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ZAPISNIK 48. REDNE SKUPŠČINE  

STRELSKE ZVEZE SLOVENIJE, 
ki je bila dne 29. 3. 2018 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 ter  

sporočil, da bo začetek skupščine prestavljen za 30 minut, ker skupščina še ni sklepčna in delegati iz 

Primorske in Gorenjske prihajajo z majhno zamudo.  

Po prihodu delegatov je predsednik skupščini 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,  

- Silvo Kostanjšek, član in 

- Gregor Maučec, 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 2017, poročilo Disciplinskega razsodišča in poročilo Nadzornega odbora), Razprava 

o poročilih in sprejem sklepov, 

4. Program dela in finančni načrt SZS za leto 2018, 

5. Poročilo – odprta vprašanja EP 2015, 

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:  Skupšina je potrdila: 

- Elviro Valant za zapisnikarja, 

- Ernesta Deržka in Damijana Klopčiča za overitelja zapisnika, 

- Verifikacijsko komisijo v sestavi: Aleš Košir, predsednik, Cvetko Privšek in Alojz 

Mikolič, člana.  

 

Predsedujoči je dal na glasovanje  sprejem ugotovitvenega sklepa o številu predstavnikov regij in društev z 

glasovalno pravico na 48. Skupščini SZS. Seznam števila predstavnikov na 48. Skupščini SZS je priložen h 

gradivu za skupščino. V skladu z 12. in 17. členom Statuta SZS imajo posamezne regije in članice SZS 

(stanje na dan 28. 1. 2018)  43  predstavnikov  na 48. Skupščini SZS. 

 

SKLEP št.4. Skupščina je soglasno sprejela ugotovitveni sklep, da ima 43 predstavnikov regij in članic SZS 

glasovalno pravico na 48. Skupščini SZS.  

 

V nadaljevanju je verifikacijska komisija preverila prisotnost predstavnikov regij in društev z glasovalno 

pravico in podala Skupščini poročilo, da je na 48.  Skupščini SZS prisotnih 27 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, ki je v preteklem letu najprej 

obravnavalo sestavo in imenovanji komisij SZS, nato je imenovalo še vodje reprezentanc. Sprejelo je 

predloge imenovanja reprezentanc za puško in pištolo kot tudi za puško šibrenico za nastope na mednarodnih 

tekmovanjih. Predsedstvo je obravnavalo in sprejelo nekaj pravilnikov, vendar naj bi se ti v bodoče 

sprejemali najkasneje v maju za prihodnjo sezono. Poudaril je dejstvo, je bilo veliko narejenega na medijski 

prepoznavnosti strelskega športa, saj je Šport TV v živo prenašal finala iz EP Györ, ki sta jih iz studia 

komentirala Alojz Mikolič in Robert Ferenčak. Analiza je pokazala, da je več kot 21.000 gospodinjstev 

spremljalo te dogodke. SZS je uspelo zaposliti vodjo reprezentance Andrejo Vlah v Slovenski vojski, v 

postopku zaposlitve v SV pa je Tomaž Blazinšek. Za delo reprezentanc v letu 2017 je bilo zagotovljeno 

dovolj sredstev, vendar so reprezentance potrošile več kot je bilo načrtovano. Predsednik je pohvalil dosežke 

mladinskih reprezentanc, izpostavil je rezultat Anje Prezelj na kvalifikacijah za MOI v Buenas Airesu, ki je 

za las zgrešila kvoto, zato se SZS trudi pridobiti posebno povabilo za njeno udeležbo na MOI. SZS vlaga 

ogromno dela v prijavljanje na razpise za pridobivanje finančnih sredstev ter pridobivanje novih ter 

ohranjanje  starih sponzorjev. V letošnjem letu je zvezi uspelo pridobiti novega sponzorja -  Gorenjsko 

banko. 

 

Sekretar SZS Simeon Gönc je predstavil poročilo o poslovanju v letu 2017. 

 

Poročilo Disciplinskega razsodišča ni bilo ustno predstavljeno na skupščini, ker je predsednica Tijana 

Čabraja opravičila svoj izostanek. 

 

Predsednica Nadzornega odbora Andreja Berdnik je predstavila poročilo Nadzornega odbora za leto 2018. 

 

Vsa poročila so delegati prejeli v pisni obliki, priložena h gradivu za Skupščino. 

 

Predsedujoči je odprl razpravo o podanih poročilih. V razpravi so sodelovali Dejan Stančevič (SD 

Grosuplje), ki je postavil vprašanje, kaj sta projekta Razvoj kadrov v športu in Nacionalna panožna športna 

šola, ki se jih omenja v poročilih. Odgovor mu je podal sekretar Simeon Gönc, ki je obrazložil kdo izvaja ta 

projekta in kaj pomenita za SZS. Stanko Vidmar je izpostavil problem financiranja društev in njihovega 

strokovnega kadra, saj občine za dodelitev teh sredstev zahtevajo kader z diplomo na Fakulteti za šport. 

Sekretar SZS je v odgovoru pozval predstavnike društev, naj v svojih sredinah poiščejo nadarjen kader in ga 

usmerjajo v študij na Fakulteti za šport. S takim kadrom bodo v bodoče uspeli pridobiti namenska sredstva 

za njihovo delovanje. Savo Strmole (SD Vrhnika) je dodal, da Fakulteta za šport nima programa strelstva in 

tudi med strelci-študenti v preteklosti ni bilo interesa za ta program, čeprav se je pred 10. leti SZS angažirala, 

da bi tak program zaživel. Simon Potrč (SD 1. Pohorski bataljon Ruše) bi želel vedeti, kakšni so stroški 

posameznih reprezentanc, iz česar bi bilo razvidno, katera reprezentanca je prekoračila svoj proračun.. 

Sekretar je posredoval želene podatke. Predsednik Janez Slapar je skupščino seznanil s sklepom predsedstva, 

da bo morala reprezentanca za presežen proračun za leto 2017, dolg vrniti v letu 2018. Simon Potrč je 

opozoril tudi na napake pri delu Disciplinskega razsodišča, saj sta postopka Zlatko Deželak in SK Central 

zastarala. Predsednik Janez Slapar je skupščino seznanil, da SK Central ni več članica SZS, da pa je res, da 

sta šli zadevi prepozno v obravnavo na Disciplinskem razsodišču v preteklem mandatu. V razpravi sta 

sodelovala še Ernest Deržek, ki je podal svoje pripombe na nov Zakon o športu ter Branko Košir, ki je 

izpostavil, da bo prišlo do sprememb v programih izobraževanja strokovnega kadra. Sekretar SZS je 

prisotnim pojasnil, da je v javni razpravi nov pravilnik o usposabljanju strokovnih delavcev v športu, kjer ne 

bo več izobraževanja strokovnega kadra v treh stopnjah (inštruktor, trener 1 in trener 2), ampak samo v dveh: 

vaditelj in trener, vendar bodo v bodoče že vaditelji (prva stopnja) lahko samostojno delali v klubih. 

 

Predsedujoči je dal na glasovanje sprejem poročil o delu Predsedstva, poročilo o poslovanju v letu 2017, 

poročilo Disciplinskega razsodišča in poročilo Nadzornega odbora. 

 

SKLEP št. 6: Skupščina je soglasno sprejela predložena poročila o delu organov SZS. 

 

Točka 4. 

Sekretar SZS Simeon Gönc je predstavil program dela in finančni načrt za leto 2018. Finančni načrt je 

pripravljen na podlagi predpostavke, da bo SZS od Ministrstva za izobraževanje in šport ter Fundacije za 



šport zbrala 28% več sredstev, kot je bilo načrtovano v letu 2017. V kolikor zveza ne bo prejela sredstev v 

višini planiranih, bo potrebno sredi maja sprejeti rebalans proračuna. 

 

Predsedujoči je odprl razpravo o predstavljenem programu dela in finančnem načrtu za leto 2018  V razpravi 

so sodelovali Savo Strmole, Ernest Deržek in predsednik Janez Slapar, ki je poudaril, da ima pomisleke glede 

višine planiranih javnih sredstev in je skupščino zaprosil za mandat, da predsedstvo sprejme rebalans 

proračuna, če se bo izkazalo, da Fundacija za šport in Ministrstvo za izobraževanje in šport nista dodelila 

SZS toliko sredstev, kot jih je predvidenih v finančnem planu za leto 2018. 

 

Predsedujoči je dal na glasovanje sprejem programa dela in finančnega načrta za leto 2018. 

 

SKLEP št. 7: Skupščina je sprejela program dela in finančni načrt za leto 2018 in pooblastila predsedstvo za 

sprejem morebitnega rebalansa proračuna v skladu z višino dodeljenih sredstev Ministrstva za 

izobraževanje in šport in Fundacije za šport ter opozorila, da stroški SZS ne smejo presegati 

stroškov predvidenih v finančnem načrtu.  

 

 

Točka 5. 

Predsednik Janez Slapar je predstavil zgodovino sodelovanja in problematiko odprtih vprašanjih med SZS in 

g.Igorjem Rakušo ter podjetja in športne organizacije, s katerimi je povezan oz. so v njegovem upravljanju. 

Poročal je o sestanku, ki ga je imel z g. Bogdanom Gabrovcem, predsednikom OKS in g. Igorjem Rakušo 

dne 26.3.2018 na OKS. G. Bogdan Gabrovec je bil ponovno seznanjen s situacijo glede EP Maribor 2015 in 

se je vklopil v reševanje tega problema. Na koncu sestanka so se dogovorili, da bo Igor Rakuša predlagal 

način rešitve omenjene situacije. 

 

Ker razprave ni bilo, je predsedujoči dal na glasovanje sprejem sklepa . 

 

SKLEP št. 8: Skupščina se je seznanila s problematiko odprtih vprašanjih med SZS in g. Igorjem Rakušo ter 

podjetja in športne organizacije, s katerimi je povezan oz. so v njegovem upravljanju. 

 

Točka 6. 

- Predsedujoči Anton Majerle  je skupščino seznanil z Vprašalnikom SZS 2017, ki ga je pripravil Strokovni 

svet. Odgovori, ki so jih poslale članice SZS so bili zbrani in poslani komisijam SZS v obravnavo. 

- Savo Strmole (SD Vrhnika)  in Sekretar SZS Simeon Gönc sta skupščini predstavila delo, ki sta ga Peter 

Tkalec in Peter Golob vložila v pripravo predloga sprememb Zakona o orožju. Skupščina se je obema 

javno zahvalila za njuno delo. 

- Gregor Kmetec (SD Kidričevo) je predlagal, da se, glede na velike stroške organizacije tekmovanj in 

posledično majhno število društev, ki so pripravljena organizirati večja domača tekmovanja, vključi v 

finančni plan SZS za leto 2019 sredstva, ki bi jih SZS namenila za sofinanciranje tekmovanj kot so DP in 

turnirji 1. DL. 

- Peter Golob (SD Svečina) je predlagal, da bi se prijavnine za tekmovanja z MK in VK orožjem ponovno 

dvignile na raven pred znižanjem. 

- Jože Drobun (ŠD ZPE) je pozval SZS, da le-ta predlaga zavodu Šport Ljubljana, da se na centralnem 

strelišču v Ljubljani ponovno uredi strelišče na 300 m. 

- Gregor Kmetec (SD Kidričevo) je postavil vprašanje, če ima SZS namen nabaviti elektronske tarče 

(EST). Predsednik Janez Slapar je pojasnil, da se je SZS trudila pridobiti sredstva za nabavo EST, vendar 

v letošnjem letu to ni izvedljivo. V razpravi so sodelovali še Dejan Stančevič in Savo Strmole. Peter 

Golob je povedal, da so EST v lasti SZS v izredno slabem stanju in jih klubi, ki si jih brezplačno 

izposojajo, ne skrbijo zanje v smislu dobrega gospodarja. Postavil je tudi vprašanje, zakaj si organizatorji 

tekmovanj ne morejo izposoditi EST, ki so bile nabavljene iz sredstev pridobljenih na razpisih Fundacije 

za šport in je SZS dala za to prioritete in priporočila. Jože Arh (SD Leskovec) je predlagal, da članice 

SZS zberejo polovico sredstev za nabavo EST, drugo polovico pa pridobijo na razpisu za sredstva 

Fundacije za šport, nato pa tarče izposojajo organizatorjem tekmovanj.  

- Stanko Vidmar (SD Olimpija) je podal pobudo, da bi SZS predlagala Slovenski vojski sodelovanje, da bi 

v klubih učili vojake streljati v zameno za plačilo.  

 

Predsedujoči Anton Majerle je skupščini pojasnil, da bodo pobude zapisane in posredovane pristojnim 

komisijam v obravnavo. 



Skupščina je bila končana ob 20.20 uri. 

 

 

Zabeležila:                  Predsednik delovnega predsedstva 
 

Elvira Valant                                  Anton Majerle 

 

 

 

Overitelja zapisnika: 
 

Ernest Deržek 

 

 

Damijan Klopčič 


