
Poročilo sekretarja SZPS o delu v letu 2019 
 

 Objavljen je bil redni razpis za organizacijo pokalnih tekmovanj in potrjen je bil tekmovalni koledar za sezono 2019 

 Opravljena je bila registracija tekmovalcev 
 
 Tekmovanj pokalnega prvenstva se je udeležilo 233 tekmovalcev iz 37 klubov. 
 
 Na spletni strani SZPS so bila redno objavljena obvestila in rezultati pokalnih tekmovanj, obvestila o varnostnih 

izpitih in druge informacije 
 

 V sezoni 2019 sem pregledoval prijave na tekmovanja, skrbel sem da na tekmovanja niso prihajali neregistrirani 

tekmovalci. Zaradi prehoda na Practiscore, ter tudi zaradi dejstva, da na tekmovanjih v Mariboru ni bilo SOja, 

je prišlo do problema določanja klubske pripadnosti tekmovalcev, saj v rezultatih ni bilo TAGa, ki določa 

klubsko pripadnost tekmovalcem, posledično je bil v uradnih rezultatih tekmovalec, ki ni bil registriran,  

oteženo pa je bilo tudi izdajanje računov za tekmovalne licence. 

 

 V letu 2019 smo izvedli 6 rednih sej predsedstva ter 9 korespondenčnih sej, 1 sprejeti sklep ni dokončan ali izveden. 
 
 V letu 2019 so bili v zvezo sprejeti 3 novi člani 
 
 V letu 2019 je bilo izdanih 9 potrdil o aktivnosti tekmovalcev, 12 ostalih potrdil ter 153 računov, računi za 

tekmovalne licence so bili izdani v letu 2020 (110 tekmovalnih licenc / 15€ = 1.650 EUR) 
 
 V letu 2019 je bil izveden reden Zbor članov zveze, vsi sklepi Zbora članov 2019 so bili izvršeni 
 
 Člani z neporavnanimi dolgovi so bili pozvani k plačilu, katere so v večini poravnali, eno društvo dolgov ni poravnalo, 

zato se ga je brisalo iz seznama članstva, ter se mu je poslalo obvestilo o izbrisu. Dolg društva je bil odpisan. 
 

 Sprotno so se spremljala vplačila za varnostne izpite in ostali prihodki, sprotno so se poravnavali prejeti računi, 
nagrade sodnikom, varnostnim inštruktorje in glavnemu trenerju so se poravnali v celoti. 

 
 Konec leta je bil izveden zaključek Pokalnega prvenstva s podelitvijo pokalnih priznanj tekmovalcem ter priznanj 

najuspešnejšim tekmovalcem na mednarodnih tekmovanjih nivoja IV. 
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