapisnika, ki ga vodi sekretar SZS ali nekdo od članov TK, 
obvešča predsednika in sekretarja ter upravljalca spletnih strani SZS. Če sprejeti  

sklepi zadevajo posamezne članice ali organe SZS, se zapisnik ali sklepe dostavi tudi 
njim. Sklepi komisije se objavijo tudi v Informacijah SZS. 

 
4. člen 

Seje so sklepčne, če se jih udeležita najmanj dva člana. TK sprejema sklepe 
praviloma soglasno. V primeru, da soglasje ni mogoče niti po dodatni širši 

obrazložitvi predlaganega sklepa, se odloča na podlagi javnega glasovanja. V 

primeru neodločenega izida odloči glas predsednika TK. Če je potrebno, člani TK 
lahko zahtevajo tudi dodatna gradiva ali ustna pojasnila.  

 
5. člen 

V primeru neaktivnosti posameznega člana, predsednik TK lahko predlaga njegovo 
razrešitev in zamenjavo. Nadomestnega člana predlaga predsednik TK, v soglasju s 

predsednikom SZS pa ga potrdijo člani TK. Posamezni član lahko preneha z delom v 
TK tudi na lastno željo, ki jo v obliki odstopne izjave izrazi v pisni obliki.  

 

II. NALOGE KOMISIJE 
6. člen 

Glavna naloga komisije je izvajanje nadzora nad tekmovanji SZS, ki morajo potekati 
v skladu s tekmovalnimi pravilniki SZS. Rezultati, objavljeni v biltenu organizatorja 

postanejo dokončni in uradni šele, ko jih verificira TK.  
 

Delo TK poteka tako, da največ 10 dni po vsakem krogu državnih lig oz. izvedenem  
državnem prvenstvu pregleda bilten in poročilo delegiranega sodnika oz. uradnega 

delegata SZS ter na podlagi opažanj verificira, spremeni ali zavrne v biltenu 

zabeležene rezultate. O opažanjih in ukrepih nemudoma obvesti tudi izdajatelja  
biltena.   



TK objavi udeležence kvalifikacij za 1. DL 
 

TK po koncu ligaške sezone in izvedenih kvalifikacijah za višje lige sestavi lestvice 1.  
lig za novo (prihajajočo) tekmovalno sezono in jih objavi v informacijah SZS. 

 
 

7. člen 
TK v biltenih objavljene rezultate lahko spremeni oz. briše v naslednjih primerih: 

a) seštevek posameznih serij tekmovalca ali ekipe je napačen 

b) razvrščanje ob enakem rezultatu ni izvedeno v skladu s pravili 
c) neustrezna starost tekmovalca v kateri od kategorij za mlade 

d) tekmovalec ali ekipa nista izpolnila s pravilnikom zahtevanih pogojev za 
nastop 

e) nastopajoči nima veljavne registracije pri SZS za tekočo sezono 
f) tekmovalec ali ekipa nista plačala predpisane pristojbine za nastopanje na 

tekmovanju ali tekmovalnem sistemu 
g) zaznane druge kršitve oz. neupoštevanja veljavnih pravilnikov SZS 

   

8. člen 
Drugi ukrepi  ob ugotovljenh nepravilnostih:   

a) TK na podlagi ugotovitev lahko izreče ukrepe, določene v kazenskih 
določbah tekmovalnih pravilnikov, kot so denarne kazni, odvzem točk in 

izključitev iz tekmovanja 
b) V primeru zaznanih namernih kršitev Statuta SZS, tekmovalnega 

pravilnika in Kodeksa etike v športnem strelstvu, ob nespoštovanju 
veljavnega tekmovalnega sistema, ob nešportnem vplivanju na vrstni red 

posameznikov ali ekip z neudeležbo na tekmovanju v celoti ali njegovem 

delu (npr. nesodelovanje v zaključnih bojih za razvrstitev posameznikov v 
ligah) ter z rušenjem ugleda SZS, se članici SZS lahko izreče naslednje 

ukrepe:   
- opomin 

- odvzem treh (3) do deset (10) točk v ligaškem tekmovanju 
- brisanje doseženega rezultata 

- suspenz za  dobo do treh mesecev 
 

Ukrepom pod b) obvezno sledi zahtevek za postopek pred disciplinskim razsodiščem 

SZS, pri čemer TK lahko predlaga tudi izkjučitev članice iz SZS. 
 

9. člen 
TK komisija lahko odloča tudi o drugih zadevah, povezanih s tekmovanji, v okviru 

SZS, ki jih ta poslovnik posebej ne navaja. 
 

KONČNE DOLOČBE 
10. člen 

Spremembe in dopolnitve poslovnika se izvajajo po istem postopku kot sam sprejem. 

Poslovnik  o delu TK začne veljati z dnem sprejema na seji TK.  
 

 
                              Predsednik TK za PPS,  

                                                                        Ernest Sečen 


