
POROČILO NADZORNEGA ODBORA SZPS ZA LETO 2018

Vabljeni: Vsi člani NO, Predsednik SZPS

Prisotni: Matjaž Hozjan( predsednik NO ), Robert Černigoj( član NO ), Jereb Uroš ( član NO ),Boštjan
Pavlič (predsednik Szps), Samo Krznarič (sekreter Szps)

Datum sestanka : 11.2.2019

NO je pregledal delovanje zveze v času od 1.1.2018 do 31.12.2018 PREGLED FINANČNEGA
POSLOVANJA ZVEZE: NO je pregledal letno poročilo računovodstva in ugotovil, da ta obsega resnični
prikaz poslovanja zveze. Stanje na računu SZPS na dan 1.1.2018 je bilo 10.711,07 Stanje na računu
SZPS na dan 31.12.2018 je bilo 14.600,73€.

NO je obravnaval prošnjo po razlagi od območnega direktorja Štajerskega območja g.Gregorja
Avguština, pripombe G.Kristjana Goloba in pripombe na delovanje predsedstva v letu 2018, ki jih je
podal Sk.Sv Jurij.

V prilogah so predlogi oz .obravnavana vsebina sestanka. Predlogi oz.sklepi so označeni z rumeno
barvo .

NO je pregledal tudi osnovna sredstva Szps.

Presednik Nadzornega Odbora

Matjaž Hozjan

Član Nadzornega odbora Član Nadzornega odbora

Robert Černigoj Jereb Uroš



Delovanje Predsedstva v letu 2018 - prošnja za
obravnavo
Prejeto x

SK Sv.Jurij 11. feb. 2019 18:26 (pred 2
dnevoma)

Za Nadzorni, predsedstvo

Spoštovani,

v nadaljevanju posredujemo spisek konkretnih sklepov nanašajočih se na delovanje
Predsedstva SZPS v letu 2018, ki prestavljajo bodisi odmik od pravil in predpisov
SZPS ali pa so v preteklem letu SK Sv.Jurij in naše člane brez argumentov in
dokazov ter neupravičeno potisnili v položaj dežurnih kršiteljev in tudi že vnaprej
obsojenih krivcev.

Nadzorni svet posledično prosimo, da dopis obravnava in znotraj svojih pristojnosti
stori vse, kar je mogoče v smeri razjasnitve razmer v SZPS in statusa SK Sv.Jurij in
njegovih članov.

Prosimo za odgovor!

S prijaznimi pozdravi
Rok Štupar, SK Sv. Jurij

1. redna seja 7. 2. 2018
Sklep 3 - G. Pavlič je bil določen za izvajalca seminarja za inštruktorje, ki naj bi se
izvedel v »zimskem - netekmovalnem času leta«. V letu 2018 seminar ni bil izveden -
sklep ni izvršen.

Zimski čas je tudi v letu 2019 in izvedena sta bila že dva seminarja.

Sklep 7 - potrditev območnega direktorja Belokranjskega območja g. Turka je bila
izvedena v nasprotju s pravilnikom o območjih SZPS (brez izvolitvenega zapisnika, ki
ga zahteva 7. člen pravilnika).

V zapisniku zbora članov iz leta 2018 je prišlo do napake, kjer je zapisano, da se za
direktorja Belokrajnskega območja potrdi G.Pavliča in ne G.Turka. G.Turk bo potrjen
na zboru članov 2019.

Sklep 9 - v nasprotju z voljo članov na skupščini l. 2017 (zavrnjen 26 sklep: Ekipe se
lahko na tekmovanja prijavljajo sproti) s spreminja tekmovalni sistem v katerem je
bila črtana obveza prijavljanja sestav ekip pred začetkom sezone (1.5). Z istim
sklepom znižuje prijavnino ekip na 10€, kar spreminja pogoje tekmovanj po določitvi
organizatorjev.



Predsedstvo se je odločilo, za znižanje prijavnine ekip zaradi promoviranja in
povečanja prijav ekip.

Sklep 13 - predsedstvo je odpisalo inventar v lasti zveze, za kar ni pristojno.
Predsedstvo bo zadevo predstavilo na zboru članov 2019.

Sklep 17 - G. Pavlič naj bi 3.3.2018 izvedel predstavitev osnov praktičnega
strelstva, sklep ni bil izvršen.
G.Pavlič pove, da ni bilo prijavljenih kandidatov.

2. seja predsedstva - 6.3.2018
Pripombe na zapisnik 1. seje niso obravnavane niti dodane kot priloga 2. seje

Sklep 2 Iz zapisnika ni razvidno, kateri so člani zveze, kateri niso poravnali tekočih
obveznosti v tekočem letu.

Sklep 7 - zniževanje kotizacije kandidata za VI z 2 x 50€ na 2 X 10€ brez utemeljitve.

Predsedstvo je stopilo v kontakt z štirimi varnostnimi ištruktorji, ki jim pa niso dali
podatka o višini kotizacije.

4. seja predsedstva: 14.5.2018

Primopredaja podpredsednika SZPS, ki je bila izvršena 7.3. ni navedena v nobenem
zapisniku - v zapisniku 1. seje je navedeno, da se ni izvršila "ker ni bilo česa predati.

Še vedno ni možno ničesar predati, ker tudi prejel ni ničesar.

Sklep 5 Prepoved »speedticketa« ni v skladu s tekmovalnim sistemom niti ne določa
spremembe tega sistema, kar bi omogočilo njegovo implementacijo. Noben pravilnik
niti tek. sistem »Speedticketa« ne predvideva niti ga ne prepoveduje, na finančne
transakcije pa nima vpliva. Če bi predsedstvo s sklepom prepoved »speedticketa«
vneslo v tekmovalni sistem, bi to pomenilo spreminjanje pravil pogojev tekmovanj po
potrditvi organizatorjev.

Speedticket se bo obravnaval na zboru članov, ali se ga bo uvrstilo v tekmovalni
sistem.

Sklep 9: Ni izvršeno.

6. redna seja - 27.6.18

Ugotovitveni sklep 2 ni v skladu s tekmovalnim sistemom - prijava ekip na samem
tekmovanju ne bi smela biti mogoča, če se tekmovalci prijavljajo elektronsko (1.7, 2.
odst.). Napačna je ugotovitev, da se je ekipa SK Sv.Jurij prijavila po tekmovanju - to
se zaključi s proglasitvijo rezultatov. Ker je bila prijavljena enaka ekipa, kot na drugih
tekmovanjih, je tudi očitno, da ni šlo za kalkulacijo glede rezultatov. Ker je ekipo v
prijavil Rok Štupar in sicer v tovarniški tekmovalni skupini, je s tem tudi jasno
pokazal, da je sam tekmoval v tovarniški skupini še v času, ki je namenjen verifikaciji
rezultatov in ki ga pravila predvidevajo za popravke napak. Tekmovalca ali klub ni



mogoče kriviti za namerno napačno prijavo, če je bila ta popravljena v predvidenem
roku a se to vseeno ni upoštevalo v končnih rezultatih.

Sklep 2 je v prvem delu brezpredmeten, saj že tekmovalni sistem ne dopušča
neposrednih prijav na tekmovanjih (1.7, 2. odst.), a se je to doslej sistematsko
dopuščalo. Opozarjanje tekmovalcev na obveznost preverjanja rezultatov pa je
neumesna, če se ne poskrbi za objavo začasnih rezultati po progah v skladu s
strelskimi pravili IPSC.

V drugem delu se sklep nanaša na delo konkretnega sodnika za rezultate NROI, kar
je v pristojnosti NROI in lahko predstavlja poseg v neodvisnost sodniške organizacije,
kar ni v skladu s statutom SZPS (25. člen - NROI je stalni organ, ki je pri odločitvah
na svojem področju avtonomen) in je povezano z znano problematiko programa
winMSS - če bi se objavili verifikacijski ekipni rezultati bi se odpravila večina
podobnih napak.

Verifikacija rezultatov bo v bodoče narejena po začasnih rezultatih po progah in
poslana po elektronski pošti tekmovalcem.

Ugotovitveni sklep 3 in sama obravnavanje konkretnega sodnika pod točko 3.
dnevnega reda lahko predstavlja resen poseg v neodvisnost sodniške organizacije in
ni v skladu s statutom SZPS (25. člen). Predsedstvo s sklepom zahteva obravnavo v
okviru NROI in hkrati prejudicira krivdo sodnika z ugotovitvijo, da da je bilo delo
sodnika malomarno in v nasprotju s sodniškim kodeksom, kar ne izhaja iz navedenih
dokazov.

Predsednik NroiG.Čadej ga ni sodil. Stvari so se razjasnile na zboru sodnikov.

Ugotovitveni sklep 4 - je zavajajoč, saj napeljuje, da bi morali novi MISSIA inštruktorji
podati poročila, k čemer pa niso bili nikdar pozvani. O uspešni udeležbi na seminarju
in prejemu certifikatov je bil predstavnik predsedstva obveščen nemudoma.

Predsedstvo je pričakovalo poročilo, kot ga je naredil G. Černigoj.

Sklep 5 - Predsedstvo v sklepu zavajujoče ugotavlja, da se je Jurij Kumer (ki je bil v
prejšnjem selektor SZPS) nepooblaščeno predstavljal kot selektor SZPS. Ker gre za
elektronsko sporočilo, ki ga je poslal članu predsedstva (sekretarju), menimo, da je
tak sklep neupravičen, saj aktualnega predsedstva ni mogel zavajati, da je še vedno
sekretar.

G.Jurij Kumer si ni odstanil samodejnega podpisa pri elektronski pošti. Do zavajanja pa ni
prišlov okviru predsedstva, ker je sekretar vedel, kdo je aktualni selektor.Koliko mailov je g.
Jurij Kumar poslal v času od prenehanja opravljanja funkcije do ugotovitve, se ne ve.

8. redna seja 12. 9. 2018



Sklep 4 obravnava organizatorja SK Sv.Jurij in konkretno Roka Štuparja zaradi
napačne podaje seznama prijavljenih ekip iz prejšnjega tekmovanja. Predsedstvo ni
obravnavalo in zapisnik (priloge) ne vsebuje odgovora z opravičilom in navedbo
razlogov, ki jih je podal obravnavani (10.9.18).

Sekretar zveze Szps je pozabil priložiti prilogo. Opravičilo G.Štuparje je bilo
obravnavano na seji predsedstva.

Sklep 6 obravnava snemanje na tekmovanjih PP, predsedstvo pa ni obravnavalo in
zapisnik (priloge zapisnika seje) ne vsebuje odgovora Roka Štuparja kot
predstavnika organizatorja v zvezi s snemanjem na njihovem tekmovanju
(10.9.2018).

19. oktober - Mail: pritožba na zapisnik 8. redne seje

- 16. 10. 2018 Pritožba v zvezi z napačnimi rezultati zaradi kršenja pravil - Čadej 1.
mesto B kat. prod. - ni bilo obravnavano, zavrnjeno z očitki, ponovno namigovanje,
osebno obrekovanje, žaljiva obdolžitev in razžalitev v odgovoru predsednika SZPS,
neresnična navedba v zvezi z izdanim računom (izdan je bil šele 17. 12.)

G.Čadej je sodeloval v na seji in je bil seznanjen z obravnavo, predsedstvo in klub
Sv. Jurij je o tem obvestil že na samem kraju izvede tekme in ni zahteval popravka
podelitve.

Večina računov, je bila izdanih z dnem 17.12 . 2018 in poslana na klube.

V bodoče bodo računi prihajali v roku enega meseca po tekmovanju.

10. korespondenčna seja 7. 11. 2018

Sklep 1 Spreminja tekmovalni sistem med sezono, kar je po dodelitvi terminov
organizatorjem (naknadno spreminjanje sprejetih pogojev izvedbe tekmovanja) in
vpliva na rezultate in načrte vseh tekmovalcev v pokalnem prvenstvu SZPS.

Predsedstvo ima to možnost in je delovalo po pravilih.

11. redna seja 21. 11. 2018

Predsedstvo ni obravnavalo in zapisnik ne vsebuje pritožbe SK Sv. Jurij v zvezi z
napačnimi rezultati tekmovanja, ki so posledica sistemskega kršenja pravil - Čadej 1.
mesto B kat. prod. (podane dne 16.10.2018).

Predsedstvo ni obravnavalo in zapisnik ne vsebuje pripomb SK Sv. Jurij na zapisnik
8. redne seje (podane dne 19.10.2018).

Predsedstvo je obravnavalo pritožbe Sk.Sv Jurij, vendar jih niso dali v zapisnik.

Sklep 4 potrjuje izvedbo tečaja za inštruktorje brez predhodne potrditve študijskega
materiala in načrta seminarja usposabljanja (v nasprotju z 11. členom Pravilnika o
podeljevanju licenc inštruktorjem in trenerjem v SZPS). Cena je določena v nasprotju
s 3. sklepom 1. seje predsedstva 7.2.18. Nagrada izvajalca usposabljanja je
določena v nasprotju s sklepom skupščine l. 2015 (SKLEP 21: Višina povračil
izvajalcem usposabljanj v SZPS izenači na 40%).



Študijski material je bil po 4. sklepu prve seje v letu 2018 predstavljen do roka in obravnavan ter
potrjen na 8. seji v septembru 2018, naknadno pa še na 11. seji v točki 5 s sklepom 4. Nagrada je
določena glede na vsebino točke 5 (zahtevnost, zagotovitev prostora in strelišča, odgovornost,
gradivo, trajanje,…).

Glede višine povračil izvajalcem usposabljanj v Szps, pa izvajalec ni bil seznanjen.

Oblikovala se bo nova, višja cena seminarja, razen če zbor članov ne bo odločil drugače. Sicer pa

tarifni del lahko spreminja predsedstvo in za to ne rabi sklepa zbora članov.

Generalno: Predsedstvo se v letu 2018 ni izrekalo o dejanjih članov SK SV. Jurij, temveč jih je
prepustilo pristojnim organom. V kolikor bo zaznalo kakšne kršitve bo ugotovljena dejstva predalo
pristojnim organom zveze ali sodniški organizaciji.



Kristjan Golob IPSC <kristjan.golob@ipsc.si> 11. feb. 2019 13:57 (pred 2
dnevoma)

Za jaz

Pozdravljen Matjaž,

Moje pripombe vezane na delovanje predsedstva so že bile podane v spodnjem
mejlu. Lahko pa jih še enkrat povzamem:

Nadzorni odbor v skladu s 27. členom Statuta nadzira uresničevanje načel javnosti dela. Pri tem
opaža pomanjkljivosti pri delovanju predsedstva, saj le to ne deluje v skladu s Poslovnikom
predsedstva. Zato pozivamo predsedstvo na:

1. Dosledno upoštevanje 6. člena Poslovnika predsedstva: 6. člen Vabilo na sejo predsedstva s
predlogom dnevnega reda, ustreznimi gradivi in zapisnikom prejšnje seje, se pošlje članom
predsedstva praviloma najmanj pet dni pred dnem, ki je določen za sejo. Za pripravo gradiva
poskrbi sekretar. Izjemoma se lahko pošlje posamezno gradivo članom tudi kasneje ali poda
na seji. V nujnih primerih se lahko sejo skliče tudi v krajšem roku. Izjemoma, glede na naravo
gradiva, se lahko opravi tudi korespondenčna seja. 6. člen sicer res dovoljuje izjeme, ravno
tako tudi krajše roke, vendar le v nujnih primerih. To pa ne sme biti praksa, nujni primeri pa
bi morali biti obrazloženi zakaj so nujni. Nujnost bi morala biti razvidna tudi iz Zapisnika seje,
ne pa da je to bila 2. REDNA seja.

2. Na seje predsedstva so obvezno vabljeni vsi voljeni in imenovani predstavniki, brez izjem in
izgovorov. V kolikor sekretar (ali selektor ali drug član predsedstva…) ne zmore opravljati
svojega dela, naj predsedstvo v skladu s svojimi pooblastili poskrbi da bo delo opravljeno
(nadomesti funkcionarja, porazdeli delo drugim funkcionarjem, dodatna pomoč…). Nedelo
določene osebe ne more biti izgovor za kršenje predpisov.

Glede na opažanja na sejah predsedstva NO izdaja predsedstvu naslednja priporočila:

 Predsedstvo je zgled vsem ostalim članom zveze, na seje predsedstva ne sodi nespoštljivo
obnašanje, žaljivke in spodbujanje osebnih zamer. V kolikor je predsedstvo pri katerem
posamezniku ali članu ugotovilo kršitve, mora o tem obvestiti ustrezne inštitucije Zveze. Če
kršitve niso bile ugotovljene, naj se predsedstvo distancira od neutemeljenih govoric.

 Predsedstvo naj se raje ukvarja s tem kako bo privabilo več tekmovalcev, populariziralo Level
1 tekme, olajšalo delo sodnikom (elektronsko beleženje rezultatov), dvig strelskega znanja
preko vzpostavljenega izobraževalnega sistema, skratka s stvarmi, ki pozitivno vplivajo na
delovanje zveze, ne pa na nove pravilnike, inšpekcijske ukrepe in neformalne obsodbe
posameznikov znotraj zveze.

LPK

NO je ugotovil, da je potrebno dvigniti nivo komunikacije na višji nivo in da se na seje predsedstva
člani ustrezno pripravijo na podlagi gradiva, ki ga dobijo 5.dni pred sejo. Osebne zamere ne smejo
vplivati na glasovanje v predsedstvu. Druga seja predsedstva je bila »Nujna«, kar pa ni razvidno iz
zapisnika.



Spoštovani nadzorni odbor,

v letu 2017, kot tudi v letih 2018 in 2019 sem kot območni direktor tudi član predsedstva.
Glede na to, ne prejemam gradiv za seje predsedstva, ki so poslana na naslov
"predsedstvo@ipsc.si" bi prosil nadzorni odbor da mi poda odgovor in razjasni moje očitno
nerazumevanje naslednjih členov:
13.člen statuta SZPS
(1)Organi zveze so:
1. zbor članov;
2. predsedstvo;
3. nadzorni odbor;
4. disciplinsko razsodišče;
5. NROI - Nacionalno sodniško združenje.

(iz tega je razvidno, da obstaja samo eno predsedstvo in ne voljeno in imenovano
predsedstvo)

19.člen statuta SZPS v delu:
11. sprejema območno razdelitev RS in potrjuje območne direktorje v predsedstvo zveze;

Ponovno torej zgolj eno predsedstvo

20.člen
(1)Predsedstvo zveze sestavljajo voljeni člani in vsi imenovani predstavniki območij, potrjeni na zboru članov zveze.
(2)Voljeni člani predsedstva so:
1. predsednik zveze,
2. podpredsednik zveze,
3. predsednik tekmovalne in strokovno tehnične komisije,
4. predsednik nacionalnega sodniškega združenja (NROI),
5. sekretar,
6. selektor reprezentance.
(3)Imenovani člani predsedstva so predstavniki območij.
(4)Predsednik predsedstva je po položaju predsednik zveze, v odsotnosti ga nadomešča

podpredsednik. Za svoje delo sta oba funkcionarja odgovorna predsedstvu in zboru članov.-
Ta člen popolnoma jasno daje vedeti, da so tako voljeni, kot tudi imenovani člani predsedstva
vsi del predsedstva in med njimi ni razlike

22.člen
(1) Predsedstvo se sestaja po potrebi, seje so javne. Seje predsedstva sklicuje predsednik po lastni
presoji ali na zahtevo treh članov predsedstva ali nadzornega odbora. O sklicu morajo biti pravočasno
obveščeni vsi člani predsedstva, regionalni direktor in predsednik nadzornega odbora.
(2) Predsedstvo veljavno sklepa, če je na seji prisotna vsaj polovica voljenih članov (3) in če za sklepe
glasuje večina prisotnih voljenih in imenovanih članov predsedstva. Zapisniki sej morajo biti
posredovani vsem članom zveze.

Tudi iz tega člena je razvidno, da so vsi voljeni in imenovani člani predsedstva enakovredni v
smislu prisotnosti na sejah in glasovanja

29.člen
(1)Predsedstvo, nadzorni odbor in disciplinsko razsodišče odgovarja za svoje delo zboru članov zveze.

Glede na ta člen je celotno predsedstvo odgovorno najvišjemu organu zveze.

Nadzorni odbor prosim, da preuči razlago, da je predsedstvo samo eno. V
kolikor bo nadzorni odbor potrdil mojo razlago ga prosim, da predsedstvu
predsedniku naloži ureditev domene "predsedstvo@ipsc.si" tako, da bodo v
njej vsi člani predsedstva! To je namreč nujno za dobro delovanje, saj so
nekateri člani predsedstva zaradi izključitve iz domene tudi neobveščeni in se
na seje predsedstva ne morejo ustrezno pripraviti in posvetovati.

Domena območni direktorji se ukine in se območne direktorje obravnava enako kot
ostalo predsedstvo.

Nadalje se na nadzorni odbor obračam s sledečim pomislekom, ki se nanaša na
poslovnik predsedstva. Le ta namreč v 2.členu navaja:



Predsedstvo sestavlja šest voljenih članov: predsednik zveze, podpredsednik, predsednik nacionalnega združenja sodnikov IPSC
(NROI), predsednik tekmovalne in strokovno tehnične komisije, selektor, sekretar ter od članov območij imenovani in na skupščini
potrjeni predstavniki območij zveze (območni direktorji).
V sestavi predsedstva je tudi regionalni direktor, ki pa nima glasovalne pravice, če ni hkrati eden od zgoraj naštetih članov
predsedstva.
Torej je tudi v poslovniku jasno kdo so člani predsetstva.

6.člen poslovnika predsedstva govori:
Vabilo na sejo predsedstva s predlogom dnevnega reda, ustreznimi gradivi in zapisnikom prejšnje seje, se pošlje članom predsedstva
praviloma najmanj pet dni pred dnem, ki je določen za sejo. Za pripravo gradiva poskrbi sekretar.
Izjemoma se lahko pošlje posamezno gradivo članom tudi kasneje ali poda na seji.
V nujnih primerih se lahko sejo skliče tudi v krajšem roku.
Izjemoma, glede na naravo gradiva, se lahko opravi tudi korespondenčna seja.
Nadzorni odbor prosim, da predsedstvu naloži upoštevanje 6.člena v celoti

8.člen poslovnika predsedstva
Član predsedstva, ki ne more prisostvovati seji, lahko sporoči svoja stališča in predloge pisno sekretarju.
Da bi lahko tak sklep udejanjili morajo vsi člani predsetva imeti na voljo dokumentacijo, ki je podlaga za sejo predsedstva.

Spoštovani nadzorni odbor. Skladno z zgoraj zapisanim, ugotavljam, da je za uspešno delo predsedstva nujno, da se upoštevajo vsi zgoraj
navedeni členi. V nasprotnem primeru je namreč delo onemogočeno tistim, ki zaradi trenutne razlage pojma "predsedstvo" ne prejemajo potrebnih
informacij in predlogov.

V kolikor nadzorni odbor člene razume enako kot jaz ga prosim, da o tem obvesti "Voljeno predsedstvo, NROI, predstavnike območij in NO".
Sekretarju zveze pa naloži, da v domeno "predsedstvo@ipsc.si" doda vse člane predsedstva kot to definirata statut in poslovnik in to v razumno
zelo kratkem a definiranem roku.

Sekretar zveze je pošiljal gradivo na domeno predsedstvo@ipsc.si in v bodoče bodo pod to domeno
tudi območni direktorji, ki bodo pravočasno seznanjeni z gradivom za sejo predsedstva.

Predsedstvu smo tudi predlagali, izplačilo stroškov za prihode na seje predsedstva ali možnosti seje
preko konferenčne zveze  .
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