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ZAPISNIK 49. REDNE SKUPŠČINE  
STRELSKE ZVEZE SLOVENIJE, 

ki je bila dne 3. 4. 2019 z začetkom ob 18.00 uri na Dolenjski cesti 11 v Ljubljani. 
 

 
Točka 1. 
V otvoritvenem govoru je predsednik Strelske zveze Slovenije Janez Slapar pozdravil vse prisotne. Skupščini 
je zaželel uspešno delo in podal predlog za izvolitev delovnega predsedstva. Na predlagano sestavo ni bilo 
pripomb, skupščina je soglasno sprejela 
 
SKLEP št. 1: V delovno predsedstvo so izvoljeni: 

- Anton Majerle, predsednik,  
- Bogdan Slanšek, član in 
- Milan  Vernik, član.  

 
Točka 2. 
Predsedujoči Anton Majerle se je v imenu delovnega predsedstva zahvalil za izkazano zaupanje in predlagal 
sprejem dnevnega reda ter dal predlog v razpravo. Delegati so bili seznanjeni, da se seja Skupščine snema. 
Predsedujoči je dal na glasovanje predlog dnevnega reda.  
 
SKLEP št. 2: Skupščina je soglasno sprejela dnevni red: 

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

verifikacijske komisije in ugotovitvenega sklepa o številu predstavnikov regij in članic 
SZS z glasovalno pravico, 

3. Poročila o delu organov skupščine (poročilo o delu Predsedstva, poročilo o poslovanju v 
letu 2018, poročilo Disciplinskega razsodišča in poročilo Nadzornega odbora), Razprava 
o poročilih in sprejem sklepov, 

4. Program dela in finančni načrt SZS za leto 2019, 
5. Volitve nadomestnega člana Predsedstva SZS, 
6. Vprašanja, predlogi in pobude delegatov, razno. 

 
Predsedujoči Anton Majerle je podal predloge za imenovanje zapisnikarja, dveh overiteljev zapisnika, 
verifikacijske komisije ter dal predloge v razpravo. Na predloge ni bilo pripomb, zato je dal predlog sklepa 
na glasovanje. 
 
SKLEP št. 3:  Skupščina je potrdila: 

- Elviro Valant za zapisnikarja, 
- Alojza Mikoliča in  Matejo Kernjak Slak za overitelja zapisnika, 
- Verifikacijsko komisijo v sestavi: Ernest Deržek, predsednik, Giuliano Ritoša in Simon 

Potrč, člana.  
- Volilno komisijo v sestavi: Peter Golob, predsednik, Roman Lunder in Stanko Vidmar, 

člana. 
 
Predsedujoči je dal na glasovanje sprejem ugotovitvenega sklepa o številu predstavnikov regij in društev z 
glasovalno pravico na 49. Skupščini SZS. Seznam števila predstavnikov na 49. Skupščini SZS je priložen h 
gradivu za skupščino. V skladu z 12. in 17. členom Statuta SZS imajo na 49. Skupščini SZS posamezne 
regije in članice SZS 43 predstavnikov (stanje na dan 3. 2. 2019). 
 
SKLEP št.4. Skupščina je soglasno sprejela ugotovitveni sklep, da ima na 49. Skupščini SZS 43 

predstavnikov regij in članic SZS glasovalno pravico.  
 
 
 
 



V nadaljevanju je verifikacijska komisija preverila prisotnost predstavnikov regij in društev z glasovalno 
pravico in podala Skupščini poročilo, da je na 49.  Skupščini SZS prisotnih 25 delegatov z veljavnimi 
pooblastili. 
Predsedujoči je razglasil 
  
SKLEP št. 5:  Skupščina je sklepčna. 
 
Točka 3. 
Predsednik SZS Janez Slapar je predstavil poročilo o delu Predsedstva SZS in poudaril, da je bilo leto 2018 
zelo uspešno, saj so naši tekmovalci dosegali odlične rezultate, vrhunca pa sta bila dosežka Boštjana Mačka, 
ki je osvojil naslov evropskega prvaka v trapu ter Rajmonda Debevca, ki je osvojil naslov svetovnega prvaka 
v disciplini 300 m leže. Predsednik je izpostavil sodelovanje SZS na javnem razpisu Fundacije za šport za  
sofinanciranje letnega programa za šport  v letu 2019 ter sodelovanje članic na razpisu Fundacije za šport za 
sofinanciranje obnove športnih objektov. Poudaril je, da je pomembno, da članice v čim večjem številu in 
večkrat zapored prijavljajo projekte na omenjeni razpis, saj bodo le-tako lahko uspešne pri dodeljevanju teh 
sredstev. Predsednik je podal poročilo o reševanju sodnega spora z Igorjem Rakušo (SK Central, SC Gaj) in 
posredoval informacijo, da so omenjeni odstopili od poskusa reševanja spora z mediacijo. Predsednik je 
Skupščino seznanil, da je SZS uspelo zaposliti Tomaža Blazinška v Slovenski vojski, kar pa ni bilo mogoče 
urediti za Kevina Vento, ker ima dve državljanstvi, kar po veljavni zakonodaji onemogoča njegovo 
zaposlitev v Slovenski vojski ali na Ministrstvu za notranje zadeve. Kevin Venta sedaj nastopa za nemško 
reprezentanco.  
 
Sekretar SZS Simeon Gönc je predstavil poročilo o poslovanju v letu 2018. 
 
Predsednica Disciplinskega razsodišča, Tijana Čabraja je opravičila svoj izostanek, zato je Sekretar SZS 
Simeon Gönc prebral poročilo Disciplinskega razsodišča, v katerem obvešča Skupščino, da v tem obdobju ni 
bilo vloženega nobenega predloga v obravnavo.  
 
Predsednica Nadzornega odbora Andreja Berdnik je predstavila poročilo Nadzornega odbora za leto 2018. 
Opozorila je na pravočasno obračunavanje potnih nalogov. 
 
Vsa poročila so delegati prejeli v pisni obliki in so priložena h gradivu za Skupščino. 
 
Predsedujoči je odprl razpravo o podanih poročilih. Ker razprave ni bilo, je predsedujoči dal na glasovanje 
sprejem poročil o delu Predsedstva, poročilo o poslovanju v letu 2018, poročilo Disciplinskega razsodišča in 
poročilo Nadzornega odbora. 
 
SKLEP št. 6: Skupščina je soglasno sprejela predložena poročila organov SZS. 
 
 
Točka 4. 
Sekretar SZS Simeon Gönc je predstavil program dela in finančni načrt SZS za leto 2019. Glede na velike 
tekmovalne uspehe v letu 2018 se pričakuje, da bo SZS pridobila maksimalno kvoto sredstev od naših javnih 
sofinancerjev (Ministrstvo za izobraževanje in šport in Fundacija za šport) ter Olimpijskega komiteja.  Ko bo 
SZS prejela vse odločbe o sofinanciranju, se bo videlo ali bo potrebno sredi maja sprejeti rebalans proračuna. 
 
Predsedujoči je odprl razpravo o predstavljenem programu dela in finančnem načrtu SZS za leto 2019. Prijav 
k razpravi ni bilo, zato je predsedujoči dal na glasovanje sprejem programa dela in finančnega načrta SZS za 
leto 2019 in pooblastila skupščine za sprejem morebitnega rebalansa proračuna. 
 
SKLEP št. 7: Skupščina je sprejela program dela in finančni načrt SZS za leto 2019 in pooblastila 

predsedstvo za pripravo in sprejem morebitnega rebalansa proračuna v skladu z višino 
pridobljenih sredstev.  

 
 
Točka 5. 
Predsednik SZS Janez Slapar je skupščini pojasnil, da je Peter Tkalec, član Predsedstva SZS odstopil, zato je 
potrebna izvolitev nadomestnega člana Predsedstva SZS do konca mandatnega obdobja. Ker je na SZS 



prispela samo kandidatura Gegorja Kmetca, je predsednik SZS predlagal, da je glasovanje javno. 
 
Predsedujoči je Skupščini razložil člene Statuta, ki urejajo volitve in dal na glasovanje sprejem sklepa o 
načinu glasovanja za nadomestnega člana Predsedstva SZS.  
 
SKLEP št. 8: Skupščina je soglasno sprejela sklep, da bo glasovanje za nadomestnega člana Predsedstva SZS 

potekalo javno. 
 
Predsedujoči je dal na glasovanje predlog predsednika SZS, da se za nadomestnega člana Predsedstva SZS 
do konca mandatnega obdobja izvoli Gregorja Kmetca. 
 
SKLEP št. 9: Skupščina je soglasno izvolila Gregorja Kmetca za nadomestnega člana Predsedstva SZS do 

konca mandatnega obdobja, to je do leta 2021. 
 
Točka 6. 
- Branko Košir, SD Lotrič Železniki, je predlagal, da bi se v prihodnji sezoni vsa finala na DL in DP 

prenašala v živo preko interneta. Predlagal je tudi uvedbo ocenjevanja zadetkov na decimalke v disciplini 
zračna puška 10 m v kategoriji pionirjev. To bi lahko uvedli tudi za streljanje s serijsko zračno puško, če 
bi sprejeli, da se strelja s serijsko zračno puško na standardne tarče. 

- Peter Golob, SD Svečina, je Skupščino seznanil, da so se MT Trzin in MT Ruše ter finala zadnjih treh 
krogov lige prenašali v živo preko interneta. Pri tem je izpostavil problem internetnih povezav na 
tekmovanjih ter opremo, ki jo imajo na razpolago on in organizatorji tekmovanj. 

- Branko Košir, SD Lotrič Železniki, je predlagal, da bi se del sponzorskih sredstev, ki jih pridobi SZS, 
namenil za razvoj produktov, kot so prenosi v živo, ki so jih delali dijaki iz Srednje medijske šole na MT 
v Rušah. Simon Potrč, SD 1. Pohorski bataljon Ruše, ja zagotovil, da bo pripravil povzetek stroškov, ki so 
jih imeli s prenosi v živo v Rušah. 

- Peter Golob, SD Svečina, je predlagal, da bi za sezono 2019/2020 članice SZS lahko same podaljševale 
registracijo svojih članov in tudi same vnašale nove člane v register tekmovalcev SZS, da bi se izognili 
delu s papirnatimi predlogi. Izboljšati bi bilo potrebno tudi e-prijave. Za posodobitev obstoječih 
programov bi morali najeti strokovnjaka, kar pa bi za sabo potegnilo kar nekaj stroškov. 

- Peter Golob, SD Svečina, je Skupščini predstavil problem varovanja osebnih podatkov, kot je predpisano 
z novo uredbo. Milan Vernik, SD 1. Pohorski bataljon Ruše, je Skupščino seznanil, da se z vprašanjem 
varovanja osebnih podatkov že ukvarja Komisija za organizacijo, kadre in promocijo SZS. Soglasja 
staršev mladoletnih tekmovalcev oz. polnoletnih tekmovalcev, kje se lahko njihovi podatki objavljajo in 
uporabljajo, se bodo pridobivali na klubskem nivoju. Obrazec za soglasje se bo pripravil v takšni obliki, 
da bo veljal na klubski in reprezentančni ravni. 

- Sekretar SZS Simeon Gönc je Skupščini predstavil program prenosov iz ISSF WC Al Ain na Šport TV in 
željo, da bi bili v bodoče, zaradi večje prepoznavnosti strelskega športa, vsi prenosi na Šport TV1, ki ima 
tudi največjo gledanost. Nacionalna TV pa še razmišlja, da bi v svoj program vključila tudi prenose 
streljanja iz Minska, kjer se bodo v juniju odvijale 2. Evropske igre. 

 
Predsedujoči Anton Majerle je skupščini pojasnil, da bodo pobude zapisane in posredovane pristojnim 
komisijam v obravnavo. 
 
Skupščina je bila končana ob 19.20 uri. 
 
Zabeležila                  Predsednik delovnega predsedstva 
 

Elvira Valant                                  Anton Majerle 
 

Overitelja zapisnika: 
 

Alojz Mikolič 
 
 
 
 

Mateja Kernjak Slak 


