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Ljubljana, 27. 01. 2021 

 
 

Na podlagi 14. člena Statuta Slovenske zveze za praktično strelstvo predsedstvo SZPS sklicuje 
 
 

redni ZBOR ČLANOV SZPS 

 
ki bo 

 
v četrtek, 11. 02. 2021 ob 18.00 uri preko online videokonference Teams 

 
 
Vabljeni: Člani SZPS, predsedstvo, NO, RD, disciplinsko razsodišče 
 
 
Predlagan dnevni red:  
 

1. Otvoritev Zbora članov, ugotovitev prisotnosti in sklepčnosti 

2. Izvolitev delovnega predsedstva 

3. Potrditev dnevnega reda 

4. Poročilo predsednika zveze 2020, razprava in sprejem 

5. Finančno poročilo 2020, razprava in sprejem 

6. Poročilo podpredsednika zveze 2020, razprava in sprejem 

7. Poročilo sekretarja zveze 2020, razprava in sprejem 

8. Poročilo predsednika NROI 2020, razprava in sprejem 

9. Poročilo predsednika TSTK 2020, razprava in sprejem 

10. Poročilo selektorja 2020, razprava in sprejem 

11. Poročilo regionalnega direktorja 2020, razprava in sprejem 

12. Poročilo predsednika nadzornega odbora 2020, razprava in sprejem 

13. Poročilo predsednika disciplinskega razsodišča 2020, razprava in sprejem 

14. Stanje članstva SZPS  

15. Imenovanje območnega direktorja za Primorsko območje 

16. Finančni plan 2021, razprava in sprejem 

17. Razno 

 
Gradivo bo objavljeno na spletni strani www.ipsc.si/SZPS/dokumentacija. 
 
Videokonferenca bo zaradi preverjanja prisotnosti odprta že od 17.30 ure dalje. 
 
Da bomo lahko pravočasno pričeli z delom, prosimo, da se vsi najkasneje ob 17.50 povežete v 
videokonferenco preko te povezave:       Click here to join the meeting 
 
Prosimo, za vašo zanesljivo udeležbo in uporabo kamere med videokonferenco, ter za vašo potrpežljivost 
glede na specifičnost in zahtevnost tehnične izvedbe zbora članov. 
 
 

http://www.ipsc.si/SZPS/dokumentacija
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2YyZmU5N2EtMDIyMi00YjUwLTkyZTUtYzIwMWFkMjEzN2Fm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223afd4dd1-6fa7-4323-b72d-5b4cb2e53689%22%2c%22Oid%22%3a%2285898ec5-5343-47d1-97c9-bfa2180e65db%22%7d
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UDELEŽBA NA ZBORU ČLANOV  
Na strani člana sta izza kamere lahko prisotna dva predstavnika istega člana, ki imata skupaj en glas. Če je 
prisoten samo en predstavnik društva, ima ta en glas. Ena oseba ne more zastopati dveh ali več društev.  
 
Glede na specifičen način zbora članov in tehnično zahtevno izvedbo dogodka zaradi velikega števila udeležencev 
predlagamo, da je na videokonferenci prisoten zgolj po en udeleženec s strani vsakega člana.  
 
Vsak član mora na videokonferenci prisostvovati s svojo kamero/mikrofonom (zaradi preglednosti ni možno, 
da več članov uporablja isto kamero!). 
 
Predstavniki članov lahko sodelujejo na zboru članov samo če se izkažejo s pooblastilom društva, člana zveze, 
ki ima poravnane vse finančne in druge obveznosti do Zveze. Na seji zbora članov nima pravice sodelovati 
predstavnik člana, ki se ne izkaže z ustreznim pooblastilom, prav tako ne predstavnik člana ki nima izpolnjenih 
finančnih obveznosti (sme pa ji prisostvovati). 
 
Člani nadzornega odbora in disciplinskega razsodišča prisostvujejo Zboru članov brez pravice do odločanja, če 
niso hkrati tudi predstavniki člana. Članom predsedstva, ki so hkrati predstavniki člana, lahko Zbor članov prizna 
vse pravice in dolžnosti predstavnikov, razen odločanja o zadevah, ki se nanašajo na njihovo delo in razrešnico.  
 
 
POOBLASTILA  
Pooblastila za svoje predstavnike morajo člani poslati po elektronski pošti na naslov sekretar@ipsc.si 
najkasneje do 12.00 ure na dan zbora članov  11.02.2021. Brez pooblastila, prejetega po elektronski pošti, na 
Zboru članov ne bo mogoče sodelovati.  
 
 
DELO NA ZBORU ČLANOV  
Delo na zboru članov bo potekalo po Poslovniku o delu zbora članov SZPS. Za zagotavljanje tekočega poteka 
zbora članov, bo pri razpravah in glasovanju potrebno upoštevati pravila dogodka, ki bodo predstavljena na 
začetku zbora članov. 
 
Prosimo, da se Zbora članov preko svojih predstavnikov zagotovo udeležite in tako pripomorete k uresničevanju 
ciljev vašega društva in zveze. 
 
 
Lep pozdrav, 
 
         Branko Zorman 

         Predsednik SZPS 
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