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

 

 

 
 

ZAPISNIK SEJE ZSD KŠZ REGIJE 
ZIDANI MOST 4.9.2010 

 
 
PRISOTNI:  Franc Oštir (SD Dolič),  Renato Šterman (SD Mrož),  Bogdan Slanšek (SD 
O.Skvarča), Oto Strakušek (SD 1956 Trbovlje), Boris Gorišek (SD D. Poženel), Tone 
Mohorko (SD Kisovec), Polona Bitenc (SD Juteks Žalec) 
 
ODSOTNI PREDSTAVNIKI:Ernest Sečen (SK Brežice), Mirko Ognjenovič (SD Sevnica),  
Sebastjan Lisec (SD Hrastnik),  Jože Jeram (SD Celje), Sebastijan Martič (SD Sl. Konjice), 
Emil Toplak (SD Liboje) in ostali 
 
Seja se je pričela ob 17.00 v prostorih strelišča SD Tone Bostič. 
 
Dnevni red: 
 

1. druga državna liga z zračnim orožjem:  
- udeleženci 
- organizatorji 
- prijavnina 
- termini tekem 
- nadomestila organizatorjem in sodnikom 
- priznanja 

2. regijska liga pionirjev 
3. regijska liga članov – serijsko orožje 
4. € shot liga 
5. razno 

 
Ad1 
 
PUŠKA 
 
V II. ligi vzhod z zračno puško bodo nastopale ekipe: 
 

1. SD 1956 Trbovlje II 
2. SD Celje 
3. SD Dolič 
4. SD Dušan Poženel Rečica pri Laškem II 
5. SD Liboje 
6. SD Mrož Velenje II 
7. SD Rudnik Hrastnik 
8. SD Slovenske Konjice  
9. SD Kisovec 
 

V II. ligi vzhod z zračno pištolo bodo nastopale ekipe: 
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1. SD Celje 
2. SD Slovenske Konjice 

 3. SD Mrož 
 4. SK Brežice 
 5. SD Liboje 
 6. SD Marok Sevnica 
 7. SD Okrogar Skvarča 
 8. SD Juteks Žalec 
 9. SD Leskovec? 
 

 
 
Liga bo potekala po naslednjem razporedu pištola in puška: 
 
1.kolo: Liboje   9.oktober 2010 s pričetkom ob 9.00  (Emil Toplak) 
2.kolo: Dolič  6.november 2010 s pričetkom ob 9.00 (Franc Oštir) 
3.kolo: Hrastnik 4.december 2010 s pričetkom ob 9.00 (Sebastian Lisec) 
4.kolo:   po prejetju koledarja SZS    
5.kolo:   po prejetju koledarja SZS    
6.kolo:   po prejetju koledarja SZS    
    
Liga 6-ih kol poteka po turnirskem sistemu, da se tako v svoji obliki kar najbolj približa višjim 
nivojem tekmovanj, tekmuje se 40 strelov za oceno. Rezultati posameznikov in ekip pa se 
točkujejo z obstoječim pravilnikom o tekmovanjih v državnih članskih ligah z zračno puško in 
pištolo za Pokal Slovenije.  
 
. 
Prijavnina za udeležbo ekipe v ligi je 75 EUR in se poravna na transakcijski račun ZSD 
KŠZR na podlagi računa. 
 
 
Biltene z rezultati za puško in pištolo izdela Bogdan Slanšek, kateremu mora organizator 
takoj po tekmovanju na naslov bogdan.slansek@siol.net poslati rezultate posameznega kola. 
Bogdan Slanšek rezultate razpošlje po elektronski pošti vsem udeležencem. Da v prihodnje 
ne bi prihajalo do nesporazumov pri pošiljanju elektronske pošte, mu je potrebno poslati 
spremembe kontaktnih elektronskih naslovov. 
 
Priznanja za 3 najboljše ekipe in posameznike, se podelijo na zaključku lige, oziroma na 
zadnjem kolu lige. Za tarče in nagrade poskrbi regijski koordinator 
 
 
Ad2 
 
Zaradi racionalizacije stroškov v regijski ligi pionirjev z zračno puško se liga razdeli v dve 
skupine (Zasavska in Štajerska skupina): 
 
V Zasavski skupini nastopajo: 
 

1. SD Okrogar Skvarča, Zagorje Cirar Janez 
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2. SD D.Poženel    Boris Gorišek 
3. SD Rudnik Hrastnik   Sebastian Lisec 
4. SD Kisovec    Lado Kovač 
5. SD 1956 Trbovlje   Matjaž Kostanjšek 

 
V Štajerski skupini nastopajo: 
 

1. SD Dolič    Franc Oštir 
2.   SD Slovenske Konjice  Vlado Keber 
3.  SD Juteks    Janko Melanšek 
4. SD D.Poženel    Boris Gorišek 
5. SD Mrož    Renato Šterman 

 
Liga bo potekala istočasno v obeh skupinah, razen na zadnjem 6. kolu regijske lige in sicer 
po naslednjem razporedu: 
 
1.kolo: Trbovlje  -  Sl. Konjice 14.oktober 2010     (Matjaž Kostanjšek – Vlado Keber) 
2.kolo: Zagorje   - Velenje      18.november 2010 (Bogdan Slanšek–Renato Šterman) 
3.kolo: Zid. Most- Žalec  9.december 2010   (Boris Gorišek – Janko Melanšek) 
4.kolo:   po prejetju koledarja SZS    
5.kolo:   po prejetju koledarja SZS    
6.kolo:   po prejetju koledarja SZS  
 
 
Prijavnina za udeležbo ekipe in neomejenega števila posameznikov v ligi je 50 EUR in se 
poravna na transakcijski račun ZSD KŠZR na podlagi računa. 
 
Biltene z rezultati izdela Boris Gorišek, organizator posameznega kola in sicer še isti dan po 
končanem tekmovanju (datumi so fiksni in jih ni moč spreminjati, kakor so tudi  
prepovedani predhodni nastopi tekmovalcev, vsako odstopanje se bo kaznovalo z 
diskvalifikacijo ekipe in tekmovalca!!!), organizator mora takoj po tekmovanju na naslov 
oto.strakusek@zsd-kszr.si poslati rezultate posameznega kola. Boris Gorišek rezultate 
razpošlje po elektronski pošti vsem udeležencem. Da v prihodnje ne bi prihajalo do 
nesporazumov pri pošiljanju elektronske pošte, mu je potrebno poslati spremembe 
kontaktnih elektronskih naslovov. 
 
Priznanja za 3 najboljše ekipe in posameznike, se podelijo na zadnjem kolu lige. Za tarče in 
nagrade poskrbi regijski koordinator 
 
Posamezno se tekmuje v konkurenci cicibani, ml. pionirji, pionirji, ločeno po spolu.  
V ekipni konkurenci so ekipe lahko mešane po spolu. Cicibani in ml. pionirji ekipno tekmujejo 
v isti konkurenci Pionirji do dopolnjenega 15. leta starosti nastopajo brez uporabe stojala 
(lahko tudi mlajši, vendar med potekom lige ne morejo nastopati v nižji ligi-uporabo stojala). 
Rezultate lige vodi g. Boris Gorišek, rezultati posameznega kola se objavijo najkasneje na 
naslednjem kolu. Točkovanje ekip in posameznikov se vodi skupno za obe skupini oz. je 
enako kot v pretekli sezoni.  
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Ad3 
 
V ligi članov s serijsko zračno puško bodo nastopale ekipe:  
   

1. SD D. Poženel  
2. SD Kisovec 
3. SD 1956 Trbovlje 
4. SD Dolič 
5. SD O. Skvarča 
6. SD Celje 
7. SD Rudnik ? 
8. SD Vojnik ? 
9. SD Juteks Žalec  

 
Liga bo potekala po naslednjem razporedu: 
 
1.kolo: Zagorje 15.oktober 2019 (B. Slanšek ) 
2.kolo: Z. Most 19.november 2010  (B. Gorišek) 
3.kolo: Trbovlje 10.december 2010  (E. Korbar) 
4.kolo:   po prejetju koledarja SZS    
5.kolo:   po prejetju koledarja SZS    
6.kolo:   po prejetju koledarja SZS    
7.kolo:   po prejetju koledarja SZS 
 
Tekmujejo mešane ekipe, vsaka ekipa lahko poleg prijavi še dva posameznika Rezultati 
posameznikov pa se vodijo v dveh starostnih kategorijah in sicer v kategoriji od 20 do 50 let 
(do letnik 1962) ter kategoriji nad 50 let (letnik 1961 in starejši).  
 
Prijavnina za ekipo je 50 EUR za celotno ligo in se poravna na transakcijski račun ZSD 
KŠZR na podlagi računa. 
 
Biltene z rezultati izdela Boris Gorišek, organizator posameznega kola in sicer še isti dan po 
končanem tekmovanju (datumi so fiksni in jih ni moč spreminjati, kakor so tudi  
prepovedani predhodni nastopi tekmovalcev, vsako odstopanje se bo kaznovalo z 
diskvalifikacijo ekipe in tekmovalca!!!), organizator takoj po tekmovanju na naslov 
oto.strakusek@zsd-kszr.si poslati rezultate posameznega kola. 
 
Podelitev nagrad ekipam in posameznikov, kakor tudi točkovanje poteka po enakem sistemu 
kot v sezoni 2009/2010. Za tarče in nagrade poskrbi regijski koordinator 
 
Priznanja za 3 najboljše ekipe in posameznike, se podelijo na zaključku lige, oziroma na 
zadnjem kolu lige. 
 
SD Vojnik, SD Rudnik do 30.9.2010 potrdijo svoj nastop na tekmovanju s serijsko 
zračno puško Strakušek Otu (040-604-240). 
 
Ad4 
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Oto Strakušek je prisotne seznanil, da zaradi neuspeha pri angažiranju glavnega pokrovitelja 
€ shot lige in nezadostnega oz. pričakovane udeležbe potrebno zmanjšati nagradni sklad za 
prve tri posameznike v obeh kategorijah tekmovanja: 
 
Sprejme se naslednji sklep v zvezi podelitev nagrad v obeh kategorijah: 
1. mesto 200,00 EUR 
2. mesto 100,00 EUR 
3. mesto 50,00 EUR 
 
Prav tako bo zaradi nedokončanih del na strelišču SD Mrož Velenje, zadnje kolo izvedeno 
2.10.2010 v Trbovljah (Oto Strakušek)! 
 
Ad5 
 
 
Oto Strakušek je prisotne seznanil, da s strani SZS ZSD KŠZR še ni prejela dotacije za leto 
2010. 
 
Interesenti za nakup papirnatih tarč podjetja Edelmann naj se obrnejo na Strakušek Ota, saj 
bo predvidoma oktobra ponovno odšel v tovarno po tarče, katere nam proizvajalec ponuja po 
ugodni ceni: 
- R4 standard puška 76,7 EUR/10000kom + 19% DDV. 
- R8 serijska puška 83,7 EUR/10000kom + 19% DDV 
- pištola 85,64/4000kom + 19% DDV. 
 
Naročnik bo prejel predračun s strani podjetja, prevoz uredi Strakušek, katerega stroški se 
razdelijo med naročnike (stroški so odvisni od števila naročnikov  cca. 15 EUR). 
  
 
 
Seja je bila zaključena ob 18.30 uri. 
 
 

Oto STRAKUŠEK, 
predsednik 

 


