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ZAPISNIK SEJE ZSD KŠZ REGIJE 
HRASTNIK 6. 1. 2017 

 
 
PRISOTNI: Renato Šterman (SD Mrož Velenje), Oto Strakušek (SD 1956 Trbovlje), 
Sebastian Lisec (SD Rudnik Hrastnik), Franc Lebič (SD Vojnik), Lado Kovač (SD 
Kisovec), Martin Fevžer (SD Slovenske Konjice), Cveto Privšek in Zlatko Deželak 
(SD Celjska četa Mala Breza), Jože Jeram (SD Celje), Franc Oštir (SD Dolič), Boris 
Gorišek (SD Dušan Poženel Rečica), Janko Melanšek (SD Juteks Žalec) 
 
Seja se je pričela ob 17.00 v Hrastniku. 
 
 
Dnevni red: 
 

1. pregled zapisnika sestanka z dne 1.10.2016 
2. določitev terminov tekmovanj 
3. finančno poslovanje 2016, aktualna finančna obvestila 
4. določitev termina in priprava na volilno skupščino 
5. vodenje in delovanje regije do volilne skupščine 
6. razno 

 
Ad1 

 
Pregledale so se točke zapisnika z dne 1.10.2016, prisotni na zapisnik niso imeli 
pripomb. 
 

Ad2 
 

2. liga vzhod bo potekala po naslednjem razporedu puška in pištola: 
 
4.kolo: Hrastnik 29. januar 2017 s pričetkom ob 9.00 (Sebastian Lisec) 
5.kolo: Trbovlje 11. februar 2017 s pričetkom ob 9.00 (Oto Strakušek) 
6.kolo: Liboje    4. marec 2017  s pričetkom ob 9.00 (Emil Toplak) 
 
Pionirska liga bo potekala istočasno v obeh skupinah, razen na zadnjem 6. kolu 
regijske lige in sicer po naslednjem razporedu: 
 
4.kolo: M.Breza - Liboje  19. januar 2017  (Cveto Privšek - Emil Toplak) 
5.kolo: Zidani Most - Žalec 16. februar 2017  (Boris Gorišek - Janko Melanšek) 
6.kolo: Dolič      5. marec 2017  (Franc Oštir) 
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Člansko - veteranska liga bo potekala po naslednjem razporedu: 
 
4.kolo: Mala Breza  20. januar 2017  (Cveto Privšek) 
5.kolo: Zidani Most   17. februar 2017  (Boris Gorišek) 
6.kolo: Kisovec    3. marec 2017  (Lado Kovač) 
 
Regijska prvenstva bodo izvedena v naslednjih terminih:  
 

- 18. 3. 2017 s serijsko zračno puško za mlajše kategorije - SD Rudnik Hrastnik 
(Sebastian Lisec) 

- 18.3.2017 zračna pištola za vse kategorije - SD Mala Breza (Cveto Privšek) 
- 19. 3. 2017 z zračno st. puško za vse kategorije - SD 1956 Trbovlje (Martin 

Strakušek) 
-  25.2.2017 s serijsko zračno puško za veterane/ke, člani/ce s serijsko zračno 

puško  -  SD Slovenke Konjice (Martin Fevžer) 
 

14.2. in 15.2.2017 - Regijsko prvenstvo za OŠ in SŠ v  Velenju, kontaktna oseba 
Renato Šterman. 

 
Ad3 

 
Oto Strakušek je prisotne seznanil, da finančno poročilo s strani računovodskega 
servisa še ni pripravljeno ter jih seznanil s trenutnim finančnim stanjem, ki znaša 
2.144,89 EUR. 
Prav tako je prisotne seznanil, da SZS še ni izvedla sofinanciranja za leto 2015, kljub 
večkratnim vprašanjem Otoja na SZS odgovora še ni. 
Predstavniki društev so zato podali predlog da se pripravi dopis na SZS glede 
termina in plana financiranja za pretekla leta, takšen dopis naj bi pripravile tudi ostale 
regije. 
Oto Strakušek pove, da je regija morala SZS dostaviti finančni plan za leto 2017. 
Sprejet je bil sklep, da pripravi dopis na SZS glede financiranja regije oz. regij. 
 
 

Ad4 
 
Oto Strakušek je ponovno opomnil, da je potrebno med svojimi vrstami poiskati 
primernega kandidata za predsednika regije ter se pripraviti na volilno skupščino. 
Volilna skupščina bo dne 15.3.2017 ob 17.uri v Trbovljah. 
Pripravi in razpošlje se vabilo vsaj 14 dni pred volilno skupščino. 
Na podlagi dogovorov med predstavniki sta bila predlagana 2 kandidata in sicer: 

- Igor Stajnko,  SD Slovenske Konjice 
- Boris Gorišek, SD Dušan Poženel Rečica 

Sprejet je bil sklep, da vsako društvo dobro premisli glede kandidatov in da se z njim 
opravijo konkretni pogovori glede vizije delovanja regije. 
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Ad5 
 
Oto Strakušek je predlagal, da se poišče zamenjava za vodenje regije do volilne 
skupščine. 
Prisotni predstavniki društev so temu nasprotovali in predlagali da regijo do volilne 
skupščine še naprej vodi trenutni predsednik Oto Strakušek oz. podpredsednik 
Bogdan Slanšek. 
Ker je bil podpredsednik odsoten, je bil sprejet sklep, da regijo do volilne skupščine 
še naprej vodi trenutni predsednik Oto Strakušek. 
 
 

Ad6 
 
Oto Strakušek je prisotne seznanil z razpisom za sodniški tečaj in sicer v terminu 
28.1. - 29.1. v Ljubljani, Brežicah in Mariboru. 
Razpis in prijavnica sta priloga k zapisniku, rok za prijavo je 15.1.2017. 
 
Pod točko razno ostale razprave ni bilo.  
 
 
 
 
 
Seja je bila zaključena ob 19.30 uri. 
 

 
 
Oto STRAKUŠEK, 
predsednik 


