ZVEZA STRELSKIH DRUŠTEV
KOROŠKO – ŠTAJERSKO – ZASAVSKE REGIJE
telefon : 041 757 987
e-pošta : oto.strakusek@zsd-kszr.si
www.zsd-kszr.si

ZAPISNIK SEJE ZSD KŠZ REGIJE
KISOVEC 17.12.2008
PRISOTNI: Franc Oštir (SD Dolič), Renato Šterman (SD Mrož), Janez Cirar (SD
O.Skvarča), Oto Strakušek (SD 1956 Trbovlje), Boris Gorišek (SD D. Poženel), Lado Kovač
(SD Kisovec), Igor Stanko (SD Sl. Konjice), Dejan Podlesnik in Davor Mlinarič (SD Liboje)
OPRAVIČENO ODSOTNI PREDSTAVNIKI: SD Celje , SD Hrastnik
Seja se je pričela ob 17.00 uri v prostorih gostišča Naš hram v Kisovcu.
Dnevni red:

1. določitev terminov tekmovanj II. lige za zračno puško vzhod in regijskih
prvenstev
2. določitev terminov tekmovanja regijske lige – zračna puška
3. finančno poslovanje 2008 – finančno poročilo SZS
4. razno

Ad1
ZRAČNA PUŠKA 2.LIGA VZHOD:

Liga bo potekala po naslednjem razporedu:
4.kolo: Zidani most
5.kolo: Velenje
6.kolo: Hrastnik

18.januar 2009 s pričetkom ob 9.00
8.februar 2009 s pričetkom ob 9.00
7.marec 2009 s pričetkom ob 9.00

(Boris Grišek)
(Renato Šterman)
(Sebastian Lisec)

Organizatorji ligaških tekmovanj za izvedbo oz. za nastale stroške pri izvedbi posameznega
kola lige, regiji izstavijo račun v višini 50 EUR.
ZRAČNA PIŠTOLA 2.LIGA VZHOD:
V zvezi stroškov je bil sprejet naslednji sklep, da se organizatorjem ligaškega tekmovanja v
sezoni 2008/2009 povrnejo nastali stroški za izvedbo posameznega kola lige na podlagi
izstavljenega računa v višini 50 EUR (do povračila so upravičeni organizatorji iz naše regije).
Prav tako so upravičeni do povrnitve 500 tarč na posamezno kolo ( o prevzemu se
dogovorijo z predsednikom).
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REGIJSKA PRVENSTVA:
Regijska prvenstva bodo potekala po naslednjem razporedu:
14. marec 2009 Trbovlje – zračna puška pionirji in pionirke
15. marec 2009 Trbovlje – zračna puška za vse kategorije
14. marec 2009 Liboje – zračna pištola za vse kategorije
17. maj 2009 Zidani most – MK puška za vse kategorije
17. maj 2009 Rečica – MK pištola za vse kategorije

(Oto Strakušek)
(Oto Strakušek)
(Emil Toplak)
(Boris Gorišek)
(Vinko Lavrinc)

Ad2
REGIJSKA ČLANSKA LIGA:
Regijska članska liga bo potekala po naslednjem razporedu:
4.kolo: 23.januar 2009 Dolič
5.kolo: 13.februar 2009 Zagorje
6.kolo: 20.marec 2009 Zidani most

(Franc Oštir)
(Bogdan Slanšek)
(Boris Gorišek)

REGIJSKA PIONIRSKA LIGA:
Regijska pionirska liga bo potekala po naslednjem razporedu:
4.kolo 22.januar 2009
5.kolo 12.februar 2009
6.kolo 19.marec 2009

Žalec
Zidani most
Trbovlje

(Janko Melanšek)
(Boris Gorišek)
(Matjaž Kostanjšek)
Ad3

Oto Strakušek je prisotne seznanil z finančnim poslovanjem v letu 2008 in o tem, da bo ob
naslednjem regijskem sestanku posredoval končno finančno poročilo oz. zaključni račun za
leto 2008.
Renato Šterman, predstavnik regije v predsedstvu SZS, je prisotne seznanil, da bo na SZS
potrebno oddati finančno poročilo o porabi finančnih sredstev za leto 2008.
Ad4
Oto Strakušek je podal pobudo za nakup elektronskega aparata za ocenjevanje tarč. Prisotni
so se s predlogom strinjali in sprejeli sklep, da se Oto Strakušek zadolži za pridobitev
ponudbe za nakup aparata, sklep o nakupu, pa glede na razpoložljivo finančno stanje
sprejme UO regije.
Seja je bila zaključena ob 21.00 uri.
Oto STRAKUŠEK,
predsednik
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