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Poročilo predsednika in RD SZPS v letu 2019
Spoštovani,
leto 2019 je bilo za SZPS presenetljivo zelo aktivno, predvsem na področju tekmovanj, ravno tako pa tudi pri
spremljevalnih dejavnostih, predvsem na področju delovanja predsedstva. Delovanje, razprave in sklepi
predsedstva SZPS so razvidni iz zapisnikov predsedstva, ki so bili posredovani vsem članom SZPS.
Aktivnosti so se nanašale na tematike, ki so povezane z delovanjem SZPS. Predsedstvo se je zbralo na 15.
sejah, kjer smo obravnavali različne teme, ki so se nanašale na tekočo problematiko izvedbe tekmovanj,
tekmovalnega sistema, udeležbe na SP Puška na Švedskem in EP Pištola v Srbiji, 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 EP Pištola v Srbiji, ki sem
se ga udeležil kot RD in sodnik.
V mesecu januarju je bilo organizirano prvo usposabljanje inštruktorjev praktičnega strelstva, v februarju pa drugo.
Usposabljanje je zaključilo uspešno 12 inštruktorjev in en trener praktičnega strelstva. V mesecu februarju je bil
uspešno izveden zbor članov SZPS 2019, sklepi so razvidni iz zapisnika zbora. Zbor je pokazal tudi
podpredsednikovo nasprotovanje delovanja predsedstvu, vendar je kljub temu ostal član predsedstva, kar je bilo
več članom nerazumljivo skozi celo leto delovanja in aktivnosti predsedstva. V spomladanskem delu smo
poizkušali v predsedstvu pridobiti tudi informacije od predstavnika G. Kristjana Goloba o statusu sprememb
Zakona o orožju, vendar so bile le-te skope in neuradne, tako da nismo mogli izvajati nekih aktivnosti v tej smeri.
Vsled tega je bil tudi večkrat opozorjen, saj mu ne moremo nuditi pomoč, če ne vemo za trenuten status.
Informacije smo seveda, pridobivali pri drugih deležnikih in jih tudi pridobili. V drugi polovici leta se je komunikacija
izboljšala in skupaj smo pripravili predlog, ki bi nam še nadalje omogočal izvajanje športnih disciplin SZPS. Zakon
o orožju v letu 2019 ni bil sprejet, upamo, da bo v letu 2020 sprejeta različica, ki nam bo omogočala nemoteno
delovanje z vsemi našimi disciplinami.
Pri pregledu vseh sklepov predsedstva SZPS je bilo ugotovljeno, da ni bil realiziran 1 sklep, ki se vsebinsko
navezuje na uvedbo Practiscore programa.
Eden bistvenih ciljev je bil zagotavljanje tekmovanj v obsegu, ki je določen s tekmovalnim sistemom. Le-tega smo
celo presegli, saj je bilo v pokalnem prvenstvu organiziranih osem tekmovanj s pištolo/revolver in državno
prvenstvo. Izvedeno je bilo tudi DP s šibrenico in prvič tudi DP z mini puško. 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.
Delo predsednika in RD je zaznamovala tudi ugotovitev neveljavnega statusa g. Uroša Jereba (člana nadzornega
odbora SZPS) kot predstavnika SZPS v komisiji MNZ za preizkus varnega rokovanja z orožjem. Status mu je bil
predstavljen takoj po zboru članov 2019. Namreč, leta 2001 je na MNZ takratni predsednik Damijan Pesek poslal
dokument SZPS, da je g. Uroš Jereb že šest let sodnik in varnostni inštruktor SZPS ter da že več let izvaja
varnostne izpite, kar je NROI zanikala, saj tega statusa nikoli ni imel in varnostnih izpitov nikoli ni izvajal. V
nadaljevanju leta je bilo neposredno občutiti maščevanje člana nadzornega odbora g. Uroša Jereba, z negativno
konotacijo dela predsednika, s povzročanjem nesoglasij, izmišljevanjem škodljivih dogodkov, izmišljenih očitkov
predsedniku, da ne spoštuje IPSC pravil, grožnje s sklicem izrednega zbora članov in prenehanjem funkcije
predsednika zveze, iskanja vzrokov za vlaganje disciplinskih postopkov zoper predsednika SZPS, namerno
povzročanje nesoglasij pri treningih udeležencev EP Pištola in podobnih insinuacij. Dejanja so vsekakor
neprimerna za funkcionarja zveze, sploh, ker je Uroš Jereb član nadzornega odbora. V teh dejanjih se mu je s
podobnimi dejanji pridružil tudi nekdanji predsednik Damijan Pesek, vrh njegovih dejanj pa je dosegel po uspešno
izvedenem DP pištola in revolver 24. 8. 2019, ko je imenovani pozno zvečer v gostinskem lokalu v Mokronogu
neposredno predsedniku grozil s fizičnim nasiljem in obračunavanjem, ga obtoževal z lažnim navajanjem ter
prelaganjem krivde za Jerebovo imenovanje v komisijo na predsednika s pozivom, da ne smem več delovati na
ta način in opozarjati na nezakonitost delovanja SZPS. Pri tem se pojavlja vprašanje, ali ima smisel zoper oba
vložiti predlog za uvedbo disciplinskih postopkov, saj dvomim, da bi s tem kaj rešili.
V poletnem delu sta bila organizirana dva treninga udeležencev EP Pištola na strelišču v Mokronogu, pred dnevi
prvega treninga, 20. 7. 2019, je g. Uroš Jereb klical udeležence EP in jih prepričeval, da bi trening imeli na
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njegovem strelišču. Zopet nesprejemljivo delovanje člana nadzornega odbora SZPS, g. Uroša Jereba, saj je s
tem vnašal razdor med udeležence EP Pištola, jim onemogočal kvaliteten trening in jih obremenjeval z
odločanjem, kje bodo trenirali. Drugi trening, 17. 8. 2019 je potekal v večjem številu v skladu s sodobnimi
smernicami izvajanja treningov športnega strelstva. Pri tem je Uroš Jereb nadaljeval s svojim načinom prisiljevanja
udeležbe na treningih pri njem, zato tudi na tem treningu niso bili prisotni vsi udeleženci EP.
Zaradi učinkovitejšega delovanja in uskladitve s smernicami IPSC smo zopet pripravili posodobitev in popravo
aktov SZPS ter zopet pripravili predlog umestitve glavnega trenerja med člane predsedstva SZPS (lahko je
združen s funkcijo predsednika NROI ali RD). Ker je po soglasno sprejetemu sklepu predsedstva na seji
predsedstva, podpredsednik g. Kristjan Golob to preprečil na Zboru članov 2019, smo predlog pripravili za
naslednji Zbor članov, saj tako velevajo smernice vodstva IPSC.
Pred EP pištola revolver 2019 v Srbiji smo se trije kandidati udeležili seminarja MISSIA za trenerje IPSC strelstva
s pištolo in ga tudi uspešno opravili (Robert Černigoj, Jurij Kumer, Boštjan Pavlič). Robert Černigoj je uspešno
zaključil še program MISSIA inštruktorja za šibrenico. Na zaključni slovesnosti EP sem bil imenovan za MISSIA
direktorja za Slovenijo. V nadaljevanju bomo znanje ustrezno prenesli na nacionalne inštruktorje, obenem pa
članom, klubom SZPS, ponudili možnost inštruktorstva in trenerstva IPSC strelstva.
Na EP pištola revolver je bil dosežen izjemen uspeh Roberta Černigoja, ki je v tekmovalci skupini Classic osvojil
naslov evropskega prvaka. V ekipni razvrstitvi je bila ekipa v kategoriji senior standard tretja, ekipa v skupni
razvrstitvi Classic pa četrta.
V letu 2019 je bilo posodobljeno delovanje sistema NROI, finančne obremenitve organizatorjev do sodnikov so
se izkazale za visoke in zato bomo razmislili o spremembi obveznosti v letu 2020 in ukinili plačevanje prispevka
za dodatne proge na tekmovanjih in poenotili znesek participacije organizatorjev. Po EP pištola revolver 2019
smo pričeli z uporabo tablic pri izvajanju tekmovanj. Omejili smo tudi udeležbo na predtekmovanjih, saj se je veliko
udeležbe izkazalo za neopravičeno (redno udeleževanje predtekmovanj in izogibanje rednemu delu tekmovanj).
V jesenskem delu se je izkazalo, da je tovrstna razbremenitev bolj spodbudna za organizatorje tekmovanj.
Organizatorjem tekmovanj smo tudi v letu 2019 pomagali z zagotovitvijo pokalov za tekmovalce SZPS, kar smo
napovedali že v programu delovanja. To bomo omogočili tudi v prihodnje. Pri delu Odbora za pokroviteljstvo je
bilo opaziti neučinkovitost in časovno neusklajenost, saj so bile skoraj vse aktivnosti izvedene tik pred roki oz.
dogodki, kar je povzročilo nejevoljo med organizatorji. Tako je bil Odbora razpuščen, delo bo prevzelo predsedstvo
s ciljem večje učinkovitosti in ažurnosti.
Dejavnost, aktivnost in vloga ostalih članov predsedstva je razvidna iz njihovih poročil.
Lahko zaključim, da je bila sezona 2019 z vidika obsega tekmovanj, kar je naša osnovna dejavnost zelo uspešna.
Z vidika delovanja predsedstva delno, zaradi nenehnega nasprotovanja območnega direktorja g. Šinko Aleša in
podpredsednika g. Kristjana Goloba pri ugotavljanju statusa g. Uroša Jereba. Ker je bilo stanje na sejah neznosno
in časovno utrujajoče, je bila ustanovljena komisija za ugotovitev statusa g. Uroša Jereba, ki je iz razpoložljive
dokumentacije ugotovila, da je Uroš Jereb sicer izpolnjeval pogoje iz pisnega obvestila MNZ, ni pa izpolnjeval
zakonitih pogojev iz Pravilnika o usposabljanju in preizkusu znanja o ravnanju z orožjem. Tako še vedno velja, da
je njegov status po tem podzakonskem aktu Zakona o orožju neveljaven in neresničen. Kot sem že večkrat omenil,
lahko to zadevo rešimo sami, lahko jo pa drug namesto nas. Sam sem na to nezakonitost opozoril, na drugih,
predvsem funkcionarjih zveze pa je, da to razumejo in se ne sprenevedajo zaradi ugajanja in kljubovanja. Ko
bodo drugi začeli to urejati, bo to za SZPS veliko bolj boleče. Navedena dejanja so pripomogla tudi k temu, da je
s svoje funkcije odstopil sekretar Samo Krznarič.
V prihodnje nas čaka zahtevna naloga, kategorizacije tekmovalcev v skladu s predpisi o šolstvu, ki jo bomo v
sodelovanju z OKS tudi skušali uresničiti. Celovito gledano, je bilo v letu 2019 zagotovljeno 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.
Ljubljana, 18. 1. 2020
Boštjan Pavlič
predsednik in RD SZPS
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