
                                
 

1 

ZVEZA STRELSKIH DRUŠTEV 
KOROŠKO – ŠTAJERSKO – ZASAVSKE REGIJE 
telefon :    040 604 240 
e-pošta :  oto.strakusek@zsd-kszr.si        
 

 

 

 
 

ZAPISNIK SEJE ZSD KŠZ REGIJE 
TRBOVLJE 9.12.2009 

 
 
PRISOTNI:  Franc Oštir (SD Dolič),  Renato Šterman (SD Mrož), Sebastjan Lisec (SD 
Hrastnik), Bogdan Slanšek (SD O.Skvarča), Oto Strakušek, Jože Šviga (SD 1956 Trbovlje), 
Jože Jeram (SD Celje), Boris Gorišek (SD D. Poženel), Lado Kovač (SD Kisovec), 
Sebastijan Martič, Stajnko (SD Sl. Konjice), Janko Melanšek (SD Juteks Žalec), Polajžer Erik 
(SD Liboje) 
 
ODSOTNI PREDSTAVNIKI:Ernest Sečen (SK Brežice), Mirko Ognjenovič (SD Sevnica)  in 
ostali 
 
Seja se je pričela ob 18.00 v prostorih gostišča Martin v Trbovljah. 
 
Dnevni red: 
 

1. pregled zapisnika sestanka z dne 22.9.2009 
2. določitev terminov tekmovanj II. lige za zračno puško in pištolo ter regijskih 

prvenstev 
3. določitev terminov tekmovanja regijske lige – zračna puška 
4. sodniški tečaj 
5. finančno poslovanje 2009 – finančno poročilo SZS 
6. razno 
 

 
Ad1 
 
Po pregledu zapisnika prejšnjega sestanka, je bilo ugotovljeno, da so vsi sprejeti sklepi in 
aktivnosti bile realizirane. 
 
Ad2 
 
2. državna liga z zračnim orožjem bo potekala po naslednjem razporedu: 
 
4. kolo: Sl. Konjice 16. januar 2010 s pričetkom ob 9.00  (Sebastjan Martič) 
5. kolo: Velenje 6. februar  2010 s pričetkom ob 9.00  (Renato Šterman) 
6. kolo: Hrastnik  27. februar 2010 s pričetkom ob 9.00 (Sebastian Lisec) 
    
    
 
Priznanja za 3 najboljše ekipe in posameznike, se podelijo na zaključku lige, oziroma na 
zadnjem kolu lige. Za tarče in nagrade poskrbi regijski koordinator. 
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Pionirska liga bo potekala po naslednjem razporedu: 
 
4. kolo Trbovlje  21. januar 2010   (Matjaž Kostanjšek)  
5. kolo Zidani most 11. februar 2010   (Boris Gorišek) 
6. kolo Dolič   13. marec 2010   (Franc Oštir) 
 
Priznanja za 3 najboljše ekipe in posameznike, se podelijo na zadnjem kolu lige.  
 
Prijavnina za posameznega tekmovalca je 3,00 EUR, katero društvo poravna na podlagi 
izstavljenega računa  regije, organizatorju pa regija priskrbi tarče za posamezno izvedeno 
kolo. 
 
Prisotni so na seji izbrali organizatorje regijskih tekmovanj z zračnim orožjem in sicer: 
 

1. SD Liboje 6. marec 2010 – zračna pištola 
2. SD Rudnik Hrastnik 7. marec 2010 – zračna puška 
 
Organizator je v skladu s pravilnikom dolžan obvestiti vsa društva v naši regiji o izvedbi 
regijskega tekmovanja. 

 
 
Ad3 
 
Članska liga s serijsko zračno puško bo potekala po naslednjem razporedu: 
 
4. kolo: 22. januar 2010 Zidani most   (Boris Gorišek)   
5. kolo: 12. februar 2010 Trbovlje   (Ervin Korbar)    
6. kolo: 19. marec 2010 Dolič    (Franc Oštir)    
 
Priznanja za 3 najboljše ekipe in posameznikom in posameznicam se podelijo na zaključku 
lige v Doliču. 
 
 
Ad4 
 
 
Predsednik zveze se zadolži, da napiše razpis za organizacijo sodniškega tečaja, kateri bo 
predvidoma 20. februarja 2010 v Trbovljah. Kotizacija znaša 10,00 EUR na udeleženca in se 
poravna preko računa. 
 
Ad5 
 
Predsednik je prisotnim predstavil finančno stanje v regiji in se zadolžil, da koncem leta, ko 
bo izdelana bilanca regije, le to posreduje društvom naše zveze. 
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Ad6 
 
Pod točko razno so prisotni razpravljali o nakupu elektronskih tarč, kjer je bilo sklenjeno, da 
se opravi ogled strelišča SD Kamnik, ki je opremljeno z elektronskimi tarčami Polytronic TG 
5001 LC, prav tako pa se pridobi dodatne informacije v zvezi elektronske tarče Megalink.  
G. Bogdan Slanšek pa ugotovitve posreduje društvom. 
 
Oto Strakušek je na prisotne naslovil prošnjo o sofinanciranju mednarodnega sodniškega 
tečaja v Zagrebu, katerega se bo udeležil v času od 14-20.12.2009. Prisotni so sklenili, da se 
mu priznajo straški za nočitev. 
 
Bogdan Slanšek je predstavil elektronski program beleženja zadetkov v povezavi z 
obstoječim sistemom Rika. Pri proizvajalcu je zaprosil za ponudbo in predlagal izboljšavo 
programa. O prejetem odgovoru pa predstavnike društev seznani na prihodnjem sestanku.   
 
Seja je bila zaključena ob 21.00 uri. 
 
 

Oto STRAKUŠEK, 
predsednik 

 


