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Poročilo sekretarja SZPS o delu v letu 2020 

 

 
 
 

 Na spletni strani je bil objavljen redni razpis za organizacijo pokalnih tekmovanj in potrjen je bil 
tekmovalni koledar za sezono 2020. 

 Opravljena je bila registracija tekmovalcev. 
 Izvedena je bila primopredaja med prejšnjim in novim sekretarjem zveze. 
 Tekmovanj pokalnega prvenstva se je udeležilo 163 tekmovalcev iz 34 klubov. 
 Na spletni strani SZPS so bila redno objavljena obvestila in rezultati pokalnih tekmovanj, obvestila o 

varnostnih izpitih in druge pomembne informacije. 
 Sprejem 1 novega člana v poskusno članstvo in 3 članov v polnopravno članstvo. 
 Izdanih je bilo 21 potrdil, od tega 11 potrdil o aktivnosti, 3 potrdila o članstvu in 8 raznih potrdil.  
 Izvedenih je bilo 7 terminov varnostnih predavanj in varnostnih izpitov, usposabljanje je uspešno 

opravilo 63 strelcev.  
 Izvedenih je bilo 10 sej predsedstva, od tega 4 redne in 6 korespondenčnih sej. Predlaganih je bilo 61 

sklepov od katerih 2 nista bila sprejeta in 9 sklepov še ni bilo izvršenih.  
 Izvedene so bile 4 seje zbora članov, od tega 1 redna in 3 izredne seje. Na sejah je bilo predlaganih 46 

sklepov, od katerih 5 ni bilo sprejetih in 8 ni bilo izvršenih. 
 Do naših članov iz leta 2020 nimamo odprtih nobenih terjatev in je plačilna disciplina v zvezi zelo 

dobra. Obveznosti po prejetih računih sproti preverjamo, usklajujemo in v rokih poravnamo. 
 Spremljali smo plačila za varnostne izpite in ostale prihodnke, prejeti računi so bili v roku poravnani, 

nagrade sodnikom, varnostnim inštruktorjem so bile poravnane v celoti. 
 Zaradi epidemiološke situacije ni bil izveden zaključek sezone s podelitvijo nagrad in priznanj 

zaslužnim. 
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