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237-22                                  Ljubljana, 8.4.2022 
 

ZAPISNIK 52. REDNE LETNE SKUPŠČINE  

STRELSKE ZVEZE SLOVENIJE, 

 
ki je bila dne 07.04.2022 z začetkom ob 18:00 uri na Dolenjski cesti 11 v Ljubljani. 

 

 

Točka 1. 

V otvoritvenem govoru je predsednik Strelske zveze Slovenije, Ljubo Germič, pozdravil vse prisotne, 

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,  

- Aleš Košir, član in 

- Franc Kolarič, član. 

 

Točka 2. 

Predsedujoči Anton Majerle se je v imenu delovnega predsedstva zahvalil za izkazano zaupanje. Po 

obravnavi predloga dnevnega reda, je skupščina sprejela  

 

SKLEP št. 2:  Skupščina SZS 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 2021, 

• Poročilo Disciplinskega razsodišča, 

• Poročilo Nadzornega odbora, 

• Razprava o poročilih in sprejem sklepov. 

4. Program dela SZS za leto 2022, 

5. Finančni načrt SZS za leto 2022 in 

6. Vprašanja, predlogi in pobude delegatov, razno. 

 

Predsedujoči je podal predloge za zapisnikarja, dveh overiteljev ter člane verifikacijske komisije. Skupščina 

je brez razprave soglasno sprejela  

 

SKLEP št. 3:  Za zapisničarko se imenuje Andreja Vlah. Za overitelja zapisnika se imenujeta Andreja Gorjup 

in Stanko Vidmar. 

                       V verifikacijsko komisijo se imenujejo: Tadej Horvat, predsednik, Miran Bevk in Rok Ivanc,   

                       člana.  

 

Predsedujoči je podal predlog ugotovitvenega sklepa o številu predstavnikov regij in društev z glasovalno 

pravico na 52. Skupščini SZS, ki je priložen h gradivu za skupščino. V skladu z 12. in 17. členom Statuta 

SZS imajo posamezne regije in članice SZS (stanje na dan 7.2.2022) 33 predstavnikov na 52. Skupščini SZS. 

Skupščina je soglasno sprejela  

 

SKLEP št. 4: Na 52. Skupščini SZS ima glasovalno pravico 33 predstavnikov regij in članic SZS.  

 

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

pravico in podala Skupščini poročilo, da je na 52. Skupščini SZS prisotnih 18 delegatov z veljavnimi 

pooblastili. 

Predsedujoči je predlagal 
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SKLEP št. 5: Skupščina je z osemnajstimi delegati sklepčna.  

Sklep je bil sprejet soglasno. 

 

Točka 3. 

Predsedujoči Anton Majerle je Skupščini predlagal, da se najprej predstavijo vsa poročila, nato pa bo odprta 

razprava o vseh poročilih. Pripomb ni bilo. 

Podpredsednica SZS Polonca Sladič je predstavila poročilo o delu Predsedstva SZS za leto 2021, ki je 

priloženo h gradivu za Skupščino. Poudarila je dejstvo, da je epidemija zaradi Covid-19 krojila delovanje 

Strelske zveze Slovenije v letu 2021. Kljub temu je bilo leto 2021 tekmovalno zelo uspešno, z vrhuncem 

sezone na OI v Tokiu in uvrstitvijo Žive Dvoršak v finale. Uspešno je bilo zaključeno usposabljanje 

strokovnih delavcev na področju strelstva – strokovni delavec 1 in strokovni delavec 2. V večini je potekalo 

prek ZOOM-a, kar je večini udeležencev bolj ugajalo zaradi časa, ki ga porabijo za vožnjo na prizorišča 

seminarja. Povedala je, da se je strokovna služba in Predsedstvo SZS v zadnjem obdobju ponovno veliko 

ukvarjalo s sodnimi postopki zoper Igorja Rakušo (SK Central in Inter Expo) in z njim povezanimi pravnimi 

subjekti. Dve tožbi sta se istočasno odvijali na sodiščih na Ptuju in v Ljubljani. Obe sodišči sta na prvi 

stopnji razsodili v prid Strelski zvezi Slovenije, vendar še nobena ni pravnomočna. SZS je uspešno realizirala 

še eno zaposlitev v Javni upravi – Policiji za Klavdijo Jerovšek. Trenutno je zaposlenih 5 tekmovalcev in en 

trener, cilj je, da se še poveča število tekmovalcev. Podpredsednica se je zahvalila vsem članom komisij in 

vsem funkcionarjem v klubih za njihovo delo, ker brez njih ne bi bilo uspehov ter čestitala tudi obema 

vodjema reprezentanc, Andreji Vlah in Nikolaju Mejašu za vse uspehe.   

 

Sekretar SZS Simeon Gönc je predstavil kronologijo in vsebino sodnih postopkov  z Igorjem Rakušo. Gre za 

dve tožbi: prvi sodni postopek je tožba SK Central proti SZS, ki znaša 685.000,00 EUR in drugi sodni 

postopek je tožba SZS proti Inter Expo d.o.o. v znesku skoraj 70.000,00 EUR. Obe sodišči sta razsodili v 

prid Strelski zvezi Slovenije, vendar se je Igor Rakuša pritožil na obe sodbi. Na obe pritožbi se je pripravil in 

podal odgovor, čaka se odločitev višjega sodišča. Na sodišče je bil vložen tudi predlog za zavarovanje 

terjatve SZS s predhodno odredbo. Sodišče je le-to potrdilo in blokiralo TRR podjetju Inter Expo in vpisalo 

predzaznambo hipoteke na nepremičnine v Strelskem centru Gaj v korist SZS. Sekretar je poudaril, da se 

pričakuje, da se bosta v letu 2022 oba sodna postopka na višjem sodišču zaključila v korist SZS. Ob tem je 

dodal, da Inter Expo na račun sklenjene pogodbe o pripravah in izvedbi EP 2015 zdaj poziva SZS, da 

skladno s pogodbo izplača cca 30.000,00 EUR na podlagi pridobljenih sponzorskih sredstev, s čimer se SZS 

ne strinja in šteje to terjatev za neutemeljeno. To bo SZS dokazovala tudi na sodišču, če bo spet prišlo do 

nove tožbe s strani Igorja Rakuše.    

 

Sekretar SZS Simeon Gönc je predstavil poročilo o finančnem poslovanju SZS v letu 2021. SZS je počrpala 

vsa namenska javna sredstva iz Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter iz Fundacije za šport (63% 

vseh pridobljenih sredstev v letu 2021). Poleg že omenjenih virov je prejela še sredstva OKS-ZŠZ, 

sponzorstva/donacije, članarine, lastna sredstva in drugo. Stroški so bili realizirani skladno z načrtom. 

Investicijskega vzdrževanja ni bilo, stroški tožb so znašali 6.800,00 EUR. Presežek prihodkov nad odhodki v 

letu 2021 znaša 9.400,00 EUR. Poslovanje v letu 2021 ocenjuje kot uspešno. 

 

Poročilo o delu Disciplinskega razsodišča ni bilo ustno predstavljeno, ker je bila predsednica Tijana Čabraja 

opravičeno odsotna.  

 

Poročilo o delu Nadzornega odbora ni bilo ustno predstavljeno, ker je bila predsednica Andreja Berdnik 

opravičeno odsotna.  

 

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

 

Predsedujoči je odprl razpravo o podanih poročilih.  

Ni bilo razprave. 

 

Skupščina je soglasno sprejela 

 

SKLEP št. 6: Sprejmejo se poročila o delu organov skupščine SZS in sicer: 

• Poročilo o delu predsedstva, 
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• Poročilo o poslovanju v letu 2021, 

• Poročilo Disciplinskega razsodišča, 

• Poročilo Nadzornega odbora, 

 

 

 

Točka 4. 

Predlog programa dela SZS za leto 2022. 

Predsednik SZS Ljubo Germič je predstavil program dela SZS za leto 2022. Vsa gradiva so bila posredovana 

s sklicem skupščine.  

Predstavil je vizijo (vključevanje čim večjega števila članov in strokovnih delavcev, zagotavljanje ustrezne 

opreme in infrastrukture za doseganje mednarodno merljivih vrhunskih rezultatov) in cilje (analiza 

obstoječega stanja in priprava program razvoja strelstva 2023 do leta 2028 - nosilec podpredsednica SZS 

Polona Sladič v sodelovanju z vsemi komisijami), povečanje medijske prepoznavnosti športnega strelstva, 

povečanje števila društev in članstva (tekmovalci, strelski delavci,..) v SZS. Predsednik Germič želi obiskati 

vse regije vsaj enkrat letno, povečanje števila vrhunskih strelcev in njihove mednarodne konkurenčnosti, 

usposabljanje novih strokovnih delavcev in nadgradnja izobraževanja (nadaljevanje usposabljanj), 

izboljšanje finančnega položaja SZS in strelskih društev/klubov. Predsednik je povedal, da se je podaljšalo 

sponzorske pogodbe s Slovensko vojsko, Zavarovalnico Sava in Lapuo, dogovori tečejo tudi s Telekomom 

Slovenije, Slovenskimi železnicami in BTC. Upa na dodatne sponzorje, pri čemer sta se angažirala s 

podpredsednikom Andražem Lipoltom. Med nalogami je predsednik izpostavil tudi izboljšanje spletne strani 

in informacijskega sistema, tesnejše sodelovanje s članicami SZS, optimiziranje delovanja strokovne službe, 

izvolitev predstavnika SZS v Izvršni odbor OKS-ZŠZ, nadgradnjo procesa integracije parastrelstva in 

uspešno sodno reševanje odprtih vprašanj s SK Central in Inter Expo oz. Igorjem Rakušo. 

 

Predsedujoči je odprl razpravo o podanem predlogu programa dela SZS za leto 2022.  

 

Ni bilo razprave. 

 

Predsedujoči je dal predlog programa dela SZS za leto 2022 na glasovanje. 

 

SKLEP št. 7: Skupščina sprejme Program dela SZS za leto 2022. 

Sklep je bil sprejet soglasno. 

 

Točka 5. 

Predlog Finančnega načrta SZS za leto 2022 je predstavil sekretar SZS Simeon Gönc 

Dokument je priložen h gradivu za skupščino.  

Prihodki in odhodki se načrtujejo v višini 455.000,00 EUR.  

Viri financiranja: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (višje kot lani) in Fundacije za šport (višje 

kot lani), OKS-ZŠZ (letos manj zaradi enkratnih lanskih sredstev za pripravo vrhunskih športnikov na OI), 

sponzorji in donatorji (vsaj toliko kot lansko leto), članstvo (nekaj novih vlog), lastna sredstva (enako kot 

2021) in drugo (ne pričakuje se sredstev). 

Odhodki: delovanje zveze (nekoliko višji), osebni dohodki (višji zaradi lanske dolgoletne bolniške odsotnosti 

strokovne sodelavke), reprezentanca 332.000,00 EUR), strokovno usposabljanje (sredi leta se zaključi 

konzorcijska pogodba za usposabljanje strokovnih kadrov v športu in se bo strošek povečal – kotizacije 

kandidatov), investicijsko vzdrževanje, stroški tožbenega postopka (predvidoma drastično zmanjšani). 

 

Predsedujoči je odprl razpravo o podanem predlogu finančnega načrta SZS za leto 2022.  

 

Ni bilo razprave. 

 

Predsedujoči je dal predlog programa finančnega načrta SZS za leto 2022 na glasovanje. 

 

SKLEP št. 8: Skupščina potrdi Finančni načrt SZS za leto 2022. 

Sklep je bil sprejet soglasno. 
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Točka 6. 

Vprašanja, predlogi in pobude delegatov, razno. 

Franc Kolarič – predsednik Komisije za puško šibrenico SZS je povedal, da so na komisiji imeli razpravo o 

možnosti organizacije tekmovanj na Pragerskem, zakaj klubi, ki nimajo lastnega strelišča, ne morejo 

organizirat tekmovanja na tem strelišču. Želijo temeljit odgovor. Odgovor je podal predsednik Ljubo Germič. 

Poudaril je, da je že lanska skupščina sprejela sklep, da se ne sodeluje s Pragerskim, glede na izkušnje pri 

sodelovanju z Igorjem Rakušo in z njim povezanimi pravnimi osebami. Ob tem je predsednik natančno 

predstavil še izpise iz magnetogramov obravnav na sodišču, iz katerih je razvidno, da je Igor Rakuša na SZS 

skušal prevaliti tudi domnevne stroške za tekmovanja, ki so jih organizirala društva in sicer pod pretvezo, da 

je SZS tista, ki dodeljuje tekmovanja.  

 

SKLEP št. 9 

Skupščina potrjuje dosedanjo odločitev, da se s streliščem Gaj – Pragersko do nadaljnjega (vsaj do zaključka 

sodnih postopkov) ne sodeluje.  

 

Robert Ferenčak – predsednik Sodniške komisije SZS je povedal, da se spremembe pravil dogajajo skoraj na 

dnevni ravni (od januarja do aprila na vsaki veliki tekmi). S 1.4. je ISSF določila pravila, ki naj bi veljala za 

OI Pariz 2024. Želijo čim hitreje prevest materijo - pravila, da jih čim prej dobijo sodniki, klubi. Izvedba 

sodniških licenc bo takoj, ko bodo pravila prevedena. Ko bodo pravila prevedena se bodo objavila na spletni 

strani SZS in se bodo posredovala vsem članicam. Ferenčak je na kratko predstavil nova finala v disciplinah 

puška in pištola.  

 

Branko Košir – SD Lotrič Železniki je postavil vprašanje za predsednika SZS Ljuba Germiča o infrastrukturi 

na Pragerskem, če gre ta v stečaj, ali ima SZS scenarij, kako bi objekt prišel v javno uporabo? Germič mu je 

odgovoril, da  spremljajo dogajanja in da je predvsem pomembno, da bi bila infrastruktura na voljo in to brez 

bremen razvoju strelskega športa. O razmerah so se že opravili razgovori z ministrom Toninom in Slovensko 

vojsko, ministrico za izobraževanje, znanost in šport in s kabinetom predsednika Vlade. Savo Strmole je 

dodal, da je Fundacija za šport v Pragersko vložila 1.200.000,00 EUR, potrebno je z njimi sodelovat, da v 

stečajni masi ta svoj znesek prijavijo in bi postala lastnik v tej višini. Germič je pritrdil razmišljanju članov 

skupščine. 

 

Ljubo Germič se je zahvalil vsem prisotnim za sooblikovanje strelskega športa v letu 2021 in 2022, tudi  

predsednikom in članom komisij SZS za strokovno in temeljito delo. Izrazil je željo, da se še naprej dela 

strokovno in prosil, da naj delo ne temelji le na predsednikih, ker je dela ogromno in potrebujejo pomoč 

vseh. Delo si je potrebno porazdeliti in delati kot ekipa.  

 

Povedal je tudi, da ker ni bilo prijavljenega kandidata za organizacijo državnega prvenstva s puško in pištolo 

10m, da ga bo izpeljala SZS aprila in maja. Izdelat so se dale enotne medalje, ki jih bo tudi v prihodnjih letih 

financirala SZS kot pomoč organizatorjem. Medalje bodo enotne za vse kategorije in discipline. Želja je, da 

bi se sestali s potencialnimi organizatorji naslednjih DP že v septembru in določili organizatorje za leto 2023 

in 2024 čim prej. Komisija za puško in pištolo SZS je predlagala zvišanje prijavnine za DP. Predsedstvo je 

sprejelo priporočeno višino prijavnin, o končni višini bo odločal organizator, da bo pokril stroške. Letos bo 

prijavnina še nespremenjena.  

 

Ljubo Germič je povedal tudi, da je Predsedstvo na izredni seji obravnavalo stališče do dogodkov v Ukrajini. 

Na prošnjo Strelske zveze iz Ukrajine je SZS sprejela sklep in donirala sredstva v višini 1.000,00 EUR ter s 

tem v skladu s svojimi zmožnostmi izrazilo podporo. Povedal je, da so se nekatere države javno opredelile 

glede funkcionarjev Rusije in Belorusije glede njihovega statusa v organih ISSF in ESC. Predsedstvo je 

opravilo temeljit razmislek in razpravo o vsebini odziva SZS. Predsednik Germič je prebral sklep, ki je bil 

javno objavljen in posredovan na ISSF in ESC ter pri tem poudaril, da je Predsedstvo SZS k takemu sklepu 

vodilo dvoje:  1. Zagovarjamo politiko miru, reševanje problemov z vojno je nedopustno in  2. potrebno je 

ravnati v smeri, da se nesoglasja ne stopnjujejo in da vojna v Ukrajini ne bremeni odnosov med državami 

članicami.  

 

Po zaključeni razpravi je predsedujoči predlagal   

 

SKLEP št. 10: Skupščina se je seznanila s sklepom Predsedstva SZS glede stališča do dogodkov v Ukrajini 
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in ga soglasno podpira. 

Sklep je bil sprejet soglasno. 

 

Branko Košir – SD Lotrič Železniki, predlaga da bi starejši dečki/deklice streljali s standard puško na 

decimalke, to bi olajšalo delo organizatorjem. Predsedujoči je povedal, da bo pobuda posredovana Komisiji 

za puško in pištolo SZS. 

 

Nadalje je Branko Košir predlagal, da če bo 1. državna liga 10m v prihodnje spet potekala po turnirskem 

sistemu, da poskuša SZS zagotoviti finančna sredstva, da bi se ta finala snemala in objavljala vsaj na 

internetu. Ista pobuda za DP, vsaj finala članov/članic. 

Ljubo Germič je podprl pobudo ter povedal, da se že za letošnja DP predvideva tudi prenose v živo na spletu.  

 

Nadalje je Branko Košir podal pobudo glede strelišča Crngrob, ki je v lasti Slovenske vojske in bi mogoče 

lahko bilo koristno tudi za SZS. Meni, da bi lahko tam SZS pridobila zemljišče za nov strelski center 

(prostor, centralna lokacija, priprave, tekmovanja). Odgovorila sta mu Ljubo Germič in podpredsednik 

Andraž Lipolt, ki je že izvedel prve razgovore z generalmajorjem Glavašem. Andraž Lipolt se dogovarja tudi 

z Mestno občino Ljubljana o primerni lokaciji za izgradnjo strelskega centra.  

Branko Košir je izrazil pričakovanje, da mora biti strelišče uporabno v tej smeri, da bo lahko sprejelo tudi 

gledalce. 

 

SKLEP št. 11: Skupščina soglasno podpira pobude članov skupščine in jih posreduje v razpravo in 

obravnavo Predsedstvu SZS. 

 

Za zaključek je Ljubo Germič vse prisotne povabil na prireditev Strelec leta za leti 2020 in 2021, ki bo 

12.4.2022 v Novem mestu.  

 

Skupščina je bila končana ob 20:00 uri. 

 

 

 

 

Zabeležila                       Predsednik delovnega predsedstva 
 

Andreja Vlah                                                  Anton Majerle 

 

Overitelja zapisnika 
 

Andreja Gorjup 

 

 

 

 

 

 

Stanko Vidmar  

 


