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ZAPISNIK SEJE ZSD KŠZ REGIJE 
DOLIČ, 11.5.2010  

 
 
PRISOTNI:  Franc Oštir, Robert Mencinger (SD Dolič),  Renato Šterman (SD Mrož), Oto 

Strakušek (SD 1956 Trbovlje),  Sebastian Lisec (SD Rudnik Hrastnik), Jože Jeram, 
(SD Celje), Igor Stajnko (SD Slov. Konjice) 

 
OPRAVIČENO ODSOTNI PREDSTAVNIKI: SD D. Poženel, SD Kisovec, SD O. Skvarča, 
SD Liboje 
 
Seja se je pričela ob 17.30 uri v prostorih strelskega društva Dolič. 
 
Dnevni red: 
 

1. finančno poslovanje 2009 – finančno poročilo predsednika 
2. poletna liga z zračnim orožjem, določitev organizatorjev in terminov lige 
3. razno 

 
 
 

Ad1 
 
Oto Strakušek je prisotnim predstavil finačno poslovanje zveze v letu 2009. 
V letu 2009 je imela zveza 3.341,06  EUR prihodkov in 2.860,55  EUR odhodkov. 
Presežek prihodkov nad odhodki pred obdavčitvijo za leto 2009 znašajo 480,51 EUR. 
Društveni sklad na dan 31.12.2009 znaša 4.037,88 EUR. Zveza ima opredmeteno 
osnovno sredstvo Sistem Easy score. 
 
 
 

 
 

Ad3 
 

Na pobudo nekaterih društev je bilo sprejeto, da se v okviru naše regije nadaljuje z 
lanskoletno poletno ligo in sicer z zračno puško in pištolo. Sprejet je bil naslednji sklep: 
 
Splošna določila lige: 
 

- liga se preimenuje v '€ shot liga' (možen dodatek glavnega sponzorja) 
- v ligi lahko nastopajo tudi tekmovalci iz drugih regij oz. držav 
- liga poteka v enotni konkurenci 
- rezultati tekmovanja se vodijo posebej za tekmovalce iz naše regije in skupaj v 

generalnem seštevku 
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- liga poteka v šestih posameznih kolih s pričetkom v mesecu juniju 
- najslabši rezultat posameznika, se v končnem rezultatu, ki je seštevek 6-ih kol, ne 

upošteva 
- vsaka SD lahko prijavi po eno ekipo in neomejeno število posameznikov 
- tekmuje se 40 strelov za oceno 
- startnina znaša 10€ na posameznika in se pobira na vsakem posameznem kolu 
- 80% pobrane prijavnine gre v nagradni sklad (puška in pištola ločeno), za tekmovalce 

naše regije pa vzhodna regija sofinancira v višini 5€. Regijski sklad se razdeli 100% 
- z nagradnim skladom upravljata g. Bogdan Slanšek in Oto Strakušek 
- regijski sklad se razdeli po končanih šestih 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€)  

- prijavnina ostalih udeležencev tekmovanja gre v nagradni sklad za generalno 
uvrstitev 

- nagradni sklad za končno 1. mesto znaša 300€, 2. mesto 200€, 3. mesto 100€ 
- organizator (ZSD KŠZR – Vzhodna regija) si pridržuje pravico do spremembe 

nagradnega sklada (število prijav, pridobitev generalnega sponzorja,…) 
- organizator skuša zagotoviti praktične oz. denarne nagrade za uvrstitve od 4. do 8. 

mesta v posamezni konkurenci 
- v ekipni konkurenci bodo podeljeni pokali in prehodni pokal 
- 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 

6. 16   5 

7. 13   4 

8. 11   3 

9. 9   2 

10. 7   1 

11. 5    

12. 4    

13. 3    

14. 2    
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15. 1    
 
 

 
Liga bo potekala po naslednjem razporedu: 
 
1. kolo:Trbovlje  12. junij 2010 s pričetkom ob 9.00  (Oto Strakušek) 
2. kolo:Dolič  26. junij 2010 s pričetkom ob 9.00  (Franc Oštir)  
3. kolo:Sl. Konjice      24. julij 2010 s pričetkom ob 9.00  (Igor Stajnko) 
4. kolo:Liboje  11. september 2010 s pričetkom ob 9.00  (Emil Toplak) 
5. kolo:Hrastnik 18. september 2010 s pričetkom ob 9.00 (Sebastian Lisec) 
6. kolo:Velenje 2. oktober 2010 s pričetkom ob 9.00  (Renato Šterman) 
  
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  
 
Organizator si pridružuje pravico izvedbe posameznega kola v dveh dneh v kolikor bo število 
udeležencev presegalo kapaciteto strelišča in s tem onemogočilo normalno izvedbo 
posameznega kola (sobota puška, nedelja pištola ob neparnih kolih in obratno ob parnih 
kolih) 
 
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  in na naslov matjaz.kostanjsek@gmail.com   
 
 
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      zračna pištola 
- SD 1956 Trbovlje     - SD Mrož 
- SD Mrož      - SD Liboje 
- SD Celje      - SD Slov. Konjice 
- SD Dolič       
- SD Juteks Žalec  
- SD Rudnik 
 
 
Zainteresirana društva naprošam da svoj nastop potrdijo oz. prijavijo na email naslov: 
oto.strakusek@zsd-kszr.si 
  

 
Ad3 
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A) 
Franc Oštir je podal pripombo na zaračunavanje prijavnine pionirske regijske lige, saj je kot 
organizator  posredno oškodovan  še za prijavno za svoje tekmovalce, katero po prejšnjem 
sistemu ni plačeval. 
V zvezi z pripombo Franca Oštirja je bil sprejet naslednji sklep: 
 
SD Dolič, SD 1956 Trbovlje in SD Dušan Poženel zvezi izdajo račun za izvedbo tekmovanja 
pa organizirana posamezna kola pionirske lige (4.5 in 6.kolo) v višini 55,00 EUR. 
 

 izvedba pionirske lige in njeno financiranje za sezono 2010/2011 se določi na 
regijskem sestanku v septembru 2010. 

 
B) 
Določen je bil organizator regijskega tekmovanja z MK orožjem in sicer 
 
* na 50m puška 13.6.2010 Zidani most (Boris Gorišek) 
* na 25m pištola 13.6.2010 Rečica (Peter Tkalec) 
 
C) 
V zvezi nakupa programske opreme za ocenjevanje tarč je bil sprejet naslednji sklep: 
- društva, ki uporabljajo sistem Easy score za ocenjevanje tarč in s tem povezano 
programsko opremo zvezi donirajo donacijo v višini 40€ s katero se omogoči nakup 
programske oprem in prenosnega računalnik (z omenjenim dejanjem se bomo izognili 
dodatnih stroškov, saj bi moralo vsako društvo kupiti programsko opremo v kolikor bi želeli 
voditi rezultate – izpis zadetka in rezultatov) 
 
. 
 
 
 
Seja je bila zaključena ob 19.30 uri. 

Oto STRAKUŠEK, 
predsednik 


