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ZAPISNIK REDNE LETNE SKUPŠČINE   

STRELSKEGA DRUŠTVA GROSUPLJE 

 

Datum:  01. marec 2019 

Začetek: 18:40 

Lokacija: Turistična kmetija Gioahin Darja in Mitja, Peč 13, 1290 Grosuplje 

Prisotnih: 45 članov od skupno 75 članov (60% udeležba). 34 volilnih upravičencev z glasovno 

pravico (45,3%) in 11 brez glasovne pravice (14,7%); Priloga 1 

 

Dnevni red:  

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnega predsedstva 

2. Sprejem dnevnega reda, imenovanje zapisnikarja, dveh overiteljev zapisnika in izvolitev 

verifikacijske komisije 

3. Pregled zapisnika in sklepov redne letne skupščine v letu 2018 in poročilo o njihovi realizaciji 

4. Seznanitev skupščine z letnimi poročili: 

- poročilo o delu društva 

- poročilo o finančnem stanju in bilanci društva  

- poročilo nadzornega odbora  

- poročilo disciplinske komisije  

- poročilo komisije o izgradnji novega strelišča  

5. Razprava o poročilih in sklepi 

6. Razrešnica dosedanjih organov društva 

7. Izvolitev novih organov društva 

8. Program dela za leto 2019 

9. Imenovanje častnih članov SD Grosuplje 

10. Razno 
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1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnega predsedstva 

 

Predsednik Strelskega društva Grosuplje (v nadaljevanju SDG) Dejan Stančević je najprej pozdravil 

vse navzoče in se zahvalil za udeležbo na 47. volilni skupščini. Za predsednika delovnega 

predsedstva skupščine je predlagal Antona Lesarja, za člana Rajka Lobeta in Aleša Urbasa. 

Z glasovanjem se delovno predsedstvo skupščine potrdi. 

 

2. Sprejem dnevnega reda, imenovanje zapisnikarja, dveh 

overiteljev zapisnika in izvolitev verifikacijske komisije 

 

Z glasovanjem so bili za člane verifikacijske in volilne komisije imenovani Rok Ivanc, Klavdija 

Jerovšek in Jan Kolenc, za zapisnikarja je bila imenovana Brigitka Novaković, ter za overitelja 

zapisnika Žiga Habjan in Robert Ribič. Predsednik SDG je nato predal besedo predsedniku 

delovnega predsedstva Antonu Lesarju. 

 

G. Lesar je prav tako pozdravil vse navzoče. Predlagal je, da bi v izogib predolgemu sestankovanju, 

medtem, ko bi verifikacijska komisija opravljala svoje delo, nadaljevali s pregledom poročil za leto 

2018. Opozoril je na potrebno sklepčnost skupščine, ki bi se morala v primeru nezadostnega števila 

članov z volilno pravico, preložiti za 30 minut po začetku redne letne skupščine, da bi ta po statutu 

SDG postala sklepčna. Prav tako je razložil, da se odločitve sprejemajo le v primeru, da je sklepčna 

večina prisotnih. V primeru enakega števila glasov za in proti, predlogi  niso potrjeni, vzdržani glasovi 

pa se ne upoštevajo in se štejejo kot neveljavni. Predstavil je dnevni red sestanka in opozoril, da je 

bila dnevnemu redu, ki smo ga predhodno prejeli pri vabilu na skupščino, dodana točka Poročilo 

Komisije o izgradnji novega strelišča. Dnevni red je z dvigom roke večina potrdila. 

 

Delovni predsednik je nato pozval predsednika društva, da je povzel sklepe sprejete na redni letni 

skupščini 2018 in podal poročilo o njihovi realizaciji. 
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3. Pregled zapisnika in sklepov redne letne skupščine v letu 2018 

ter poročilo o njihovi realizaciji   

 

Predsednik je povedal, da so pred letom dni ob prevzemu enoletnega mandata, od prejšnjega 

predsedstva prevzeli kar nekaj nedokončanih nalog. Večina sklepov je bila realiziranih, niso pa 

uspeli sprejeti kriterijev za pokrivanje stroškov pri nakupu streliva in sprejem meril za povračilo 

prevoznih stroškov. Prevozni stroški so zanj predstavljali veliko »rak rano«, tudi iz njegovih osebnih 

razlogov, saj so mu določene stvari moralno sporne. To je tudi eden od razlogov, zakaj se niso bolj 

konkretno ukvarjali s temi kriteriji. Nekaj sklepov je bilo delno realiziranih (Priloga 2).  

Med njegovim mandatom je bilo v klubu osnovano še eno delovno telo, ki je imelo namen povezati 

stroko kluba, vendar se je to v drugi polovici mandata izjalovilo. To delovno telo sicer še vedno 

obstaja, vendar ne funkcionira, saj nekateri člani zaradi osebnih razlogov v komisiji niso mogli več 

sodelovati.  

Na prejšnji skupščini je bilo tudi sklenjeno, da se prostori zadaj v klubu preuredijo. Obžaluje, da se 

zadeva ni izpeljala do konca in se mu zdi žalostno, da se je temu posvetila le peščica posameznikov, 

in to ne tistih, ki bi za to morali biti pobudniki.  

Delovni predsednik je prisotne člane pozval, da podajo pripombe oz. vprašanja glede zapisnika. 

Prisotni glede zapisnika niso imeli pripomb in z glasovanjem je bil zapisnik potrjen.   

 

Povzetek poročila verifikacijske komisije.  

 

Od začetka skupščine je poteklo že 30 minut in medtem je svoje delo opravila verifikacijska komisija. 

Delovni predsednik je na kratko povzel njihovo poročilo. Povedal je, da je bilo vseh navzočih volilnih 

upravičencev 45, kar je 60% vseh članov društva. Med navzočimi je bilo 34 članov z glasovalno 

pravico (45%), ter 11 članov brez volilne pravice (14,6%) z zastopniki. Člani verifikacijske komisije  

so s podpisom poročilo potrdili. (Priloga 1) 

 

Delovni predsednik je še enkrat vse pozdravil in se ponovno zahvalil za tako številčno udeležbo, ki 

je omogočila, da smo bili na skupščini sklepčni. Člane organov društva je pozval, da seznanijo 

skupščino z letnimi poročili. 
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4. Seznanitev skupščine z letnimi poročili 

a. Poročilo o delu društva  

 

Predsednik društva Dejan Stančević Poročila o delu društva ni podrobneje predstavljal, saj so ga 

člani društva prejeli tudi po e-pošti in ga ima vsak možnost prebrati. Pripomb glede poročila ni imel 

nihče. (Priloga 3) 

 

b. Poročilo o finančnem stanju in bilanci društva  

 

Blagajnik Alain Vidmar je na kratko predstavil delo društva v številkah (prihodke, izdatke, bilanco,…), 

saj je bilo podrobno Finančno poročilo s pripadajočo bilanco stanja in podatki iz izkaza poslovnega 

izida posredovano po e-pošti (Priloga 4). 

Društvo je delovalo s »pozitivno nulo« – se pravi, da je bilo za delovanje društva porabljenih toliko 

finančnih sredstev, kot je bilo prejetih. Povedal je, koliko denarja je bilo zbranega z donacijami,  

sponzorstvom in s pomočjo prostovoljnih prispevkov. Zahvalil se je vsem, ki so odstotek dohodnine 

namenili društvu. Največji strošek je za društvo predstavljal potrošni material (strelivo in oprema). 

Veliko denarja pa se je porabilo še za prevozne stroške, nočitve in prehrano na raznih  tekmovanjih, 

prijavnine za vsa prvenstva, lige, turnirje,… Ostali denar je bil smotrno porabljen za razne dajatve 

in obresti, ki so nujne za delovanje društva (bančne storitve, zavarovanje, članarine, pristojbine,…). 

Oglasil se je g. Jože Kolenc in poudaril, da je opazil neskladje med številom članov društva, ki ga 

navaja Poročilo o delovanju društva in zneskom pobranega denarja za članarine. Naveden znesek 

pobranih članarin naj bi bil premajhen, glede na število vseh članov, moral pa bi se ujemati. 

G. Vidmar je razložil, da je nekaj takšnih članov, ki imajo še neporavnane obveznosti, nekaj pa je 

bilo tudi usipa; torej tistih članov, ki so v jesenskih mesecih pričeli s streljanjem, se vpisali kot člani, 

plačali za nekaj mesecev, potem pa po nekaj mesecih opustili streljanje. V tem primeru ti člani niso  

poravnali letne članarine in tudi zato je znesek med številom članov in pričakovanim seštevkom 

letnih članarin različen.  

G. Kolenc in g. Lesar sta predlagala, da bi se upravni nadzor nemudoma sestal in razčistil stanje 

članstva in znesek pobranih članarin, zakaj se pojavlja razlika, ter koliko bi sploh moral biti končni 

znesek pobranih članarin.  
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c. Poročilo nadzornega odbora 

 

Poročilo nadzornega odbora je namesto odsotne predsednice ga. Janje Zupančič, predstavil član 

nadzornega odbora, g. Lesar. Povedal je, da so dokumenti in knjigovodske listine urejene, 

opremljene s priloženimi dokazili in oštevilčene v kronološkem vrstnem redu. Finančno stanje 

knjigovodskih listin se ujema s stanjem v poročilu blagajnika za leto 2018. Tudi ročna blagajna je 

urejena. SDG pa je v letu 2018 delovalo v skladu s prejetim finančnim načrtom (Priloga 5). 

 

d. Poročilo disciplinske komisije  

 

Poročilo disciplinske komisije je predstavil član Žiga Habjan. Povedal je, da disciplinska komisija ni 

prejela nobene prijave v zvezi s kršitvijo disciplinskega pravilnika, niti ni obravnavala nobenega 

primera kršitve disciplinskega pravilnika. Prav tako pa ni izrekla nobenih disciplinskih ukrepov 

(Priloga 6). 

 

e. Poročilo komisije o izgradnji novega strelišča  

 

Ignac Jerovšek je poročal, da se na področju izgradnje novega športnega objekta, namenjenega  

SDG in NK Brinje, v letu 2018 ni zgodilo nič novega. Kljub županovim obljubam, da naj bi se gradnja 

začela v letu 2018, Občina Grosuplje do danes še ni odkupila zemljišča, na katerem naj bi objekt 

stal, zato je nemogoče karkoli načrtovati (Priloga 7). 

 

5. Razprava o poročilih in sklepi 

Delovni predsednik odpre razpravo o predstavljenih letnih poročilih in jih podaja na glasovanje. 

 

Ob tem se je oglasil g. Stančević in želel, da se na skupščini dogovori, ali bo sklep, sprejet ob branju 

poročil, uresničeval dotedanji upravni odbor ali novo izvoljeni odbor. Namreč menil je, da so poročila 

farsa, ker so kontradiktorna. Kot je že predhodno ugotovil g. Kolenc, se ne ujemajo številke v 

finančnem poročilu, kjer znesek zaračunanih članarin ne ustreza številu članov društva, medtem ko 

je g. Lesar v poročilu nadzornega odbora trdil, da je vse usklajeno. Postavilo se je vprašanje, če je 

kaj narobe z nadzornim odborom, da ni opazil, da je neusklajeno število članov s količino pobranih 

članarin ali število članov ni ustrezno prešteto. 
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G. Kolenc je nato dal proceduralni predlog, da se z reševanjem problema stanje članstva, štetja 

članov in zaračunavanja članarin, ukvarja novo izvoljeni upravni odbor. G. Lesar je dal predlog na 

glasovanje in z dvigom rok ga je potrdila večina prisotnih članov skupščine. 

 

Vsa predstavljena poročila so bila sprejeta z dvigom rok večine prisotnih članov skupščine, z enim 

glasom proti, vzdržal pa se ni nihče. 

 

6. Razrešnica dosedanjih organov društva 

 

Glede na to, da se je dosedanjim članom, ki so delovali v organih društva, izteklo 4-letno mandatno 

obdobje, je delovni predsednik opozoril na to, da gre za volilno skupščino in podal na glasovanje 

predlog za razrešitev članov dosedanjih organov SDG.  

 

Razrešitev je bila izglasovana z dvigom rok večine prisotnih, proti je bil 1 član, vzdržal se ni nihče.  

 

7. Izvolitev novih organov društva 

 

Delovni predsednik je navedel, da je na SDG prispelo 12 popolnih vlog s soglasji za kandidaturo 

članov v organe SDG (Priloga 8; prebrane po vrstnem redu odpiranja vlog): 

▪ za tajnika: Brigitka Novaković 

▪ za tehničnega vodjo: Franci Ivanc 

▪ za člane disciplinske komisije: Klavdija Jerovšek, Klemen Bučar in Rebeka Slak 

▪ za člane nadzornega odbora: Ignac Jerovšek, Žiga Habjan in Matjaž Lakner 

▪ za predsednika društva: Mateja Kernjak Slak 

▪ za podpredsednika društva: Anton Lesar  

▪ za blagajnika: Danijela Varga in Alain Vidmar 

 

Delovni predsednik je predlagal, da se glasuje najprej blagajnika, saj sta se prijavila dva kandidata. 

Skupščino je tudi seznanil, da je bil na zadnjem razširjenem sestanku upravnega odbora sprejet 

sklep, da predsednik za svoje delovanje izbere svojo ekipo. Kandidatka za predsednico Mateja 

Kernjak Slak je kot svojo izbiro za blagajnika izbrala Danijelo Varga.  
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Takrat je g. Cevc, predstavnik Zveze športnih organizacij Grosuplje (ZŠOG) opozoril, da predsednik 

lahko imenuje člane upravnega odbora le v primeru, če tako piše v statutu. V nasprotnem primeru 

pa je potrebno izvesti demokratične volitve. G. Lesar je prebral 3. alinejo 20. člen Statuta: '' Izvolitev 

in odpoklic članov upravnega odbora, nadzornega odbora in disciplinskega razsodišča se voli.'' In 

ker je blagajnik, poleg predsednika, podpredsednika, tajnika in tehničnega vodje, član upravnega 

odbora, ga je potrebno izvoliti. To pa je pristojnost skupščine. 

Član društva, ki se ni predstavil, je predlagal, da se nova kandidatka Danijela Varga, skupščini pred 

izvedbo glasovanja predstavi. Danijela Varga je povedala, da je mama od Marcela Marinčiča, da bo 

v vlogi blagajnika prvič, da še nima izkušenj z delom blagajnika, vendar se bo naučila.  

Za  besedo je nato prosil dosedanji blagajnik Alain Vidmar, prav tako kandidat za blagajnika. Da bi 

razrešil dilemo, je pred skupščino umaknil svoje soglasje h kandidaturi. Povedal je, da misli, da je 

bil dovolj časa blagajnik in da je čas, da to funkcijo prevzame še kdo drug. Povedal je tudi, da je 

kandidaturo oddal, ker ni vedel, če se bo za to funkcijo potegoval še kdo drug. Ker je nastala 

situacija, ko se za funkcijo potegujeta dva kandidata, je predlagal skupščini, da sprejme njegov 

predlog o umiku in glasuje le za enega kandidata, se pravi za Danijelo Varga. Delovni predsednik 

je prisotne člane na skupščini pozval, da glede odstopne izjave g. Vidmarja podajo kakšno 

pripombo, v nasprotnem primeru se njegova odstopna izjava sprejme in potrdi. Na odstopno izjavo 

kandidata za blagajnika Alaina Vidmar ni bilo pritožb, zato se je potrdila. 

V nadaljevanju se je predstavila še kandidatka za tajnico, Brigitka Novaković. Povedala je, da je v 

SDG novinka, da je mama treh otrok, od katerih se je najstarejša Zala odločila, da bo hodila na 

streljanje. Po poklicu je medicinska sestra in da se bo pri delu tajnika potrudila po svojih najboljših 

močeh.  

Kandidatka za predsednico SDG, Mateja Kernjak Slak je bila s svojo predstavitvijo zelo kratka in 

povedala, da jo gotovo že vsi prav dobro poznamo, saj je štiri leta opravljala delo tajnice in bila v 

društvu aktivna na veliko področjih. 

 

Delovni predsednik je nato dal na glasovanje naslednje kandidate za člane organov SDG: 

▪ predsednik društva: Mateja Kernjak Slak 

▪ podpredsednik društva: Anton Lesar  

▪ tajnik: Brigitka Novaković 

▪ tehnični vodja: Franc Ivanc 

▪ blagajnik: Danijela Varga 

▪ člani disciplinske komisije: Klavdija Jerovšek, Klemen Bučar in Rebeka Slak 
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▪ člani nadzornega odbora: Ignac Jerovšek, Žiga Habjan in Matjaž Lakner 

Z dvigom rok je skupščina soglasno sprejela vse kandidate za člane upravnega odbora, nadzornega 

odbora in disciplinske komisije. Sledil je aplavz. 

 

Delovni predsednik g. Lesar je nato novo izvoljeno predsednico Matejo Kernjak Slak pozval, da 

predstavi program dela Strelskega društva za leto 2019. 

 

8. Program dela za leto 2019 

 

Mateja Kernjak Slak je povedala, da se je sestava članov upravnega odbora z današnjo volilno 

skupščino spremenila, zato podrobnega programa ni mogla napisati. Opozorila je, da se bo kar 

nekaj stvari spremenilo, potrebno pa je še doreči veliko stvari. V grobem je narejena organizacijska 

struktura društva, kar si lahko preberete v programu, ki je bil posredovan članom pred skupščino po 

e-pošti (Priloga 9). Novoizvoljeni upravni odbor bi želel, da se kot prioriteta najprej sprejme Pravilnik 

o varovanju osebnih podatkov. Po zakonu smo dolžni do konca maja urediti vse dokumente. Mateja 

je povedala, da je osnutek že spisan, potrebno bo le še izpolniti obrazce in določiti odgovorne oz. 

pooblaščene osebe, ki bodo imele vpogled in dostop do osebnih podatkov, kdo jih bo lahko 

spreminjal,.. Potrebnega bo še kar nekaj dogovarjanja in to bo prva naloga upravnega odbora, o 

kateri bo razpravljal na prvi sklicani seji. Brez ureditve tega društvo ne more delovati. 

Kot drugo točko programa je Mateja navedla plačevanje in uskladitev članarin – tudi za tiste, ki so 

člani društva, vendar ne trenirajo in tekmujejo, ampak so le podporniki društva, bodisi imajo 

včlanjene otroke ali pa tudi ne, in ki prispevajo ogromno dela in časa, plačujejo pa enako članarino, 

kot tisti, ki aktivno tekmujejo oz. trenirajo po večkrat tedensko. Predlagala je uskladitev članarin.  

Mateja je prav tako povedala, da bi v društvu radi uvedli program poslovanja, ki bi omogočal bolj 

transparentno poslovanje v društvu kot ročno vodenje blagajne prihodkov in odhodkov. Trenutni 

način poslovanja ne omogoča takojšnjega vpogleda v finančno stanje društva, pač pa čakamo na 

finančno poročilo do tri mesece. Medtem, ko bi imeli pri uporabi poslovnega programa takojšen 

vpogled v finančno stanje društva. Število članov se v povprečju giblje od 75 do 85. Največje nihanje 

v številu članov se pojavlja ob koncu leta in na začetku novega leta, saj je ob koncu leta velik vpis, 

potem pa po novem letu marsikateri otrok odneha z vadbo. Za člana v društvu pa se šteje vsakdo, 

ki izpolni pristopno izjavo in plača članarino. Tudi tisti, ki jo plačujejo mesečno po 10 €. Velikokrat 
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se zgodi, da nekdo hodi na strelišče le dva meseca, plača za ta dva meseca, potem pa preneha z 

vadbo. Razlike med številom članov in vplačano letno članarino so zato večje.  

Mateja tudi poudarja, da društvo namreč bazira na prostovoljstvu in vsi, ki kakorkoli pomagajo oz. 

opravljajo kakršnokoli funkcijo v društvu, to počnejo poleg službe, v svojem prostem času. 

Mateja je v programu navedla še strokovni kader in njihov plan dela. Pojasnila je, da se je strokovno 

osebje zmanjšalo za enega trenerja. Trener Jože Kolenc je namreč na društvo naslovil obvestilo, 

da zaključuje svoje delo v naših vrstah. Bolj ali manj se namerava posvetiti svoji hčeri, če bo ta tako 

hotela. Kdor pa bi želel njegovo pomoč, pa se s to prošnjo lahko obrne nanj. Ne bo pa se vmešaval 

v delo drugih trenerjev. Tako ostane v društvu le en trener z licenco, Renata Oražem ter inštruktorji 

Rok Ivanc, Žiga Habjan, Franci Ivanc, Andraž Poje. Ti so sicer pristopili in pomagali, niso pa imeli 

vodenih treningov. Veliko breme bo sedaj padlo na Renatina ramena, ki bo vodila treninge mlajših 

kategorij. Potrebno bo najti rešitev za nadomestilo Jožeta Kolenca, najprej znotraj društva, če pa 

tega ne najdemo, bomo primorani najti trenerja izven društva.  

Mateja se je v imenu društva zahvalila Jožetu Kolencu za dolgoletno delo, ki ga je opravljal z našo 

mladino. G. Kolenc se je zahvalil, vendar je poudaril, da je prišlo do nesporazuma, saj se je 

nameraval odreči le vodenemu delu s kadeti in mladinci, ni pa se odrekel trenerskemu delu v klubu. 

V svojem poročilu trenerja kadetov in mladincev je obljubil pomoč društvu pri delu. Poudaril je, da 

se ne bo več udeleževal priprav ali tekem s katerokoli kategorijo, saj bi po tridesetih letih rad imel 

kak prost vikend. Ne želi, da se mu vzame licenca in hkrati prosi, da se dopolni program in se ga 

uvrsti nazaj med trenerje SDG z licenco. Mateja je dopustila možnost, da je morda res prišlo do 

napačnega razumevanja poročila. Program dela za leto 2019 bo pod točko Kadrovski pogoji (stran 

7, drugi odstavek) dopolnila: Trenersko licenco imata Jože Kolenc in Renata Oražem,….  Jožetov 

dopis društvu pa bo v Program dela vključila kot Prilogo. 

 

Mateja je izpostavila perečo temo, ki se tiče prostorov SDG. Opozorila je, da je zaradi prostorske 

stiske potrebno vzdrževati disciplino in red, še posebej ob odhodih in prihodih s tekmovanj. 

Uporabljajo naj se omarice. Uredila naj bi se pisarna, saj se tam sedaj skladiščijo stvari. Za pomoč 

je prosila gospodarja. Ob tem je g. Andročec ponudil svojo pomoč. Mateja se mu je zahvalila.  

 

Nadalje je prosila tehničnega vodjo, da pripravi popis potrošnega materiala, kamor sodi municija, 

tarče, trakovi oz. ves potrošni material. Upravni odbor je v nasprotnem primeru brez informacije o 

tem, koliko materiala se uporablja in ga je potrebno dobavljati. Sklep o nabavi treh serijskih zračnih 

pušk za mlajše kategorije iz leta 2018 se prenaša v leto 2019. Mateja smatra, da bi finančno stanje 
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v pomladanskih mesecih to dopuščalo. Nakup bi znašal okoli 600 € - 700 €. Opozorila je, da sta ena 

ali dve elektronski tarči konstantno na popravilu in da je za eno še vprašljivo, če se jo bo sploh dalo 

popraviti. Glede na to, je predlagala nakup vsaj ene nove elektronske tarče. Posledično to pomeni 

višje stroške, za kar bi se bilo potrebno bolj angažirati pri pridobivanju finančnih sredstev, 

donatorjev, sponzorjev,… Gre za velike stroške, saj recimo elektronska tarča stane cca. 1.500 €, 

pri čemer pa ne moremo računati na občinski denar. Vse prisotne je prosila, da poskusijo pridobiti 

kakršnakoli donatorska ali sponzorska sredstva. Pogodbe in prošnje za donacije so pripravljene in 

se jih lahko dobi pri njej. Pri tem bi lahko uporabili tudi splet, javne objave, itd. Potrebno je stopiti 

skupaj, saj bi bilo treba nabaviti tudi elektronski sistem Scatt za treninge z MK na 50 m, ki prav tako 

stane nekaj tisočakov. Velik problem predstavlja tudi oprema za veliko novih mladih strelk in 

strelcev. Do sedaj je bila polovica donatorskih sredstev porabljena za novo opremo za dve kadetinji, 

vendar je še nekaj perspektivnih strelcev v društvu, ki potrebujejo novo opremo. Poleg tega prihajajo 

iz mlajših kategorij v višje še perspektivnejši strelci in bo potreba po opremi še večja. Vse se začne 

in konča pri financah.  

 

Kar se tiče kadrovskih pogojev, bo potrebno še uskladiti plan dela z Renato Oražem in preostalimi 

inštruktorji, prav tako pa tudi z Rokom Ivancem, za katerega bi radi, da bi pričel izvajati vodene 

treninge za mlade s pištolo. V tej smeri je sicer že prve korake naredil Anton Lesar. Pri treningih in 

dežurstvih so veliko pomagali tudi Alain Vidmar, Klavdija Jerovšek in Andrej Culjkar, pa tudi mlajši 

strelci in kadetinje, ki so pristopili na pomoč pri spremstvu na tekmovanjih. Mateja upa, da se bo 

kdo javil za izobraževanje. Veliko težavo predstavlja, da Strelska zveza Slovenije izobraževanj za 

licence trenerjev ne razpiše. G. Kolenc je dodal, da seminarjev, opravljenih v tujini, Ministrstvo za 

šolstvo pravno formalno ne priznava. Prvo stopnjo za vaditelja se lahko opravi na Fakulteti za šport 

pod pokroviteljstvom Strelske zveze. 

Trenerska komisija naj bi letos objavila razpis, na katerega se je potrebno prijaviti. G. Kolenc je 

opozoril, da se jih veliko s pomočjo društva izobrazi, potem pa le ti ne delajo kot trenerji. Predlaga, 

da bi bila naloga upravnega odbora, da poskrbi, da tisti, ki se izobražujejo, tudi opravljajo to delo pri 

društvu, ki mu je omogočilo to izobrazbo oz. pridobitev licence.  

Mateja je povedala, da se je z odsotnim g. Andražem Pojetom že pogovarjala o tem, da bo vodil 

vodene treninge z MK orožjem, tako za pionirje, mladince in kadete 2x tedensko, ob torkih in četrtkih. 

Starše naproša, da svoje otroke pripeljejo v Ljubljano, ker Andražu to časovno ne bo zneslo. Andraž 

je ponudil svojo pomoč, vsem ki bi jo potrebovali tako pri malem kalibru, kot pri zračni puški. Z 

Andražem lahko vstopite v kontakt kadarkoli preko telefona in e-sporočil. 
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Delo tajnice v takem obsegu, kot je bilo do sedaj, ne bo več opravljala ena oseba, temveč se bo 

delo porazdelilo na ga. Magdo Erjavec, ga. Urško Ribič in ga. Marušo Suhadolc. Način obveščanja 

bo ostal enak kot do sedaj, kar ne bo vplivalo na tekmovalce in trenerje.  

 

Nato je g. Jože naslovil svoje vprašanje na orožarja, zanimalo ga je koliko brezhibno delujočih 

zračnih pištol poseduje klub in se ne uporabljajo. Orožar Franci Ivanc in Rok Ivanc sta odgovorila, 

da se redno uporabljajo vse, razen pištole z levim ročajem. Oglasil se je član upokojencev in se 

pritožil, da smo na občnem zboru oz. skupščini in da ni primeren čas in kraj, da bi razpravljali o takih 

podrobnostih, kot so puške itd. Jože je objasnil, da je dotično vprašanje postavil zato, ker je v 

programu planirana nabava novih pištol, ki se mu ne zdi smiselna, če imamo v klubu brezhibne 

pištole, ki pa se jih ne uporablja, saj večina prihaja na treninge s svojo lastno pištolo. V tem primeru 

bi lahko denar, namenjen nabavi novih pištol, uporabili za nakup recimo elektronskih tarč. V kolikor 

pa izjava orožarja, da se ne uporablja samo ena pištola, drži, potem pa je nabava pištol smiselna. 

A ima Jože kljub vsemu še vedno pomisleke. Orožar je ponovil, da se da v program nabava 

strelnega orožja, pa če bodo sredstva to dopuščala. Tudi Mateja je še enkrat poudarila, da se bo 

nabava pištol realizirala samo v primeru, če se bo zbralo dovolj denarja, predvsem s sponzorskimi 

in donatorskimi sredstvi. 

 

Potem je Mateja povabila vse člane skupščine, da nanjo naslovijo vprašanja in predloge v zvezi s 

predstavljenim programom in obenem dodala, da se bo program še dopolnil.  

 

Oglasil se je g. Cevc s predlogom, da bi SDG, ki zadnja leta dosega tako odlične rezultate, v 

letošnjem letu kandidiralo za sredstva fundacije za šport, kajti Strelska zveza vsako leto podpre vsaj 

nekaj društev za nakup elektronskih tarč v višini 15.000 – 20.000 €. Zdi se mu, da nam glede na to, 

da je SDG že nekaj let najboljše strelsko društvo, Strelska zveza podpore ne bi odrekla. Mateja je 

povedala, da je to informacijo poskušala pridobiti ravno pri g. Cevcu, ko je bil objavljen omenjeni 

razpis, vendar ji je tedaj odgovoril, da to ni možno, da so na regijskem nivoju podprli drug, večji 

projekt v regiji. Strelska zveza pa ji je podala informacijo, da je bilo na razpis prijavljenih najmanj 10 

društev, ki svoje vloge za nakup el. tarč oddajajo že nekaj let zapored. Zato imajo ta društva 

prednost pred vsemi drugimi. Torej, način dela je očitno tak, da bodo podprli tista društva, ki se za 

ta sredstva potegujejo že dlje časa. G. Cevc je razložil, da je on predsednik komisije fundacije za 

šport Osrednje in da letos obravnavajo 225 vlog različnih društev. Pri odločanju, kateremu društvu 

bodo namenili sredstva, se opirajo na mnenja panožnih zvez, ki povedo, katere prioritetne projekte 
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želi le ta podpreti. Mateja je povedala, da so ji na Strelski zvezi dali odgovor, da SDG tokrat ne 

morejo podpreti, ker so podporo že namenili nekemu drugemu projektu (izgradnji novega strelišča 

v Sloveniji). Oglasil se je tudi g. Kolenc z informacijo, da naj bi SDG prišlo na vrsto za večja denarna 

sredstva v tistem trenutku, ko bomo imeli zeleno luč za izgradnjo novega strelišča. To informacijo 

je potrdila tudi Mateja. 

g. Dejan Stančević je povedal, da za časa njegovega mandata niso uspeli spremeniti Statuta 

društva, zato predlaga, da to poizkusi narediti novo izvoljeni upravni odbor. Mateja se strinja in 

dodaja, da je potrebno spremeniti tudi disciplinski pravilnik, prioriteta pa je Pravilnik o varovanju 

osebnih podatkov. Prav zato je skupščino prosila za soglasje, da Pravilnik o varovanju osebnih 

podatkov potrdi in sprejme upravni odbor.  

Ponovno se je oglasil g. Cevc in opozoril, da se morajo v skladu z novim zakonom vsi strokovni 

delavci, ki imajo določeno izobrazbo, vpisati v Razvid delavcev na področju športa na Ministrstvo 

za šolstvo in šport. Tam pa tudi dobite informacijo o tem, v katerega od dveh razredov vas bodo 

razvrstili. Trenersko delo se smatra kot storitev in te panoge namreč sedaj ne nadzira več 

Inšpektorat za šport, pač pa tržna inšpekcija. Vpis je enostaven – pošljete svoje osebne podatke in 

opravljeno diplomo s področja strelstva in oni vas obvestijo, v kateri razred so vas uvrstili. 

 

Tomaž Kužnik  je nato podal nekaj predlogov glede članarine. In sicer, da bi dvignili trenutni znesek 

članarine, da bi se le ta plačevala samo enkrat letno, ter da bi se uvedlo nekakšno točkovanje za 

tiste, ki delu v klubu namenijo veliko časa in energije. Se pravi, da bi z nabranimi točkami zmanjšali 

znesek članarine. Rekel je, da v primerjavi z drugimi klubi nismo dovolj prepoznavni, kljub temu da 

se ponašamo z odličnimi rezultati in trenerji. Kdor bi se vpisal v naš klub, bi moral vedeti, da se 

vpisuje med najboljše. Tomaž je še povedal, da imajo v ostalih klubih to rešeno tako, da se vnese 

v sam poslovnik pod točko ''dopolnitev'' in vsak nov član, ki pristopi, mora podpisati to izjavo, v 

nasprotnem primeru ne more biti član društva. Mateja je nato člane spomnila, da je že v drugi točki 

programa za leto 2019 omenila uskladitev članarin in meril, tudi kar se tiče plačil prevozov in 

prehrane. Ob tem je prosila skupščino za dovoljenje, da sme upravni odbor sprejeti in odločati o tem 

na eni od svojih sej, zato da se ne bo čakalo do naslednje skupščine. 

Mateja je ponovno pozvala vse prisotne člane skupščine, da se na licu mesta odločijo, ali dajo 

dovoljenje upravnemu odboru glede sprejemanja Pravilnika o varstvu podatkov ali bo potreben 

ponoven sklic skupščine. Ker nihče ni povedal svojega mnenja, je g. Lesar predlagal, da se o tem 

naknadno glasuje.  
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Glede programa ni bilo nobenih pripomb več, zato je dal Program dela za leto 2019 na glasovanje. 

Program je bil z dvigom rok večine prisotnih izglasovan. Proti ni bil nihče. 

 

G. Lesar je nato dal na glasovanje predlog ga. Mateje, da skupščina podeli UO društva dovoljenje 

oz. pooblastilo za sprejem in potrditev Pravilnika o varovanju osebnih podatkov, uskladitev članarin 

in ovrednotenje dela trenerjev inštruktorjev ter postavitev meril za izplačilo potnih nalogov, dnevnic, 

spremembo statuta…  Ob tem se je oglasil g. Kolenc, ki je smatral, da si je novoizvoljeni UO zadal 

zelo veliko nalog in predlagal, da bi na tej skupščini glasovali samo za dvig članarin, medtem ko bi 

do naslednje skupščine UO pripravil možne rešitve glede plačevanja članarin, o katerih bi na 

naslednji skupščini glasovali.  

G. Lesar je poudaril, de je sprejetje Pravilnika o varstvu podatkov nujno. Predlagal je sklep, da se 

na skupščini da pooblastilo UO za sprejem in potrditev Pravilnika o varovanju osebnih podatkov.  

Ta sklep je dal na glasovanje in sprejet je bil z večino glasov.  

 

Potem smo se na temo članarin odločali o tem, ali sprejmemo sklep, da skupščina pooblasti UO, da 

ta pripravi rešitev do naslednje skupščine. Drugi predlog pa je bil, da se že na tej skupščini preloži 

vsa pooblastila na UO in UO poišče rešitve ter odloča o njih brez skupščine. Ob tem je g. Tomaž  

še dodal, da bi mogoče glasovali o tem, da se članarino dvigne, ter da se da članom samo možnost 

letnega plačevanja članarine, za obdobje npr. enega leta. Na ta način bi se s tem izognili veliko 

težavam okoli članarin, poleg tega bi imeli možnost v enem letu najti drugo rešitev.   

G. Lesar je nato dal na glasovanje sklep, da UO do naslednje skupščine pripravi predlog za sistem 

urejanja članarin. Za sprejem sklepa je roke dvignila večina prisotnih. 

 

G. Lesar je nato dal predlog g. Kužnika, glede zvišanja članarin iz 80 € na 100 € ter plačevanja teh 

članarin na letni bazi, na razpravo. G. Vidmar je pripomnil, da to zna predstavljati problem v 

jesenskem času, ko se vpisujejo novi člani, predvsem otroci. Ga. Kolenc je pripomnila, da je v 

vsakem klubu v začetku dan odprtih vrat, ki lahko traja en dan ali en mesec, ko otroci pridejo, si 

ogledajo, se odločijo, če bodo hodili na treninge, potem pa je potrebno plačati članarino, ne glede 

na to, če boš potem hodil redno ali ne.  

 

G. Jože je nato predlagal sklep, da se uvede le še letna članarina v višini 100 €, ob tem, da se novim 

članom dovoli, da prvi mesec hodijo na vadbo brezplačno. Takoj, ko podpišejo pristopno izjavo, 

morajo plačati letno članarino. En izmed članov je omenil plačevanje sorazmernih deležev, če se 
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otrok vpiše septembra, vendar naj bi to veljalo le za nove člane. Za redne člane bi veljala letna 

članarina. Ga. Novaković se ni zdelo prav, da nekdo, predvsem šolarji, plačajo članarino za celo 

leto, če obiskujejo vadbo le par mesecev. G. Kolenc je predlagal dopolnitev sklepa, da bi za tisto 

prvo leto plačali le sorazmerni delež do novega leta, potem pa od januarja naprej ne bi mogli več 

plačevati mesečno. G. Andročec je povedal, da so ta sorazmerni delež plačevali že sedaj, v obliki 

mesečnega plačevanja po 10 €. Ga. Maruša Suhadolc je predlagala, da se tako kot v plezalnem 

centru plača letna članarina, potem pa se posebej plačuje vadnina. Ga. Mateja pojasni, da v društvu 

ni vadnine, da se plačuje le članarina. En od članov je potem predlagal, da glede na to, da gre pri 

tem večinoma za šolarje, da bi se mogoče plačevalo članarino vezano na šolsko leto, se pravi, od 

septembra do septembra. Z njegovim predlogom se je strinjala tudi B. Novaković, saj misli, da bi 

bilo to za starše otrok, ki pričenjajo z vadbo v društvu v začetku šolskega leta ta način veliko bolj 

razumljiv in pravičen. Smatra, da v tem primeru ne bi bilo potrebnih nobenih sorazmernih deležev, 

prav tako pa bi bila pobrana celoletna naročnina, ne glede na to, če se otrok potem po parih mesecih 

odloči, da ne bo več hodil na treninge. G. Lesar se je tudi strinjal, da je predlog smiseln, da pa so 

nekateri že plačali članarino za leto 2019. V tem primeru bi morali v naslednjem letu članarino 

zmanjšati za sorazmerni delež. G. Lesar je nato opozoril, da letno članarino nekateri plačujejo v 

začetku leta, medtem ko nekateri šele konec leta. Prav tako nastane težava pri tem, da od rednih 

članov lahko pričakujemo, da plačajo do septembra, ne moremo pa tega narediti pri šolarjih, saj 

imajo poskusni mesec do konca oktobra. Se pravi, da bi oni plačevali letno članarino takoj ob 

pristopni izjavi, kar pa se lahko zavleče v november in potem smo kmalu že spet na koncu leta.  

 

Delovni predsednik poda sklep, da se letna članarina zviša na 100 € z enkratnim vplačilom. Redni 

člani letno članarino poravnajo do konca septembra, novim članom, ki se društvu pridružijo, pa se 

članarina obračuna takoj po izteku eno mesečnega uvajalnega obdobja ob predložitvi pristopne 

izjave.  Obstoječim oz. rednim članom, ki so že plačali članarino za celotno leto 2019, se septembra 

zaračuna sorazmerni delež. Vsa ostala določila glede plačevanja članarine se ne spremenijo. 

Predlog je g. Lesar dal na glasovanje in prisotni so ga sprejeli z večino. 

 

9. Imenovanje častnih članov SD Grosuplje 

 

G. Lesar je povedal, da smo na 26. letni skupščini sprejeli sklep, da vsi člani, ki dopolnijo starost 80 

let pridobijo naziv častnega člana in so s tem opravičeni plačevanja članarine. Na skupščini so bili 
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prisotni častni člani nagrajeni z aplavzom ter manjšo pozornostjo: Jesih Martin, Gabršček Alojz, 

Marija Jesih, Marija Cimperman ter Anton Rus, ki je bil odsoten. Vsem se je g. Lesar iskreno zahvalil 

za tako dolgo delovanje v društvu. 

 

10. Razno 

  

Pod točko razno je g. Lesar predlagal za gospodarja strelišča Roberta Meglena in njegovo 

pomočnico Simono Meglen. Za pomoč pri tajniškem delu je predlagal Marušo Suhadolc, Urško Ribič 

in Magdo Erjavec. Za pomočnika tehničnega vodje je predlagal Rajkota Lobeta in Roka Ivanca. 

Nadalje je pozval člane skupščine, da ob imenovanju navedenih članov podajo pripombe, vendar 

jih ni imel nihče.  

 

Za konec je g. Lesar predal besedo še g. Cevcu, ki je pohvalil vse, ne glede na to, da obstajajo 

manjše težave. Prosil je, da UO potem, ko ugotovi dejansko število članov v društvu, to številko 

posreduje še na Športno zvezo. Poročal je, da je bil na sestanku pri direktorju in pri županu, kjer je 

glede na višjo gospodarsko rast, prosil za več denarnih sredstev, vendar neuspešno. Ob 

sprejemanju proračuna je bilo na republiški ravni za šport namenjenega še celo manj denarja, kot 

lani. Povedal je, da strelska društva, v drugih občinah, konkretno SD Sonje Vesel, dobijo iz lokalne 

skupnosti presenetljivo veliko denarja, pa kljub temu niso tako uspešni. Da ponekod celo razmišljajo 

o ukinitvi društev, ker s sredstvi, ki jih prejemajo in samo na breme staršev, enostavno ne gre. Res, 

da se bo postavila športna dvorana pri OŠ Luisa Adamiča, ki pa se bo uporabljala le za šolske 

dejavnosti učencev in bo primerna za dejavnosti košarke. Strelišča tam ne bo. Predlagal je, da če 

želimo priti do novih prostorov, da bo potrebno  skupaj z nogometaši, vršiti konstantni pritisk na 

občinsko upravo. Kajti, dokler bo občina dajala prioriteto v izgradnjo cest, novega športnega objekta 

za strelce in nogometaše ne bo. 

Mateja je poročala še o tem, da so se končno dogovorili z najcenejšim ponudnikom za nabavo 

društvenih puloverjev, ki jih bomo dali tiskati in bodo v sivi barvi. Otroške velikosti so za 8,10 in 12 

let. Ženske puloverje lahko dobite v velikostih od S – XL, moške pa v velikostih od XS – XXL. Ob 

tem je g. Kolenc predlagal, da društvo nabavi neko kvoto teh puloverjev oz. da se z dobaviteljem 

dogovori, da se bodo takšni puloverji še lahko dokupovali oz. dotiskali za nove člane. Mateja je 

povedala, da je bil namen, da se nabavi določeno število puloverjev za bodoče potrebe. G. Meglen 

je predlagal, da bi bilo dobro, da bi imeli poleg puloverjev, tudi kakšno kratko majico, za kar 
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namerava g. Mateja poprositi g. Natalijo, če bo pripravila novo ponudbo za majice. Renato je 

zanimalo, kako smo sploh prišli do sivih puloverjev, če so bile sedaj majice v modri barvi, tako kot 

je logotip SDG. Po prejemu vzorcev, ki jih je dobavitelj posredoval v različnih barvah, se je večina 

članov opredelila za sivo, nevtralno barvo na katero bomo dali moder natisk logotipa SDG. Prav 

tako nam dobavitelj v sinje modri barvi ne more zagotoviti puloverjev vseh velikosti – barvno 

puloverji ne bi bili usklajeni. 

 

Za konec je nekaj predlogov podal še Jan Kolenc. In sicer, da bi se že sedaj določilo en datum za 

čistilno akcijo. G. Meglen je povedal, da to ne predstavlja težave, vendar je prvo potrebno narediti 

nek plan dela, potem se pa lahko hitro določi datum.  

Opazil je, da so druga društva med seboj veliko bolj povezana, kar se predvsem opazi na tekmah. 

Zato je predlagal, da bi poleg streljanja organizirali tudi kakšne druge družabne dejavnosti, lahko 

tudi izven strelišča v smislu ''team buildinga''. G. Mateja ga je pooblastila, da on organizira prvi tak 

''team building'' in Jan se je strinjal. 

Predlagal je tudi sistem tutorjev. Da bi tudi starejši oz. bolj izkušeni strelci, kadeti,.. imeli pod svojim 

okriljem kakega mlajšega člana (cicibana, ml. pionirja ali pionirja), ki bi ga ta lahko povprašal o razni 

stvareh v zvezi s streljanjem, pa tudi konec koncev o osebnih stvareh, če bi tako želeli. Jan se je 

strinjal, da bo izpeljal tudi to, vendar pričakuje sodelovanje tudi z naše strani. 

 

G. Lesar se je za konec navezal na to temo. Povedal je, da je bilo sodelovanje v preteklosti mogoče 

malo okrnjeno, vendar se da vse popraviti. G. Kolenc se je na koncu še zahvalil g. Vidmarju za 

dolgoletno delo blagajnika v SDG in skupščina ga je nagradila z aplavzom. G. Vidmar je povedal, 

da mu je bilo v čast sodelovati celih 27 let. Upa, da je bilo njegovo delo korektno in v pravem duhu. 

Opravičil se je, v primeru, če ga je kdaj kaj polomil. Upa še na nadaljnje sodelovanje.  

 

G. Lesar se je zahvalil vsem sodelujočim na skupščini za udeležbo, vsem tekmovalcem pa zaželel 

še veliko uspeha v prihodnje. Člane povabi, da se po uradnem delu še zadržijo na večerji in 

druženju. 

 

Čisto na koncu  je ga. Mateja povedala, da je g. Kolenc prejel preko donatorja Reccom rokovnike v 

vrednosti cca. 500 – 600 €. V podjetju Sigram sitotisk so jih brezplačno potiskali z društvenim in 

donatorjevim logotipom. Rokovniki so namenjeni članom SDG, zato si jih lahko ob koncu skupščine 

izberejo. 
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 Skupščina se je zaključila ob 21.00 uri. 

 

Seznam prilog: 

Priloga 1: Poročilo verifikacijske komisije s seznamom prisotnosti na skupščini dne 01.03.2019 

Priloga 2: Pregled zapisnika redne letne skupščine 2018 in realizacija sprejetih sklepov 

Priloga 3: Poročilo o delu društva za leto 2018 

Priloga 4: Poročilo o finančnem stanju in bilanci društva za leto 2018 

Priloga 5: Poročilo nadzornega odbora o pregledu poslovanja za leto 2018 

Priloga 6: Poročilo disciplinske komisije za leto 2018 

Priloga 7: Poročilo komisije za izgradnjo novega strelišča 

Priloga 8: Kandidature za predstavnike v organih društva, ki so pravočasno do 11.2.2018 prispele 

na naslov Strelskega društva Grosuplje 

Priloga 9: Program dela društva v letu 2019 s predlaganimi spremembami in s priloženim Finančnim 

načrtom za leto 2019 

 

 

Zapisničarka:    Predsednik društva:   Overitelja zapisnika: 

Brigitka Novaković   Mateja Kernjak Slak   Žiga Habjan 

         

 

    Robert Ribič 

 

 

 

V Grosupljem, 01.03.2019 

 

  

 

  


