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ZAPISNIK SEJE ZSD KŠZ REGIJE 
LAŠKO, 20.12.2012  

 
 
PRISOTNI:  Franc Oštir, Robert Mencinger (SD Dolič),  Renato �terman (SD Mro�), 

Oto Strakušek (SD 1956 Trbovlje), Sebastian Lisec (SD Rudnik Hrastnik), 
Jože Jeram, (SD Celje), Igor Stajnko (SD Slov. Konjice),  Boris Gorišek (SD D. 
Poženel), Frnac Lebič (SD Vojnik) in Marko Polajžer (SD Liboje). 

 
OPRAVIČENO ODSOTNI PREDSTAVNIKI: / 
 
Seja se je pričela ob 17.30 uri v prostorih hotela Hum v Laškem. 
 
Dnevni red: 
 

1. pregled zapisnika sestanka z dne 23. 9. 2012 
2. določitev terminov tekmovanj  
3. finančno poslovanje 2012 – finančno poročilo SZS 
4. razno 

 
 

Ad1 
 
Pod 1. točko dnevnega reda ni bilo razprave. 
 

Ad2 
 

2. liga vzhod bo potekala po naslednjem razporedu pištola in puška: 
 
4.kolo: Dolič, 26. januar 2013 s pričetkom ob 9.00 (Robert Mencinger) 
5.kolo: Zagorje, 9. februar 2013 s pričetkom ob 9.00 (Bogdan Slanšek) 
6.kolo: Velenje, 2. marec  2013 s pričetkom ob 9.00 (Renato Šterman) 
 
Pionirska liga bo potekala istočasno v obeh skupinah, razen na zadnjem 6. kolu 
regijske lige in sicer po naslednjem razporedu: 
 
4.kolo: Zagorje – Liboje, 17. januar 2013 (Bogdan Slanšek-Emil Toplak) 
5.kolo: Trbovlje – Sl. Konjice, 14. februar 2013 (M. Kostanjšek-S.Martič) 
6.kolo: Hrastnik, 14. marec 2013 (Sebastian Lisec) 
 
Člansko – veteranska liga bo potekala po naslednjem razporedu: 
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4.kolo: Hrastnik, 18. januar 2013 (Sebastian Lisec) 
5.kolo: Zidani most, 15. februar 2013 (Boris Gorišek)   
6.kolo: Dolič, 15. marec 2013 (Franc Oštir) 
 
 
Regijsko prvenstvo s serijsko zračno pu�ko za pionirje bo 10.3.2013 v organizaciji 
SD Dolič (Franc Oštir), zračna pi�tola 9.3.2013 v organizaciji SD Dušan Poženel 
(Peter Tkalec), st. zračna pu�ka 9.3.2013 v organizaciji SD Rudnik Hrastnik 
(Sebastian Lisec) in serijska zračna pu�ka za člane/ce, veterane/ke 8.3.2013 v 
organizaciji SD 1956 Trbovlje (Ervin Korbar).  
 
Glede organizacije regijskega prvenstva za člani/ce, veterani/ke je bil sprejet sklep, 
da se določijo starostne kategorije in sicer:  
- članice do 40 let 
- veteranke nad 40 let 
- člani do 50 let 
- veterani 50 do 60 let 
- veterani nad 60 let 
 

Ad3 
 
Oto Straku�ek je prisotne seznanil, da finančno poročilo s strani računovodskega 
servisa še ni pripravljeno, trenutno finančno stanje pa je nekje okoli 1.000 EUR EUR. 
Oto Strakušek na naslednjem regijskem sestanku poda finančno poročilo  poslovanja 
za leto 2012 in ga po�ljem vsem članicam. 
 
 

Ad4 
 
Pod točko razno je bil sprejet naslednji soglasen sklep, da se članu SD Dolič,  Daniju 
Kordežu nakaže 150� solidarnostne pomoči za povzročeno veliko gmotno �kodo ob 
nedavnih poplavah. 
 
Prisotni ugotavljajo, da je članice potrebno povratno obve�čati, predvsem ob večjih 
tekmovanjih,  glede prijav, zaradi morebitnih sprememb prijavljenih tekmovalcev 
(prilagoditev nastopajočih glede kategorij, predvsem takrat, ko ni zadostno �tevilo 
prijavljenih v isti  kategoriji), Strakušek, poda tudi pobudo na predsedstvo SZS. 
 
Lisec je podal tudi pripombo, na točkovanje za najbolj�ega strelca leta, zaradi česar 
je bil sprejet sklep, da se pripravi dopis na SZS,  Strakušek, pa ga posreduje v 
vednost tudi predsedstvu SZS. 
 
Seja je bila zaključena ob 21.00 uri. 

Oto STRAKUŠEK, 
predsednik 
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