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Poročilo predsednika in RD SZPS v letu 2018

Spoštovani,

v letu 2018 je bila SZPS izredno aktivna tako na področju tekmovanj, kakor tudi pri ostalih dejavnostih, ki se
nanašajo na tematike, ki so povezane z delovanjem SZPS. Predsedstvo se je zbralo na  11. sejah, kjer smo
obravnavali različne teme, ki so se nanašale na tekočo problematiko izvedbe tekmovanj, tekmovalnega sistema,
udeležbe na SP Puška na Švedskem, udeležbe na MISSIA tečajih, komunikacije z deležniki, ki so pomembni za
delovanje SZPS ter naš položaj v mednarodnem prostoru. Tako sem opravil več razgovorov ter pridobil informacije
tudi na mednarodnih tekmovanjih ter na SP Šibrenica v Franciji, ki sem se ga udeležil kot RD in sodnik.

Delovanje, razprave in sklepi predsedstva SZPS so razvidni iz zapisnikov predsedstva, ki so bili posredovani
vsem članom SZPS. Pri pregledu vseh sklepov predsedstva SZPS je bilo ugotovljeno, da ni bilo 5 sklepov, ki bodo
izvedeni do konca maja 2019, le-ti pa bistveno ne vplivajo na delovanje SZPS.

Eden bistvenih ciljev je bil zagotavljanje tekmovanj v obsegu, ki je določen s tekmovalnim sistemom. Le-tega smo
celo presegli, saj je bilo organiziranih 8 tekmovanj s pištolo/revolver. Ravno tako smo članom pri delovanju nudili
pomoč pri zagotovitvi ustreznega delovanja prostorov, kjer se izvajajo streljanja oz. strelišč, namenjenih klubski
dejavnosti naših članov ter posameznikov, ki so člani klubov SZPS.

Kot novost delovanja SZPS smo izpolnili tudi del programa dela, ki se je nanašal na izvedbo tečaja inštruktorjev
in trenerjev praktičnega strelstva SZPS, saj je bil pripravljen in potrjen program usposabljanja inštruktorjev in
trenerjev.

Zaradi učinkovitejšega delovanja in uskladitve s smernicami IPSC smo pripravili posodobitev in popravo aktov
SZPS ter pripravili predlog umestitve glavnega trenerja med člane predsedstva SZPS (lahko je združen s funkcijo
predsednika NROI ali RD). Vzpostavljeno je bilo učinkovitejše delovanje sistema NROI, pripravljen je bil predlog
novih pravil NROI in vzpostavljeno učinkovito delegiranje sodnikov NROI na tekmovanja SZPS. Seveda so se pri
delovanju pojavljale težave, ki smo jih odpravljali sproti, še vedno pa je treba določene anomalije med sodniki (ki
vplivajo na potek tekmovanj SZPS), odpraviti, kar nas čaka v letu 2019.

Organizatorjem tekmovanj smo v letu 2018 pomagali z zagotovitvijo pokalov za tekmovalce SZPS, kar smo
napovedali že v programu delovanja. To bomo omogočili tudi v prihodnje.

Pomemben del je bila tudi pomoč podpredsedniku zveze pri spremembah orožne zakonodaje, kjer smo
predlagatelja predpisa opozorili na pomembne podrobnosti predloga sprememb, ki se nanašajo na delovanje
SZPS.

MORS smo poslali tudi prošnjo pridobitev statusa društva v javnem interesu na področju obrambe ter za
sodelovanje na področju uporabe njihovih strelišč.

Dejavnost, aktivnost in vloga ostalih članov predsedstva je razvidna iz njihovih poročil.

Lahko poudarim, da je bila sezona 2018 z vidika obsega tekmovanj, kar je naša osnovna dejavnost uspešna. Z
vidika delovanja predsedstva tudi, saj smo samo v enem letu izpolnili skoraj vse točke programa delovanja, razen
ene – kategorizacije tekmovalcev, kar nas čaka v prihodnje. Zagotovljeno je bilo izvajanje vseh tekočih nalog
predsedstva,  pomoč članom pri delovanju njihovih klubov, izdajanje potrdil o aktivnosti tekmovalcem,
zagotavljanje pomoči pri udeležbi na tekmovanjih level III, IV in V, sodelovanje z ostalimi zvezami ter državnimi
organi.
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