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ZAPISNIK SEJE ZSD KŠZ REGIJE 
KISOVEC, 09.05.2015  

 
 
PRISOTNI: Renato Šterman (SD Mrož Velenje), Oto Strakušek (SD 1956 Trbovlje), Jasmina 
Halilović (SD Rudnik Hrastnik), Franc Lebič (SD Vojnik), Miran Bizjak (SD Juteks �alec), 
Cveto Privšek (SD Celjska četa Mala Breza), Lado Kovač (SD Kisovec) 
 
OPRAVIČENO ODSOTNI PREDSTAVNIKI: SD Slov. Konjice, SD O. Skvarča, SD D. 
Poženel, SD Dolič, SD Celje. 
 
Seja se je pričela ob 16.00 uri v prostorih Strelskega društva Kisovec. 
 
Dnevni red: 
 
1. finančno poslovanje 2014 – finančno poročilo predsednika 
2. poletna liga z zračnim oro�jem, določitev organizatorjev in terminov lige 
3. razno 
 
 

Ad1 
 
Prisotni so se seznanili in potrdili finančno poročilo za leto 2014. Zveza je imela 1.900,05 
EUR prihodkov in 1945,83 EUR odhodkov, tako da presežek odhodkov nad prihodki znaša 
45,78 EUR. Trenutno finančno stanje zveze je 571,00 EUR. Organizatorjem tekmovanj bo 
zveza povrnila tarče, ko bo Strelska zveza Slovenije donirala finančna sredstva katera za 
leto 2014. Finančno poročilo in pojasnila so priloga k zapisniku. 
 
 

Ad2 
 

Na pobudo nekaterih društev je bilo sprejeto, da se v okviru naše regije nadaljuje z 
lanskoletno € shot ligo in sicer z zračno pu�ko in pi�tolo.  
 
Splo�na določila lige: 
 

- v ligi lahko nastopajo tudi tekmovalci iz drugih regij oz. držav 
- liga poteka v enotni konkurenci 
- liga poteka v �estih posameznih kolih s pričetkom v mesecu maju 
- najslab�i rezultat posameznika, se v končnem rezultatu, ki je se�tevek 6-ih kol, ne 

upošteva 
- vsako društvo lahko prijavi po eno ekipo in neomejeno število posameznikov 
- tekmuje se 40 strelov za oceno 
- čas pripravljalnega in poizkusnega časa 15 min ter 50 min tekmovalnega časa  
- startnina znaša 6€ na posameznika in se pobira na vsakem posameznem kolu 

Liga bo potekala po naslednjem razporedu: 
 
1. kolo: Hrastnik  24. maj 2015 s pričetkom ob 9.00  (Sebastian Lisec)  
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2. kolo: Mala Breza  13. junij 2015 s pričetkom ob 9.00  (Cveto Privšek) 
3. kolo: Velenje 27. junij 2015 s pričetkom ob 9.00  (Renato Šterman) 
4. kolo: Dolič  29. avgust 2015 s pričetkom ob 9.00  (Robert Mencinger)  
5. kolo: Sl. Konjice 05.september 2015 s pričetkom ob 9.00 (Martin Fevžar) 
6. kolo: Trbovlje 19. september 2015 s pričetkom ob 9.00 (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 
 
Organizator si pridružuje pravico izvedbe posameznega kola v dveh dneh v kolikor bo število 
udele�encev presegalo kapaciteto streli�ča 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 dol�an poslati rezultate po elektronski po�ti 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 2015 upravičeni do povrnitve tarč (o prevzemu se dogovorijo s 
predsednikom). 
 
Zainteresirana društva naprošam da svoj nastop potrdijo oz. prijavijo na email naslov: 
oto.strakusek@zsd-kszr.si 
 
 

Ad3 
 
Določen je bil organizator regijskega tekmovanja z MK oro�jem in sicer 
 
* na 50m puška 30. 05. 2015 Zidani most (Boris Gorišek) 
* na 50m pištola 30 .05. 2015 Rečica (Andrej Brun�ek) 
* na 25m pištola 14 .06. 2015 Rečica (Andrej Brun�ek) 
 
Prisotni so podali naslednje informacije o izvedbi tekmovanj društev v naši regiji: 
 
16. maj 2015  SD Celjska četa Mala Breza (ser. zračna pu�ka); 60 letnica dru�tva 
30. maj 2015  SD 1956 Trbovlje (ser. zračna pu�ka) 
4. julij 2015  SD Rudnik Hrastnik (ser. zračna pu�ka); 60 letnica društva 
4/5. julij 2015  SD Vojnik (ser. zračna pu�ka); 80 letnica dru�tva 
26.-27.9.2015  SD Dušan Poženel (Memorial Vinka Lavrinca) 
 
Vsi zainteresirani bodo obve�čeni z razpisom organizatorja. 
 
Seja je bila zaključena ob 17.00 uri. 

Oto STRAKUŠEK, 
predsednik 
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