
412-6                  Ljubljana, 22. 04. 2016

ZAPISNIK 46. SKUPŠČINE
STRELSKE ZVEZE SLOVENIJE
ki je bila dne 30. 03. 2016  z začetkom ob 18. uri 

v prostorih Strelišča na Dolenjski cesti 11 v Ljubljani.

1.
V otvoritvenem govoru je predsednik Strelske zveze Slovenije Janez Slapar pozdravil vse navzoče, 
skupščini zaželel uspešno delo in predlagal izvolitev delovnega predsedstva. 
Na predlagano sestavo ni bilo pripomb, skupščina je soglasno sprejela

SKLEP št. 1: V delovno predsedstvo so izvoljeni za predsednika Anton Majerle, za člana 
Milan Vernik in Aleksandar Hadžidaov.

2. 
Anton Majerle se je v imenu delovnega predsedstva zahvalil za izkazano zaupanje in v razpravo dal 
predlog dnevnega reda. Skupščina je soglasno sprejela

SKLEP št. 2: Skupščina je soglasno sprejela naslednji 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 društev z 
glasovalno pravico,
3.  Poročila  o  delu  organov skupščine  (poročila  o  delu  predsedstva,  poročilo  EP 2015,  
poročilo o poslovanju v letu 2015, poročilo disciplinskega razsodišča in poročilo nadzornega 
odbora), Razprava o poročilih in sprejem sklepov,
4. Program dela in finančni načrt SZS za leto 2016,
5. Predlog sprememb statuta SZS in statutarni sklep, 
6. EP 2017,
7. Pritožba SD Gorjanci zoper odločbo Disciplinskega razsodišča,
8. Vprašanja, predlogi in pobude delegatov, razno.

V  nadaljevanju  je  predsednik  delovnega  predsedstva  predlagal  zapisnikarja,  dva  overitelja 
zapisnika, člane verifikacijske komisije ter dal predlog v razpravo. Skupščina je soglasno sprejela

SKLEP št. 3: Za zapisnikarja je imenovan Simeon Gönc, za overitelja zapisnika Ernest  
Deržek in Elvira Valant, za predsednika verifikacijske komisije Giuliano Ritoša ter za člana 
Peter Golob in Andraž Tekavčič. 

Verifikacijska komisija je preverila prisotnost predstavnikov regij in društev z glasovalno pravico in 
predlagala skupščini ugotovitveni sklep, ki ga je ta soglasno sprejela

SKLEP št. 4: Na skupščini je od 45 predstavnikov regij in društev z glasovalno pravico  
prisotnih 33 predstavnikov. Skupščina je sklepčna in lahko veljavno odloča.

3.
Poročila o delu organov, poročilo o delu predsedstva, poročilo EP 2015, poročilo o poslovanju v 
letu 2015, poročilo disciplinskega razsodišča in nadzornega odbora so predstavniki  članic SZS 
prejeli  v  pisni  obliki.  Dodatna pojasnila  so podali  še  predsednik Janez Slapar,  sekretar Simeon 



Gönc, član disciplinskega razsodišča Peter Jenko in član nadzornega odbora Bojan Udovč.

Predsedujoči je odprl razpravo o poročilih.  
Ernesta Deržka zanima ali smo Jožici Šerbec izplačali odpravnino ob upokojitvi. Predsednik Slapar 
pojasni, da smo ji izplačali tri plače, vendar nas terja še za štiri,  kar bomo poskušali ovreči na 
Delovnem in socialnem sodišču.
Branka Koširja zanima, kako bomo izvedli EP leta 2017, če s Pragerskim ne bomo več sodelovali. 
Slapar pojasni, da bo EP 2017 organizirano v Mariboru in ne v Pragerskem. Delegati menijo, da so 
nas  izkušnje pri organizaciji EP 2015 naučile, kako se lotiti organizacije, da v bodoče ne bi imeli 
podobnih težav.
Dejana Stančeviča zanima, kako je SZS reševala primer Petre Dobravec in njeno slabo formo po SP 
v  Granadi.  Njen  trener  Branko  Košir  pojasni  okoliščine  in  predlaga,  da  ji  SZS  nudi  pomoč  z 
vključitvijo vrhunskega psihologa. Delegati in vodstvo SZS si želi, da bi se Petri Dobravec znova 
dvignila forma in da bi bila sposobna dosegati visoke rezultate.
Ker ni bilo druge razprave, so bila poročila dana na glasovanje.

SKLEP št. 5: Vsa poročila o delu organov zveze so bila soglasno sprejeta.

4. 
Sekretar Simeon Gönc je predstavil program dela in Finančni načrt SZS za leto 2016.
Predsedujoči je odprl razpravo o Programu dela in finančnem načrtu SZS za leto 2016.
Ker ni bilo razprave, je bil predlog sklepa dan na glasovanje.

SKLEP št. 6: Program dela in finančni načrt Strelske zveze Slovenije za leto 2016 je bil 
soglasno sprejet.

5.
Predlog sprememb statuta SZS in statutarni sklep
Predsednik  Slapar  predstavi  predloge  sprememb  statuta.  Pojasni,  da  gre  za  spremembe  v  treh 
vsebinskih sklopih. Prvi sklop je vezan na članice SZS, ki lahko s prostovoljnim delom prispevajo k 
delu zveze in se jim pokrije stroške nastale v zvezi s tem. Drugi sklop sprememb je pogojen z 
izvedbo EP leta 2017. Predsedstvo meni, da je za organizacijo tega projekta bolje, da se sestava 
predsedstva in organov SZS do izvedbe EP 2017 ne spremeni. Zaradi tega lahko predsedstvo v 
takšnih izjemnih okoliščinah skupščini predlaga podaljšanje ali skrajšanje mandata do šest mesecev, 
kar  se  sprejme s  statutarnim sklepom z  večino,  ki  je  določena za sprejem Statuta.  Tretji  sklop 
sprememb je vezanih na funkcijo sekretarja, za katerega je zahtevana visoka izobrazba, opredelitev 
postopka njegovega izbora in možnost njegove zamenjave v roku šestih mesecev po imenovanju. Ta 
sklop sprememb stopi v veljavo po koncu mandata sedanjega sekretarja, to je leta 2018.
Predsedujoči je odprl razpravo o predlogih sprememb statuta SZS.
V razpravi z vprašanji in pojasnili sodelujejo Dejan Stančevič, Polona Sladič, Peter Golob, Bojan 
Udovč in Ernest Deržek.
Predsednik Slapar članom skupščine nato predstavi in predlaga še sprejem statutarnega sklepa. 
Predsedujoči je predloga sklepov dal na glasovanje. Skupščina ju je soglasno sprejela

SKLEP št. 7: Skupščina SZS sprejme predlog dopolnitev statuta SZS s predlaganimi sklopi 
sprememb.

SKLEP št. 8: Predsedniku, predsedstvu in drugim organom, ki jih voli skupščina 
Strelske zveze Slovenije, se mandat podaljša najdlje do 15.6.2017.



6.
Poročilo o pripravi EP 10m Maribor 2017
Projekt organizacije EP 2017 predstavi podpredsednik SZS in predsednik organizacijskega odbora 
EP 10m Maribor  2017,  Ljubo Germič.  V predstavitvi  projekta  pojasni,  da  je  spremembo kraja 
izvedbe  EP Maribor  2017  potrdilo  predsedstvo  ESC  na  svoji  seji  februarja  v  Györu.  Germič 
predstavi strukturo organov EP 2017, kraj izvedbe, finančni načrt EP in druge podrobnosti. Njegov 
načrt je, da se EP izvede na tak način, da za sabo ne bo pustilo dolgov.
Po  kratki  razpravi,  v  kateri  so  sodelovali  Jernej  Adlešič,  Ernest  Deržek  in  Ljubo  Germič,  je 
predsedujoči  povzel  sledeči  predlog  sklepa,  ga  dal  na  glasovanje  in  skupščina  ga  je  soglasno 
sprejela

SKLEP  št.  9:  Skupščina  se  je  seznanila  s  projektom   EP  10  m  Maribor  2017  in 
pooblašča predsedstvo, da projekt izpelje. Predsedstvo je dodelilo tekmovanje 
izvajalcu  SD  I.  pohorski  bataljon  Ruše,  ki  se  je  zavezalo,  da  SZS  ne  bo 
bremenilo z morebitno izgubo oz. s SZS ne bo delilo dobička, ki bi morebiti 
nastal pri izvedbi EP 2017.

7.
Pritožba SD Gorjanci zoper odločbo disciplinskega razsodišča
Sekretar članom skupščine pojasni, da je SD Gorjanci vložilo pritožbo proti odločbi disciplinskega 
razsodišča. Predstavi dosedanji potek postopka in dejstva ter članom skupščine predstavi možnosti 
rešitve pritožbe. Po predstavitvi članom skupščine predlaga sprejetje sklepa, da se pritožbo zavrne 
in odločbo potrdi.
Predsedujoči je odprl razpravo, v kateri so sodelovali v imenu pritožnika Anton Klobčaver in Darko 
Malnar,  ki  pojasnjujeta  okoliščine  in  oporekata  ustreznosti  postopka  in  ustreznosti  odločbe.  V 
odprti  razpravi so sodelovali  Jože Arh, Peter Marinčič,  Ernest Deržek, Anton Majerle in Ernest 
Sečen.
Predsedujoči je zaključil daljšo razpravo, prisotne opozoril na kodeks etike v športnem strelstvu in 
predstavljeni predlog sklepa dal na glasovanje. Skupščina je sprejela
 

SKLEP št. 10: Pritožba SD Gorjanci zoper odločbo disciplinskega razsodišča se zavrne in 
odločba se potrdi.

Sklep je bil sprejet s 27 glasovi za , 5 glasov je bilo proti, 1 glas je bil vzdržal.

8.
Vprašanja, predlogi in pobude delegatov, razno.
Bojan Udovč, Peter Golob in predsednik Slapar članicam predlagajo dopolnitev  statutov članic SZS 
s vsebinskimi sklopi, ki jih je skupščina sprejela za dopolnitev statuta SZS. Po kratki razpravi je 
skupščina sprejela

SKLEP št. 11: Članicam SZS se priporoča dopolnitev svojih statutov po vzoru sprejetih 
            rešitev za statut SZS.

Jernej Adlešič predlaga, da bi se za pionirje tarče spremenile na standardni program, zaradi lažjega 
izvajanja tekmovanj z uporabo elektronskih tarč in s tem povezanim upravljanjem s programom 
Sius Ascor. Predsednik Komisije za puško, pištolo in samostrel, Ernest Sečen, pojasni, da se s tem 
vprašanjem  že  ukvarjamo  in  bo  šlo  v  javno  razpravo  med  članice  SZS  kot  izhaja  iz  sklepa 
Strokovnega sveta.

Ignaca Jerovška zanima,  zakaj  se  izplačila  sofinanciranja  programov nakazujejo članicam in ne 



reprezentantom  direktno.  Branko  Košir  in  Bojan  Udovč  pojasnita,  da  se  na  ta  način  klubom 
sofinancira stroške, ki v klubih nastajajo z aktivnostmi in vlaganji v razvoj svojih reprezentantov in 
po drugi strani iz ugodnejših davčnih vidikov.

Podpredsednik Ljubo Germič sprašuje,  zakaj  ne dovolimo uspešnim mladim strelcem, da bi  na 
istem tekmovanju nastopali  v  svoji  in  tudi  v  višji  starostni  kategoriji.  Odločitev  se  mu  ne zdi 
logična, saj s tem nekomu zapiramo možnosti za dobro uvrstitev v višji kategoriji. Savo Strmole 
pojasni, da pravilniki ISSF in ESC ne dopuščajo možnosti nastopanja v dveh starostnih kategorijah 
na istem tekmovanju. Po tem vzoru imamo enak sistem vpeljan še za mlajše selekcije.

Ernest Deržek predlaga predsedstvu, da se dajo pobude za spremembe zakonodaje za društva, da se 
odgovorne  osebe  v  društvih  ne  bi  zavezovalo  k  enaki  odgovornosti,  kot  odgovorne  osebe  v 
kapitalskih družbah. Takšno pobudo naj bi se oblikovalo skupaj s predstavniki OKS in FŠO. 

Anton Majerle članicam priporoča, da se poslužujejo zavarovanja odgovornosti strokovnega kadra.

 
Predsedujoči  se  je  vsem  zahvalil  za  predloge  in  pobude,  katere  bodo  posredovane  pristojnim 
komisijam in, ker ni bilo več razpravljavcev, je zaključil 46. skupščino SZS ob 20.50 uri.

Zabeležil Predsednik delovnega predsedstva
Simeon Gönc Anton Majerle

Overitelja zapisnika 
  Ernest Deržek     Elvira Valant


