POROČILO NADZORNEGA ODBORA SZPS DNE 26.2.2017
Vabljeni:
Vsi člani NO ter predsednik SZPS
Prisotni:
Čadej Dejan ( predsednik NO ), Štupar Rok ( član NO ), Jereb Uroš ( član NO ), Černigoj Robert
( predsednik SZPS )
Datum sestanka : 15.2.2017
NO je pregledal delovanje zveze v času od 1.1.2016 do 31.12.2016
PREGLED FINANČNEGA POSLOVANJA ZVEZE:
NO je pregledal letno poročilo računovodstva in ugotovil, da ta obsega resnični prikaz poslovanja
zveze, ter da je bil ustvarjen presežek prihodkov nad odhodki.
Stanje na računu SZPS na dan 1.1.2016 je bilo 2.520€
Stanje na računu SZPS na dan 31.12.2016 je bilo 9.322,53€
Prihodki od dejavnosti v letu 2016 so bili 31.011€
Odhodki v letu 2016 so bili 25.474€
Neplačane obveznosti zveze do dne 31.12.2016 so bile 213,36€, vendar je NO ugotovil da so bile te
obveznosti poravnane v januarju 2017.
Stanje dolga do zveze na dan 31.12.2016 je 765€
Pregledani so bili tudi vsi prejeti in izdani računi, vendar ni bilo ugotovljenih nobenih nepravilnosti.
PREGLED SKLEPOV PREDSEDSTVA IN ZBORA ČLANOV:
ZBOR ČLANOV 20.3.2016
SKLEP 8:
Poročilo NO ni bilo sprejeto v predlagani obliki. Zbor članov nalaga NO, ki je sestavil poročilo, da
popravi ali dopolni poročilo v delih kjer so podani predlogi za disciplinsko komisijo, do 31.7.2016.
UGOTOVITEV NO: Dopolnjeno poročilo je bilo pregledano in ugotovljeno je bilo, da je poročilo
že v prvotni obliki omogočalo uvedbo disciplinskih postopkov na podlagi zadnjega odstavka
26.člena pravilnika o disciplinski odgovornosti.
2.SEJA PREDSEDSTVA SZPS 22.2.2016
SKLEP4:
Termin 17.9. predviden za izvedbo tekme pištola/revolver, se da na voljo za izvedbo DP šibrenica.
UGOTOVITEV NO: Tekma je bila izvedena 22.10.2016.
3.SEJA PREDSEDSTVA SZPS 18.4.2016

SKLEP 5:
Pozove se društva, da v roku 30dni podajo predloge o višini prispevka, ki so ga pripravljeni plačati
za pravno finančno pomoč zvezi, ter način-kriterij na osnovi katerega se bodo ta sredstva porabila.
UGOTOVITEV NO: Kakšne so ugotovljene možnosti?
4.SEJA PREDSEDSTVA 7.6.2016
SKLEP 2:
Predsedstvo potrdi vse tri kandidate ( Stojanovič Boban, Gabrijel Gregor, Lapajne Klavdij ) in jim
dodeli naziv Varnostni inštruktor 2.stopnje.
UGOTOVITEV NO: Naziv VI 2.stopnje se podeli na podlagi večletnega uspešnega dela.
IZREDNA SEJA PREDSEDSTVA SZPS 2.7.2016
Spreminjanje uradnih rezultatov po končanem tekmovanju. Predsednik SZPS Černigoj Robert, je po
ugotovitvi napak po tekmovanju vplival na SO-ja, da je rezultate spremenil. Ti rezultati so se
objavili. Naslednji dan pa so bili objavljeni uradni, s strani RM-ja potrjeni rezultati.
UGOTOVITEV NO: Po pregledu poročila zapisnika izredne seje v N.G. je NO ugotovil, da je šlo
v primeru spreminjanja rezultatov po zaključeni tekmi v Senovem, za kršenje pravil zveze. Po
pogovoru z predsednikom SZPS Černigoj Robertom, pride NO do zaključka da je bilo dejanje
storjeno v efektu in da predsednik ni imel namena vplivati neposredno na rezultate, ampak le
popraviti napačen vnos kategorije treh tekmovalcev, kar pa je kot posledico prineslo spremembo
rezultatov. NO je mnenja, da dejanje ni prizadejalo ugleda SZPS v tolikšni meri, da bi se sprožil
disciplinski postopek. To je razvidno tudi iz tega, da ga ni vložil tudi nobeden od prizadetih v
celotni situaciji. NO meni da je opravičilo predsednika in zagotovilo, da se kaj takega ne bo več
ponovilo, zadostno.
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