PRAVILNIK O OBMOĆJIH SZPS
1. člen
Območja niso pravne osebe.
S tem pravilnikom se določa teritorialna razdelitev Slovenske zveze za praktično streljanje na
območja. Določa se naloge, obveznosti in pravice območij v delu SZPS, način organiziranja, način
delovanja območij, pravice in dolžnosti klubov do območja in obratno. Naloge, obveznosti, pravice
območnih direktorjev ter njihovo imenovanje in razrešitev.
2. člen
Določbe tega pravilnika so obvezne za klube člane območij, predsedstvo SZPS ter območne
direktorje, kot izvršni organ območja.
3. člen
Slovenska zveza za praktično streljanje je razdeljena na naslednja območja:
•
•
•
•
•

Posavsko območje
Primorsko območje
Osrednje slovensko območje
Štajersko območje
Dolenjsko belokranjsko območje

Osrednje območje obsega Ljubljano z okolico in gorenjsko, Štajersko območje obsega še Koroško
in Prekmurje.
4. člen
Klubi – društva lahko zapustijo območje in se priključijo drugemu le v primeru, če ne glede na
teritorialno pripadnost vstop v drugo območje pomeni večjo bližino, prehodnost in lažje delo. O
tem odloča predsedstvo zveze.
Klubi lahko ustanovijo svoje območje, tako da obstoječe območje razdelijo. Delitev mora biti
logična in ne sme pomeniti drobitev zveze na nefunkcionalne dele. O novem območju odloča
skupščina zveze.
5. člen
Območje je vmesni člen med zvezo in klubi. Sodelovanje v območju je za člane zveze
prostovoljno.
6. člen
Naloge območij:
-povezovanje klubov na teritorialnem načelu,
-koordinacija dela klubov v skupnih projektih zveze,
-koordinacija med klubi pri organizaciji tekmovanj in ostalih klubskih aktivnostih, -organiziranje
strokovne vzgoje in izpopolnjevanja strelcev in funkcionarjev v klubih, -izvajanje varnostnih
izpitov,
-organiziranje propagandne dejavnosti v območju za potrebe klubov in zveze,
-sodelovanje z gospodarstvom v dejavnostih, ki koristijo za razvoj praktičnega streljanja,
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-čim hitrejši prenos informacij od klubov do zveze in obratno,
-opravljanje drugih nalog pomembnih za praktično streljanje, ki izhajajo iz predpisov, statuta
zveze, sklepov skupščine in njenih organov.
7. člen
Klubi v območju izmed svojih članov izvolijo območnega direktorja. Mandat traja do preklica ali
odpovedi, vendar največ štiri leta. Po preteku mandata območnega direktorja ponovno volijo.
Po izvolitvi območnega direktorja dostavijo zapisnik o izvolitvi na predsedstvo zveze. Predsedstvo
zveze na prvi naslednji skupščini poda kandidaturo v potrditev skupščini SZPS, ki imenuje
kandidata za območnega direktorja.
Do skupščine kandidat opravlja naloge območnega direktorja kot vršilec dolžnosti območnega
direktorja (v.d.) z vsemi pooblastili.
8. člen
Naloge območnega direktorja:
-zastopa območje v predsedstvu zveze,
-predstavlja mnenja klubov območja v predsedstvu in prenaša sklepe predsedstva do klubov,
-koordinira delo klubov območja pri večjih aktivnostih v klubih,
-sklicuje sestanke klubov območja,
-pomaga pri strokovnem usposabljanju članov klubov
-organizira strokovno ekipo v območju, ki deluje na strokovnem usposabljanju v klubih,
-ostale naloge, ki mu jih naložijo klubi v območju ali zveza.
9. člen
Območni direktor ima pravico imenovati strokovno ekipo v sestavi:
-pomočnik območnega direktorja
-inštruktorji
Strokovna ekipa je namenjena za pomoč območnemu direktorju na vseh področjih, predvsem pa na
področju vzgoje in izobraževanja strelcev. Inštruktorji izvajajo direktno izobraževanje in jih
pripravljajo na varnostni izpit in ostalo.
10. člen
Glede organiziranja v območjih, o proceduralnih zadevah in ostalem lahko območja sprejmejo
poslovnik ali pravilnik o delu območja, ki ni v nasprotju z dokumenti SZPS ( zveze ).
V primeru, da območja nimajo usposobljenega kadra za strokovno usposabljanje v okviru območja,
o tem obvestijo predsednika NROI, ki za določen čas imenuje za te zadeve pooblaščenca zveze, ki
nudi strokovno pomoč območnemu direktorju.
12. člen
Pravilnik je bil sprejet na skupščini SZPS dne, 2.2.2008 v Ljubljani in velja do preklica.
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