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ZAPISNIK SEJE ZSD KŠZ REGIJE 
KISOVEC, 21.12.2014  

 
 
PRISOTNI:  Franc Oštir, Roman Herlah (SD Dolič),  Renato �terman (SD Mro�), 

Oto Strakušek, Bogdan Slanšek (SD 1956 Trbovlje), Sebastian Lisec (SD 
Rudnik Hrastnik), Jože Jeram, (SD Celje),  Franc Lebič (SD Vojnik), Lado 
Kovač (SD Kisovec), Boris Gori�ek (SD D. Po�enel), Cveto Priv�ek, Zlatko 
Deželak (SD M.Breza) 

 
OPRAVIČENO ODSOTNI PREDSTAVNIKI: Martin Fevžar, Stanislav Oblak 
 
Seja se je pričela ob 18.45 uri v Kisovcu. 
 
Dnevni red: 
 

1. pregled zapisnika sestanka z dne 21. 9. 2014 
2. določitev terminov tekmovanj  
3. finančno poslovanje 2013 – 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:  Trbovlje, 17. januar 2015 s pričetkom ob 9.00 (Bogdan Slanšek)  
5.kolo:  M. Breza, 31. januar 2015 s pričetkom ob 9.00 (Cveto Privšek) 
6.kolo:  Velenje, 21. februar  2015 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: Liboje – Zidani most, 22. januar 2015 (Emil Toplak-Boris Gorišek) 
5.kolo: M. Breza – Dolič, 5. februar 2015 (Cveto Privšek –Franc Oštir) 
6.kolo: Hrastnik, 12. marec 2015 (Sebastian Lisec) 
 
Člansko – veteranska liga bo potekala po naslednjem razporedu: 
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4.kolo: Kisovec, 23. januar 2015 (Lado Kovač) 
5.kolo: Dolič, 6. februar 2015 (Franc Oštir)  
6.kolo: Trbovlje, 13. marec 2015 (Ervin Korbar) 
 
** Prisotni so sklenili, da število udeležencev člansko – veteranske lige omeji 
na 6 tekmovalcev posameznega društva. Posamezno društvo lahko nastopi na 
tekmovanju največ z eno ekipo. 
 
Regijsko prvenstvo s serijsko zračno pu�ko za veterane, člane s serijsko zračno 
puško bo 27.2.2015 v organizaciji SD 1956 Trbovlje (Ervin Korbar),  
zračna pi�tola 1.3.2015 v organizaciji SD Velenje (Renato Šterman),  
st. zračna pu�ka za vse kategorije in serijska zračna pu�ka za mlaj�e kategorije (CI, 
MPI in PI) 1.3.2014 v organizaciji SD Rudnik Hrastnik (Sebastian Lisec).  
 
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 
 
11.2.2015 regijsko šolsko prvenstvo v  Velenju, kontaktna oseba Renato Šterman- 
 

Ad3 
 
Oto Straku�ek je prisotne seznanil, da finančno poročilo s strani računovodskega 
servisa še ni pripravljeno, trenutno finančno stanje pa je nekje okoli 400,00 EUR, 
prav tako so je prisotne seznanil, da nekaj društev še ni poravnalo svojih obveznosti 
do regije (plačila prijavnin) in jih pozval, da le to uredijo v najkraj�em mo�nem času.  
 
Prav tako je prisotne seznanil, da dotacija s strani SZS v letošnjem letu, zaradi 
finančnih težav zveze ne bo realizirana in se bo po sklepu predsedstva realizirala v 
letu 2015. Oto Straku�ek na naslednjem regijskem sestanku poda finančno poročilo  
poslovanja za leto 2014. 
 
 

Ad4 
 
Pod točko razno razprave ni bilo.  
 
Seja je bila zaključena ob 21.00 uri. 

Oto STRAKUŠEK, 
predsednik 
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