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ZVEZA STRELSKIH DRUŠTEV 

KOROŠKO – ŠTAJERSKO – ZASAVSKE REGIJE 

Trg revolucije 17, 1420 Trbovlje 
www.zsd-kszr.si, e-pošta: igor.stajnko@zsd-kszr.si    
telefon: 041 320 392 

 
 

Slov. Konjice, 24.03.2019 
 
 
 

ZAPISNIK 2. REDNE SKUPŠČINE ZSD KŠZR 

 

ki je bila v petek, 22.03.2019 ob 18.00 uri v prostorih SD Dolič. 

 

PRISOTNI: Franc Lebič (SD Bratov Dobrotinškov Vojnik), Igor Stajnko in Martin 

Fevžer (SD Slov.Konjice), Marjan Ocvirk in Matic Marot (SD Celjska četa Mala Breza), 

Jože Jeram (SD Celje), Ivan Sevčnikar in Franc Oštir (SD Dolič), Renato Šterman (SD 

Mrož), Gorišek Boris (SD Dušan Poženel).  

 

 

Predlagan in sprejet je bil naslednji dnevni red: 

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles (delovnega predsednika, 

zapisnikarja in dveh overoviteljev zapisnika ter verifikacijske komisije) 

2. Poročilo o delu organov zveze: 

 poročilo predsednika UO, 

 poročilo disciplinskega razsodišča, 

 poročilo nadzornega odbora, 

           razprava o poročilih in sprejem sklepov. 

3. Program dela in finančni načrt za leto 2019, 

4. Določitev treh delegatov Zveze na prihajajoči skupščini SZS, 

5. Vprašanja, predlogi, pobude in razno. 

 
 

AD 1;  Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles 

Predsedujoči je pozdravil prisotne in se jim zahvalil, za udeležbo na skupščini. 

Predlagal je v nadaljevanju navedeno sestavo Delovnih teles skupščine, ki so bila 

sprejeta soglasno.  

Sklep 1: 

V delovna telesa skupščine se imenujejo; 

- Renato Šterman   (delovni predsednik), 

- Marjan Ocvirk   (zapisnikar), 

- Fevžer Martin   (1. overitelj), 

- Ivan Sevčnikar   (2. overitelj).  

Sklep je bil sprejet soglasno. 
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Sklep 2: 

V verifikacijsko komisijo je skupščina imenovala; 

- Franca Lebiča, 

- Borisa Goriška in  

- Jožeta Jerama. 

Sklep je bil sprejet soglasno. 

 

Verifikacijska komisija je ugotavljala sklepčnost na seji in ugotovila, da je na seji 

prisotnih 7 od 20-tih predstavnikov Društev, kar ni dovolj za sklepčnost skupščine. 

Zato se je v skladu s 17.členom počakalo 30 minut. Po tem času je za sklepčnost seje 

zadovoljevala 1/3 članic, čemur je 7 prisotnih predstavnikov Društev ustrezalo in 

Skupščina je lahko pričela z delom.   

 

AD 2;  POROČILO O DELU ORGANOV ZVEZE 

Predsedujoči je pozval predsednika ZSD KŠZR Igorja Stajnka, da poda poročilo o 

delovanju Zveze v letu 2018. 

 

Poročilo predsednika ZSD KŠZR 

Predsednik zveze je podal poročilo, kjer je navedel bistvene dogodke in aktivnosti 

Zveze v letu 2018.  

Posebnost lanskega leta je, da sta se je naši Regiji pridružila dve novi članici; 

- Zveza za taktično streljanje Laško in 

- Občinsko združenje Slovenskih častnikov Hrastnik, 

tako je v naši regiji sedaj 20 Društev. 

 

Upravni odbor Zveze se je sestal na treh rednih sejah. Uspešno so se izpeljala vsa 

predvidena tekmovanja v regiji.  

 

V sklopu tekmovanj so se je uvedla novost povečanega sofinanciranja prijavnin za 

mlajše kategorije na Regijskih prvenstvih na 6,00€. tako je znašal strošek prijavnine za  

Društva le 5,00€ / prijavljenega strelca. 

 

Po podanem poročilu je predsedujoči odprl razpravo na poročilo, na katerega ni bilo 

pripomb. 

 

Sklep 3: 

Skupščina sprejema poročilo predsednika ZSD KŠZR o delu za leto 2018. 

Sklep je bil sprejet soglasno. 
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Poročilo disciplinskega razsodišča 

Delovni predsednik je predal besedo predsedniku Disciplinskega razsodišča g.Martinu 

Fevžerju, ki je skupščino obvestil, da v letu 2018 niso prejeli nobenega predloga za 

obravnavo v disciplinskem postopku in posledično niso odločali v nobeni zadevi. 

Sklep 4: 

Skupščina sprejema poročilo o disciplinskega razsodišča ZSD KŠZR za leto 2018. 

Sklep je bil sprejet soglasno. 
 

Poročilo nadzornega odbora 

Predsedujoči je pozval predstavnika nadzornega odbora (NO) g.Franca Oštirja, da 

predstavi njihovo poročilo za leto 2018. 

Predstavnik NO g.Franc Oštir je prebral zapisnika iz tretje seje NO iz dne 05.03.2019. 

Pri pregledu poslovanja Zveze NO ni odkril nepravilnosti, ter je ugotovil, da so bila 

sredstva porabljena upravičeno. V sled navedenega je sprejel finančno poročilo o 

poslovanju za leto 2018. 

Sklep 5: 

Skupščina sprejema poročilo nadzornega odbora ZSD KŠZR za leto 2018 v katerem 

je med drugim tudi potrdil finančno poročilo za leto 2018. 

Sklep je bil sprejet soglasno. 

 

AD 3;  PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2019 

Delovni predsednik je predal besedo predsedniku regije, da poda Program dela in 

Finančni načrt za leto 2019. 

 

Predsednik Regije Igor Stajnko je v finančnem načrtu navedel, da Zveza v letu 2019 

ne načrtuje odstopanja od svojih dosedanjih aktivnosti in obvez do Društev v Zvezi. V 

sled tega je bil pripravljen tudi finančni načrt, ki je bil za leto 2019 za 200€ višje 

naravnan, kjer so bili upoštevani predvideni višji stroški materiala za organizacijo 

tekem. 

 

V zaključku programa je predsednik Regije skupščino obvestil, da je z mesecem 

marcem Regija dejansko zamenjala banko, ki je to sedaj Delavska hranilnica. V dneh 

po skupščini se bodo sredstva prenakazala iz sedanjega računa, ki se bo nato zaprl. 

Sklep 6: 

Skupščina potrjuje program dela in finančni plan ZSD KŠZR za leto 2019. 

Sklep je bil sprejet soglasno. 
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AD 4;  DOLOČITEV TREH DELEGATOV ZVEZE NA SKUPŠČINI SZS 

Delovni predsednik je zbrane obvestil, da naši Regiji poleg treh delegatov iz Društev, s 

povečanjem števila članic pripadajo še trije delegati, ki jih imenuje Regija. Podal je 

pobudo, da se naj javi kdo, ki ima kdo željo zastopati Zvezo na prihajajoči skupščini 

SZS. 

Po razpravi o kandidatih je skupščina sprejela naslednji sklep; 

Sklep 7: 

Skupščina imenuje Stajnko Igorja, Slanšek Bogdana in Jeram Jožeta za delegate, ki 

bodo zastopali ZSD KŠZR na prihajajoči skupščini SZS. 

Sklep je bil sprejet soglasno. 

 

AD 5;  VPRAŠANJA, PREDLOGI, POBUDE IN RAZNO 

Delovni predsednik je pozval prisotne, da se javijo k besedi, če ima kdo kakšno 

vprašanje, pobudo ali predlog. 

AD 5.1 

Prvi se je k besedi javil predsednik Regije Igor Stajnko, ki je kot obvestilo prisotne 

opomnil, na Obvestilo SZS, ki je na pobudo Trenerske in Sodniške komisije obvestila 

Društva po Sloveniji, da naj bodo trenerji pozorni na dotikanje puške in jopiča. Prav 

tako naj trenerji preverijo težo serijskih pušk, ki ne sme presegati 3900g. Obe pravili se 

bodo tudi preverjali na bližajočem državnem prvenstvu v Mengšu. 

AD 5.2 

Naslednji se je k besedi javil Marjan Ocvirk, ki je dal pobudo, da bi lahko Regija 

organizirala seminar za nove trenerje. Odgovor je podal Renato Šterman, ki ima kot 

predavatelj na izobraževanjih najbolj ažurne informacije.  

Obvestil je zbrane, da bo Olimpijski komite v roku 1 do 2 tedna objavil razpis za 

usposabljanje za 1.stopnjo usposobljenosti. Opozoril je, da je število slušateljev 

omejeno na 30 in se bodo prijave vršile preko spletne aplikacije. Zato se bo potrebno 

čim prej prijaviti, ko bodo prijave odprte zato naj bodo zainteresirani kandidati 

pripravljeni na hiter odziv. 

AD 5.3 

Igor Stajnko je prisotne obvestil na nesprejemljivo prestavljanje zadnjega 6.kola 

pionirske lige, ki se je prestavilo iz objavljenega termina. Predsednik je zbrane 

opozoril, da lahko kolo tekmovanja prestavi le tisti, ki ga je razpisal in to je v tem 

primeru Regija. Organizator lahko prestavlja termine tekmovalcev znotraj zmožnosti 

strelišča, nikakor pa datuma tekme. 

V izogib bodočim nejasnostim je skupščina sprejela naslednji sklep;  
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Sklep 8: 

Termine tekem v organizaciji ZSD KŠZR lahko prestavi zgolj ZSD KŠZR na podlagi 

utemeljene pobude in nikakor ne organizator sam. 

Sklep je bil sprejet soglasno. 

AD 5.4 

Igor Stajnko je zbrane obvestil na pobudo s strani predstavnice SD Rudnik Hrastnik 

Jasmine Pavlič, da bi Regija lahko organizirala tečaj za nove sodnike. Po razpravi se 

je skupščina strinjala, da Društva, ki imajo manjše število sodnikov težje organizirajo 

tekmovanja zato so novi sodniki dobrodošla pridobitev za Društva. Prav tako so 

izobraževanja v večini primerov financirana s strani Občin zato je skupščina sprejela 

naslednji sklep; 

Sklep 9: 

Predsednik ZSD KŠZR posreduje pobudo/poziv na SZS, da ta organizira seminar za 

nove sodnike ali poda dovoljenje ZSD KŠZR, da sama organizira seminar. 

Sklep je bil sprejet soglasno. 

AD 5.5 

Na koncu se je k besedi javil še Gorišek Boris, ki je do sedaj vodil rezultate članske 

lige. Izpostavil je, da mu več čas ne dopušča, da bi ažurno in promptno vodil in 

objavljal rezultate in biltene članske (veteranske) lige. Zato prosi, da se določi drugega 

skrbnika rezultatov članske lige.  

Po razpravi se je za to funkcijo javil Franc Lebič, ki bo v naslednji sezoni nadaljeval 

vodenje rezultatov članske lige. 

Predsednik ZSD KŠZR Igor Stajnko se Gorišek Borisu zahvaljuje za dosedanje 

vodenje rezultatov in sestavljanje biltenov članske lige v naši Regiji. 

 
Seja se je zaključila ob 19.45 uri. 

 

Delovni predsednik       Zapisnik sestavil;      
Renato Šterman             Marjan Ocvirk 

 

 

 

Overovatelja zapisnika: 

Martin Fevžer          Sevčnikar Ivan 
 
 
 
Priloge: 

- Poročilo predsednika ZSD KŠZR za leto 2018 
- Poročilo disciplinskega razsodišča 
- Zapisnik nadzornega odbora 
- Program dela in finančni plan za leto 2019 
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POROČILO PREDSEDNIKA ZVEZE KŠZR ZA LETO 2018 

 
Na začetku Vas obveščam, da se je v letu 2018 naša Zveza povečala za dva nova 

člana, in sicer; 

- Zvezo za taktično streljanje Laško in 

- Občinsko združenje Slovenskih častnikov Hrastnik 

Tako sedaj našo Zvezo sestavlja 20 članic, posledično smo zaradi izpolnjene kvote 

20-tih članic dobili tudi dodatnega delegata na skupščini SZS. V Državi si tako po 

številu članic delimo 2.mesto s še dvema regijama (S-regija in Z-regija). Prva SV-

regija ima pa zgolj eno članico več. 

 

Od 1.redne skupščine v mesecu marcu 2018 se je Upravni odbor Regije v razširjeni 

sestavi v letu 2018 sestal na treh rednih sejah.  

 

Vodstvo Regije je v letu 2018 uspešno sodelovalo s SZS in se je pravočasno odzivalo 

na vse obveznosti, ki nam jih je naložila naša krovna organizacija (t.j. SZS). 

 

V Regiji smo v neposrednem sodelovanju z Društvi članicami uspešno organizirali in 

izpeljali vsa zahtevana strelska in dogovorjena tekmovanja in sicer;  

- II. državno ligo v streljanju z zračnim orožjem (6kol 3+3), 

- Pionirsko ligo (6kol 3+3) 

- veteransko ligo (6kol 3+3), 

- poletno €-shot ligo (6kol). 

 

Organizirali in izpeljali smo vsa zahtevana Regijska tekmovanja z zračnim in 

malokalibrskim orožjem za vse starostne kategorije. Prav tako smo izvedli tudi šolsko 

regijsko prvenstvo za srednje in osnovne šole.  

 

V letošnji tekmovalni sezoni smo s sklepom upravnega odbora, povečali višino 

sofinanciranja prijavnine za mlajše kategorije na regijskih prvenstvih na 6,00 €. Tako 

je znašal strošek prijave za Društva le 5€ / na prijavljenega strelca.  

 

Zaradi pokrivanja terminov regijskih tekmovanj v letošnjem letu bi se v tej priložnosti 

še posebej zahvalil predsedniku g.Sevčnikarju in članom SD Dolič, da so nam 

posodili njihov avtomat za ocenjevanje tarč in smo tako lahko uspešno sočasno 

izvedli Regijsko tekmovanje (puška-pištola) na dveh lokacijah. 

 

Vsa tekmovanja so potekala brez večjih težav in pripomb, manjše smo reševali sproti 

v dogovoru z organizatorjem tekme. Logistična in tekmovalna vprašanja smo v 

sodelovanju z organizatorji posameznega kola prav tako reševali sproti. 
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V mesecu aprilu je Zveza organizirala Seminar za podaljšanje sodniških licenc za vse 

sodnike, ki jim je v letu 2018 potekla 4-letna licenca. Seminar smo uspešno izpeljali v 

prostorih SD Dolič, kjer so vsi prisotni sodniki (cca. 24) uspešno podaljšali svoje 

licence za nov olimpijski cikel.  

 

V zaključku ugotavljam, da smo v naši Regiji v tudi v letu 2018 izpolnili poslanstvo 

Regije z uspešno izpeljanimi tekmovanji na vseh nivojih in za vse starostne skupine, 

kljub malo bolj strnjenem urniku državnih tekmovanj. 

 

Regija je v dobrem finančnem stanju in dobro deluje, kar pa bi bilo nemogoče brez 

Vas aktivnih predstavnikov Društev, ki neposredno skrbite za izvajanje programov 

Regije za kar se Vam iskreno zahvaljujem in upam, da bomo nadaljevali skupno 

sodelovanje, saj edino skupaj z vami lahko Regija deluje in živi.    

 

 
 

PREDSEDNIK ZSD KŠZR 
      Igor STAJNKO 
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PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT V LETU 2019 
 
V letu 2019 Regija ne načrtuje odstopanja od nadaljevanja svojega poslanstva, ki je 

organiziranje že začrtanih in uveljavljenih strelskih tekmovanj ter nudenju pomoči Društvom 

za njihovo uspešno delovanje.  

 

Iz finančnega vidika smo v letu  2019 na letni ravni predvideli za 200 EUR večje stroške dela, 

ki gredo predvsem na pričakovane višje cene materiala in storitev. Cene za participacijo 

Društev v ligah, ki jih Regija organizira se ne bodo spreminjale.  

 

Med povečanje stroškov delovanja Regije je vključeno tudi povečano sofinanciranje prijavnin 

na regijska prvenstva za mlajše kategorije, kar pa ni tako velik strošek in je popolnoma v 

skladu s poslanstvom delovanja regije in si to lahko privoščimo. 

 

Izpostavil bi zaskrbujoč podatek, da smo za letošnjo sezono v primerjavi z lansko izdali za 

275 € manj računov za participacijo na naših tekmovanjih. Bolj kot manjši prihodek v Zvezo 

me skrbi, da se je s tem zmanjšalo število tekmujočih ekip v ligi in regijskem prvenstvu.  

 

Zato pozivam Društva, ki so glede na lansko sezono opustila tekmovanja v določenih 

kategorijah, da naj delajo na tem, da bodo vzgojile strelce ki bodo zastopali Društvo v 

manjkajočih kategorijah. Seveda ob zavedanju na strategijo  in finančne zmožnosti društva. 

Največji upad se pozna na tekmovanju pištola člani, nekaj manjši a vseeno je tudi na 

programu puška člani.   

 

Zveza je na koncu leta 2018 imela na računu 3.424,51 €, če še odštejemo račun za pokale in 

medalje, ki smo ga plačali letos znaša stanje na računu Zveze 3.205,46 €, ki ga lahko nato 

primerjamo s stanjem na računu leta 2017 (2.722,39 €) lahko ugotovimo, da imamo za 

483,07€ višje stanje kot lani v takem času.  

 

Zato lahko z veseljem povem, da je Zveza finančno v dobrem stanju in bo lahko še naprej v 

največji možni meri nudila kvaliteten suport Društvom, kar pa je tudi njena primarna 

dejavnost.   

 

Še informacija, da smo v mesecu marcu končno le zamenjali banko, ki je sedaj Delavska 

Hranilnica in bomo v naslednjem tednu prenakazali sredstva iz sedanjega računa ter le tega 

tudi zaprli. 

 

PREDSEDNIK ZSD KŠZR 
      Igor STAJNKO 
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1. PLANIRANI ODHODKI 

 2018 2019 

Material: strelski, ostali 2.200,00 € 2.300,00 € 

Sofinanciranje tekmovanj 800,00 € 1000,00 € 

Ostali material 200,00 € 200,00 € 

Potni stroški 500,00 € 500,00 € 

Plačilni promet 200,00 € 200,00 € 

Rač. storitve  300,00 € 300,00 € 

Ostale storitve 500,00 € 500,00 € 

SKUPAJ 4.700,00 € 4.900,00 € 

 
 

2.  PLANIRANI PRIHODKI  

 
2018 2019 

Računi izdani strelskim društvom 1.700,00 € 1.600,00 € 

dejanski izdani 1.775,00 € 1.500,00 € 

Sofinanciranje programa SZS 3.000,00 € 3.300,00 € 

dejanski prejeti 2.159,16 € v decembru 2019/ 

SKUPAJ 4.700,00 € 4.900,00 € 
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