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
LIBOJE, 12.5.2009
PRISOTNI: Franc Oštir, Robert Mencinger (SD Dolič), Renato Šterman (SD Mrož),
Bogdan Slanšek (SD O.Skvarča), Oto Strakušek (SD 1956 Trbovlje), Emil Toplak
(SD Liboje), Sebastian Lisec (SD Rudnik Hrastnik), Janko Melanšek (SD J. Žalec),
Jože Jeram, Vili Dečman (SD Celje)
OPRAVIČENO ODSOTNI PREDSTAVNIKI: SD D. Poženel, SD Kisovec, SD Sl. Konjice.
Seja se je pričela ob 17.00 uri v prostorih strelskega društva Liboje.
Dnevni red:

1. finančno poslovanje 2008 – finančno poročilo predsednika
2. določitev kandidatov za predsednika, podpredsednika, člane predsedstva,
člane nadzornega odbora in člane disciplinske komisije SZS – volilna
skupščina SZS
3. poletna liga z zračnim orožjem, določitev organizatorjev in terminov lige
4. razno

Ad1

Oto Strakušek je prisotnim predstavil finačno poslovanje zveze v letu 2008.
V letu 2008 je imelo društvo 3.035,17 EUR prihodkov. Ne glede na to, da so
vsebinsko (glede na namen društva ) nepridobitni, jih je moralo društvo v skladu s
4.členom Pravilnika o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti (UL RS
109/07) razporediti kot pridobitne.Vsi odhodki, ki se nanašajo na leto 2008, so
prikazani v izkazu poslovnega izida v višini 2.755,91 EUR . Vsi odhodki se nanašajo
na društveno dejavnost, a so glede na izbrano sodilo ( delež pridobitnih prihodkov )
upoštevani kot pridobitni stroški.
Odmerjeni davek od dobička po davčnem obračunu je 70,92 EUR.
Društvo nima nobenih osnovnih sredstev.
Društveni sklad je sestavljen iz presežka prihodkov nad odhodki.
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Ad2
Na seji je bil sprejet naslednji sklep, da se v organe Strelske zveze Slovenije predlagajo
naslednji kandidati iz naše regije:
Peter Tkalec za člana predsedstva SZS
Oto Strakušek za podpredsednika SZS
Bogdan Slanšek za člana nadzornega odbora SZS
Emil Toplak za člana disciplinske komisije SZS
Vili Dečman za člana STK SZS
Regijo bodo na volilni skupščini SZS, ki bo v Ljubljani, dne 23.6.2009 zastopali naslednji
člani ZSD KŠZR:
- Oto Strakušek
- Bogdan Slanšek
- Jože Jeram
Ad3
Na pobudo nekaterih društev je bilo sprejeto, da se v okviru naše regije prične s poletno ligo
in sicer z zračno puško in pištolo.
Splošna določila lige:
- liga poteka v enotni konkurenci
- liga poteka v petih posameznih kolih s pričetkom v mesecu juniju
- vsaka SD lahko prijavi po eno ekipo in neomejeno število posameznikov
- tekmuje se 40 strelov za oceno
- prijavnina znaša 5€ na posameznika, ki se pobira na vsakem posameznem kolu
- vsa pobrana prijavnina gre v nagradni sklad (puška in pištola ločeno)
- z nagradnim skladom upravlja g. Bogdan Slanšek
- društven sklad se razdeli po končanih petih kolih med najboljših deset posameznikov
in sicer tako, da se nagradni sklad deli s skupnim seštevkom doseženih točk
najboljših desetih posameznikov in proporcionalno razdeli glede na doseženo število
točk posameznega tekmovalca (npr. 0,45€ x 100 točk = 45€)
- dosežene uvrstitve posameznikov in ekip na posameznem turnirju se točkujejo po
naslednjem sistemu:

Mesto Posamezno

Ekipno

1.

35

20

2.

30

15

3.

26

11

4.

22

9

5.

19

7
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6.

16

5

7.

13

4

8.

11

3

9.

9

2

10.

7

1

11.

5

12.

4

13.

3

14.

2

15.

1

Liga bo potekala po naslednjem razporedu:
1.kolo: Dolič
2.kolo: Žalec
3.kolo: Velenje
4.kolo: Liboje
5.kolo: Trbovlje

6.junij 2009 s pričetkom ob 9.00
20.junij 2009 s pričetkom ob 9.00
11.julij 2009 s pričetkom ob 9.00
29.avgust 2009 s pričetkom ob 9.00
12.september 2009 s pričetkom ob 9.00

(Franc Oštir)
(Janko Melanšek)
(Renato Šterman)
(Emil Toplak)
(Oto Strakušek)

Organizator posameznega kola mora najkasneje 10 dni pred pričetkom posameznega kola
poslati razpis vsem društvom v naši regiji, razpis in rezultati pa bodo objavljeni tudi na naši
spletni strani: www.zsd-kszr.si
Skupne rezultate vodi Bogdan Slanšek, zato mu je organizator posameznega kola takoj po
končanem tekmovanju dolžan poslati rezultate po elektronski pošti na naslov
bogdan.slansek@siol.net .
V zvezi stroškov je bil sprejet naslednji sklep, da so organizatorji poletnega ligaškega
tekmovanja v sezoni 2009 upravičeni do povrnitve tarč ( o prevzemu se dogovorijo z
predsednikom).
V tekmovanju bodo sodelovale naslednje ekipe:
zračna puška
- SD 1956 Trbovlje
- SD Mrož
- SD Dušan Poženel
- SD Dolič
- SD Juteks Žalec

zračna pištola
- SD Mrož
- SD Liboje
- SD Slov. Konjice
- SD Juteks Žalec
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SD lahko nastopi tudi s sposojenim tekmovalcem, vendar pa sposojeni tekmovalec
potem izgubi pravico do nastopa za svojo domačo ekipo v poletni ligi!
Ad4

Franc Oštir je podal pripombo na izvedbo šolskega regijskega prvenstva v Velenju, saj na
tekmovanju niso bila podeljena priznanja tekmovalcem. Odgovor v zvezi tega mu je
posredoval Renato Šterman.
Prav tako je bila podana pobuda, da se ob prijavi na področno šolsko prvenstvo navede
letnica rojstva tekmovalca in v kateri kategoriji bo posamezen tekmovalec nastopal.
Tekmovanje v posamezni konkurenci se bo izvajalo le v primeru, da so izpolnjeni pogoji 24.,
25. in 26. člena pravilnika SZS o izvedbi državnih prvenstev, ki se zaradi zadnje stopnje
tekmovanja z nasloni, prenese na področni nivo tekmovanja.

Seja je bila zaključena ob 19.30 uri.
Oto STRAKUŠEK,
predsednik
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