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POROČILO PREDSEDNIKA SZPS ZA LETO 2020 

 

Leto 2020 je zaradi pandemije Covid-19 in z njo povezanih ukrepov za preprečevanje okužb zelo negativno 

vplivalo na IPSC strelstvo in delovanje SZPS. Zaradi raznih prepovedi, kot so prepoved zbiranja, prepoved 

treniranja in izvajanja tekmovanj, prepoved prehoda občinskih oziroma regionalnih mej ipd., strelci niso 

mogli trenirati in se udeleževati tekmovanj. To je vplivalo tudi na izvedbo pokalnega prvenstva 

pištola/revolver, kjer sta bili v sezoni 2020 izvedeni le dve tekmovanji pokalnega prvenstva SZPS 

pištola/revolver, vsa ostala tekmovanja v tej in ostalih disciplinah pa sploh ni bilo možno izvesti, ali pa so 

bila tik pred terminom odpovedana. Zveza je sicer v sodelovanju z organizatorji tekmovanj poizkušala 

izvesti tudi druga tekmovanja, vendar pa zaradi hitro spreminjajočih omejevalnih ukrepov, to ni bilo 

možno. Odpovedano je bilo tudi večje število tekmovanj v tujini, vključno s Svetovnim prvenstvom za 

pištolo na Tajskem, ki je prestavljeno v leto 2021. 

Predsedovanje SZPS sem z ekipo prevzel šele po volilnem zboru članov dne 20.9.2020, torej proti koncu 

tekmovalne sezone, v času drugega vala pandemije in ponovnih omejitvenih ukrepov, do takrat pa je zvezo 

vodil Boštjan Pavlič. Krajšemu mandatu sledi tudi krajše poročilo. Zaradi omenjenih ukrepov in 

nezmožnosti izvedbe sej predsedstva v živo, je novo predsedstvo od izvolitve izvajalo svoje seje preko 

spletne videokonference oziroma na korespondenčen način. Od 20.9.2020 do konca leta 2020 je 

predsedstvo izvedlo eno redno sejo preko spletne videokonference in štiri korespondenčne seje.  

Vsi sklepi, sprejeti na sejah predsedstva so izvršeni, prav tako so izvršeni tudi sklepi, sprejeti na izrednem 

zboru članov z dne 20.9.2020. 

Vsebina dela organov zveze in voljenih članov predsedstva so razvidna iz njihovih poročil. 

V letu 2020 je imela zveza 46 članov, v letu 2021 pa se obeta širitev. 

Predsedstvo zveze v novi sestavi deluje kot dobra ekipa, pozitivno in konstruktivno. V predsedstvu aktivno 

pripravljamo izboljšave načina delovanja in organiziranja SZPS, vodilo pa je, da morajo vse izboljšave biti 

v interesu tekmovalcev, organizatorjev tekmovanj in zveze. Vsi skupaj si želimo, da bo tekmovalna sezona 

2021 za razliko od preteklega leta spet potekala v normalnih razmerah. 
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