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ZVEZA STRELSKIH DRUŠTEV 

KOROŠKO – ŠTAJERSKO – ZASAVSKE REGIJE 

telefon :    040 604 240 
e-pošta :  oto.strakusek@zsd-kszr.si    
www.zsd-kszr.si     
  

 

ZAPISNIK VOLILNE SKUPŠČINE ZSD KŠZR  
TRBOVLJE, 15. 3. 2017 

 
PRISOTNI: Renato Šterman (SD Mrož Velenje), Oto Strakušek, Bogdan Slanšek (SD 
1956 Trbovlje), Jasmina Halilović (SD Rudnik Hrastnik), Lado Kovač (SD Kisovec), 
Martin Fevžer, Igor Stajnko (SD Slovenske Konjice), Cveto Privšek, Matic Marot (SD 
Celjska četa Mala Breza), Franc Oštir, Ivan Sevčnikar (SD Dolič), Boris Gorišek, 
Dejan Matek (SD Dušan Poženel Rečica), Stanislav Oblak (SD Slovenj Gradec) 
 
Seja se je pričela ob 18.00 v Trbovljah. 
 
 
Dnevni red: 
 

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnega predsedstva 
2. Sprejem dnevnega reda, imenovanje zapisnikarja, dveh overovateljev 

zapisnika, verifikacijske komisije in ugotovitvenega sklepa o številu 
predstavnikov društev 

3. Predstavitev poročil Upravnega odbora, Nadzornega odbora in disciplinske 
komisije, razprava o poročilih in sprejem sklepov o poročilih 

4. Izvolitev organov ZSD KŠZR 
5. Predlog spremembe naslova ZSD KŠZR 
6. Vprašanja, predlogi in pobude predstavnikov društev 
7. razno 

 
 

Ad/1 
 

Otvoritev skupščine in izvolitev delovnega predsedstva 
 
Na začetku je predsednik ZSD KŠZR, Oto Strakušek, prisotne lepo pozdravil in 
predlagal izvolitev delovnega predsedstva. Nad predlagano sestavo predsedstva 
pripomb ni bilo, sprejet pa je bil naslednji  
 

SKLEP št. 1 
 

1. 
Delovno predsedstvo skupščine Zveze strelskih društev Koroško – Štajersko – 
Zasavske regije sestavljajo Renato Šterman – predsednik ter člana Martin Fevžer in 
Oto Strakušek.  
 

 
2. 

Sklep velja takoj.  
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Ad/2 
 

Sprejem dnevnega reda, imenovanje zapisnikarja, dveh overovateljev 
zapisnika, verifikacijske komisije in ugotovitvenega sklepa o številu 

predstavnikov društev 
 

Predsednik delovnega predsedstva, Renato Šterman, je dal v razpravo predlagani 
dnevni red. Razprave ni bilo, sprejet je bil naslednji 
 

SKLEP št. 2 
 

1.  
 

Skupščina je sprejela predlagani dnevni red: 
 

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnega predsedstva 
2. Sprejem dnevnega reda, imenovanje zapisnikarja, dveh overovateljev 

zapisnika, verifikacijske komisije in ugotovitvenega sklepa o številu 
predstavnikov društev 

3. Predstavitev poročil Upravnega odbora, Nadzornega odbora in disciplinske 
komisije, razprava o poročilih in sprejem sklepov o poročilih 

4. Izvolitev organov ZSD KŠZR 
5. Predlog spremembe naslova ZSD KŠZR 
6. Vprašanja, predlogi in pobude predstavnikov društev 
7. razno 

 
2. 

Sklep velja takoj.  
 

SKLEP št. 3 
 

1. 
Skupščina je za zapisnikarja imenovala Strakušek Ota, za overovatelja zapisnika pa 
Lado Kovač in Jasmina Halilovič. 
 

2. 
V verifikacijsko komisijo je skupščina imenovala Stanilsava Oblaka, Cveto Privšek in  
Bogdan Slanšek. 
 

3.  
Sklep velja takoj. 
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 ٭٭٭
 
Verifikacijska komisija je podala poročilo o sklepčnosti. Prisotnih je bilo 9 članov 
društev ZSD KŠZR od 20. društev. Skupščina sklepčna.  
 
V skladu z 17. členom Statuta ZSD KŠZR je bila skupščina ob 18.20 uri prekinjena, 
začetek skupščine se preloži na 18.50 uro. 
 
Ob 18.51 uri je verifikacijska komisija podala poročilo o sklepčnosti. Prisotnih je bilo 9 
članov društev ZSD KŠZR od 20. društev. Skupščina sklepčna saj je prisotnih več kot 
1/3 predstavnikov članic.  
 

 
Ad3 

 
1. 

 
Predsedujoči je pozval predsednika Strakušek Ota, da poda poročilo o delovanju 
ZSD KŠZR za leto 2106. 
Strakušek je povedal, da je v omenjenem obdobju zveza delovala transparentno, 
pridobila tudi več osnovnih sredstev z razliko od preteklosti in uspešno vodi 
samostojna ter tekmovanja pod okriljem SZS.  
 
Zveza ima v organizaciji II. državno ligo z zračno puško in pištolo. Prav tako 
organizira pionirsko, člansko ligo s serijsko zračno puško, E-shot ligo s standardnim 
orožjem in regijska prvenstva z zračnim in MK orožjem. Finančno računovodstvo oz. 
poslovanje se vodi v skladu z računovodskimi standardi in statutom ZSD KŠZR. 
(storitve računovodstva opravlja Marija Oven s.p.) 
 

2. 
Skupščina je sprejela poročilo, ki je priloga zapisniku skupščine. 

 
3. 

Sklep velja takoj. 
 
 

SKLEP št. 4 
 
Predsedujoči je pozval člana nadzornega odbora Martina Fevžerja, da poda poročilo 
nadzornega odbora ZSD KŠZR za obdobje 2016, katerega je tudi ustno podal vsem 
prisotnim in povedal, da je zveza delovala skladu s pravili in da nepravilnosti ni bilo 
ugotovljenih. 
 

 
 

mailto:otostr@hotmail.com


                                
 

4 

ZVEZA STRELSKIH DRUŠTEV 

KOROŠKO – ŠTAJERSKO – ZASAVSKE REGIJE 

telefon :    040 604 240 
e-pošta :  oto.strakusek@zsd-kszr.si    
www.zsd-kszr.si     
  

 

2. 
Skupščina je sprejela poročilo, ki je priloga zapisniku skupščine. 
 

3. 
Sklep velja takoj. 
 
 

SKLEP št. 5 
 

1. 
Predsedujoči je pozval predsednika Strakušek Ota, da poda poročilo o delovanju 
disciplinske komisije ZSD KŠZR za obdobje 2006-2010, zaradi odsotnosti 
predstavnikov komisije. 
 
Predsednik je povedal, da disciplinska komisija ni obravnavala kršitev. 
 

2. 
Skupščina je sprejela poročilo, ki je priloga zapisniku skupščine. 
 

3. 
Sklep velja takoj. 
 
 

Ad4 
Izvolitev in razrešitev organov ZSD KŠZR 

 
S strani predsedujočega Renata Štermana je bil podan predlog, da se razrešijo 
dosedanji organi ZSD KŠZR. 
 

SKLEP št. 6 
 

1. 
Skupščina je soglasno sprejela sklep, da se dosedanji organi razrešijo vseh funkcij. 
 
 

2.  
Sklep velja takoj. 
 

SKLEP št. 7 
 

S strani predsedujočega Renata Štermana je bil podan predlog, da se opravijo 
volitve organov ZSD KŠZR za obdobje 2017-2021. 
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1. 
Skupščina je soglasno sprejela sklep, da se opravijo volitve organov zveze za 
obdobje 2017 – 2021 
 

2. 
Sklep velja takoj. 
 
 ٭٭٭
 
Za člane Upravnega odbora so prisotni predlagali Bogdana Slanška, Borisa Goriška, 
Cveto Privšek, Lebič Franc, Ladislava Kovač, Toplak Emila, za predsednika pa 
Matek Dejana in Stajnko Igorja.  
 
Ker sta bila za predsednika predlagana dva kandidata, je predsedujoči kandidata 
pozval, da naj predstavita svoji viziji vodenja regije za prihodnja štiri leta. 
 
Matek Dejan in Stajnko Igor sta predstavnikom društev predstavila svoj program. 
 
Sledila je razprava, kjer je bil podan predlog, da se izvedejo javne volitve za 
predsednika.  
 

SKLEP št. 8 
 

1. 
Skupščina je soglasno sprejela sklep, da se opravijo javne volitve. 
 

2. 
Sklep velja takoj. 
 

SKLEP št. 9 
 

1. 
Po preštetih glasovih je bil s sedmimi glasovi izvoljen nov predsednik ZSD KŠZR Igor 
Stajnko. Matek Dejan je prejel dva glasova. 
 

2. 
Sklep velja takoj. 
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SKLEP št. 9 
 

1. 
 
Upravni odbor ZSD KŠZR sestavljajo: 
- Igor Stajnko (predsednik), 
- Bogdan Slanšek (podpredsednik), 
- Cveto Privšek (član), 
- Lebič Franc (član), 
- Ladislav Kovač (član), 
- Emil Toplak (član) 
- Boris Gorišek (član). 
 

2. 
Sklep velja takoj. 
 
 ٭٭٭
 
Sledila je razprava o članih Nadzornega odbora. Predlagani so bili Jasmina Halilović, 
Sara Hriberšek in Franc Oštir. 
 
V razpravi, ki je sledila, so se prisotni za predsednika NO izvolili Jasmino Halilović. 
  
Sprejet je bil 
 

SKLEP št. 10 
 

1. 
Nadzorni odbor ZSD KŠZR sestavljajo: 
- Jasmina Halilović - predsednik 
- Sara Hriberšek 
- Franc Oštir 
 

2. 
Sklep velja takoj. 
 
 ٭٭٭
 
Za člane Disciplinskega razsodišča so bili predlagani Martin Fevžer (SD Sl. Konjice), 
Robert Mencinger (SD Dolič), Renato Šterman (SD Mrož), za namestnika pa Oto 
Strakušek (SD 1956 Trbovlje) ter Dejan Drnovšek (SD Kisovec). 
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Sprejet je bil 
 
SKLEP št. 11 
 

1. 
Disciplinsko razsodišče ZSD KŠZR sestavljajo: 
- Martin Fevžer 
- Robert Mencinger, 
- Renato Šterman, 
 
ter namestnika 
- Oto Strakušek in 
- Dejan Drnovšek. 
 

2. 
Sklep velja takoj. 
 

Ad5 
 

Predlog spremembe naslova ZSD KŠZR 
 

Podan je bil predlog, da se spremeni naslov sedeža zveze in sicer iz Partizanske 
ceste 32a, Trbovlje na Trg revolucije 17, Trbovlje. 
 
Sprejet je bil 
 

SKLEP št. 12 
 

1. 
Novi naslov ZSD KŠZR je Trg revolucije 17, Trbovlje. 
 

2. 
Sklep velja takoj. 
 

Ad6 
 

Vprašanja, predlogi in pobude predstavnikov društev 
 

Pod točko 6. razprave ni bilo. 
 

 ٭٭٭
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