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PRAVILNIK O SIMBOLIH
SLOVENSKE ZVEZE ZA PRAKTIČNO STRELSTVO
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Slovenska zveza za praktično strelstvo (v nadaljevanju SZPS ali zveza) ima svoj
znak, zastavo in pečat, ki temeljijo na logotipu zveze. Praznik zveze je 9. marec, dan
ustanovitve (1994). V kolikor s statutom ni drugače določeno določa vsebino, obliko
in uporabo znakov ta pravilnik. Istovetnostni simboli zveze predstavljajo in označujejo
pripadnost zvezi. Simboli se uporabljajo v skladu z določbami tega pravilnika, njihova
uporaba ne sme škodovati ugledu in dostojanstvu Slovenske zveze za praktično
strelstvo.
2. člen
Izvirniki istovetnostnih simbolov se hranijo v arhivu Slovenske zveze za praktično
strelstvo.
3. člen
Simbolov se ne sme avtorsko zavarovati po drugih osebah, prav tako ne zavarovati
ali uporabljati kot znamko, model ali vzorec za označevanje blaga in storitev, ki niso
last zveze. Izjemoma pa so simboli lahko avtorsko zavarovani pred nedovoljenimi
posegi v njihovo vsebino in videz po ustanovi (SZPS) oziroma osebi, ki je simbole
ustvarila.
4. člen
Za pravilno uporabo simbolov in izvajanje tega pravilnika je odgovorno predsedstvo
zveze, ki daje potrebna pojasnila, sprejema prošnje za uporabo simbolov, izdaja
odločbe o uporabi simbolov, vodi evidenco izdanih odločb, ter opravlja druga
strokovno administrativna opravila.
5. člen
Prošnji za izdajo dovoljenja za uporabo simbolov SZPS mora biti priložena ustrezna
dokumentacija s tehničnimi podatki in namenom uporabe. Dokumentacija mora
vsebovati ime in naslov uporabnika simbola, razlog in namen uporabe, opis načina
uporabe in izvedbene tehnike (vrsta prikaza ali tiska, vezenje, graviranje, fotografija
ipd.) in naklado, če gre za takšno vrsto uporabe. Če gre za označbe na prireditvi in
spremnem materialu, mora prosilec v prošnji opredeliti vsebino in namen prireditve,
za katero prosi, da se dovoli uporaba simbolov.
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Prosilec mora dokumentacijo iz prejšnjega odstavka tega člena predložiti
predsedstvu SZPS. Tiskane materiale, ki vsebujejo istovetnostne simbole zveze ali
dele le-teh, mora prosilec predložiti predsedstvu SZPS na vpogled vsaj 14 dni pred
distribucijo.
6. člen
V odločbi, s katero se dovoljuje uporaba simbolov, se določijo pogoji, s katerimi se
dovoljuje uporaba samo za določen namen ter na določen rok do katerega je
uporaba dovoljena. Izdano dovoljenje lahko izdajatelj odločbe prekliče, če ugotovi, da
uporabnik ne upošteva pogojev, navedenih v odločbi oz. dovoljenju, če ne skrbi za
primeren videz simbolov ali, če s svojim ravnanjem škoduje ugledu SZPS. O pritožbi
zoper odločbo iz prvega odstavka tega člena odloča skupščina SZPS.
7. člen
Gospodarske družbe, zavodi, društva, ustanove in druge pravne osebe, ter
samostojni podjetniki posamezniki, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji, lahko
zaprosijo, da se jim dovoli uporaba simbolov oziroma njihovih atributov v okviru
njihove dejavnosti in to: v njihovi firmi oziroma podjetju, v njihovem zaščitnem znaku
(kot tisk in kot aplikacije na raznovrstnih osnovah, samostojnih priponkah, našitkih na
oblačilih,..), v obliki brošur in spominkov (v kulturi in turizmu), v tiskanih in zvočnih
izvedbah tako za kulturne in izobraževalne namene, kot v ekonomsko propagandnih
namenih v sredstvih javnega obveščanja. O pomembnosti, časovnem trajanju, ter o
pogojih uporabe simbolov v zgoraj navedenih primerih odloča predsedstvo SZPS.
II. ZNAK
8. člen
SZPS ima znak, katerega osnovni del je kratica SZPS. Kratica je izpisana z velikimi
tiskanimi črkami iz določene in posebej v ta namen oblikovane tipografije.
Osnovnemu znaku – kratici s specifično oblikovanimi črkami je v ozadju dodan
grafični element, ki simbolično predstavlja obris državnih meja Republike Slovenije.
Zveza predvsem za svoje predstavljanje v tujini uporablja angleško ime Slovenian
Practical Shooting Association oziroma kratico SPSA. Osnovnemu znaku – kratici s
specifično oblikovanimi črkami je v ozadju dodan grafični element, ki simbolično
predstavlja obris državnih meja Republike Slovenije.
Natančna določila za tipografijo, barve, dimenzije, postavitev, medsebojna razmerja
grafičnih elementov in napise so podana v izvirniku, ki se hrani v arhivu SZPS.
9. člen
Znak SZPS se uporablja: v potrditvenih prvinah ter v vseh oznakah organov zveze na
območju RS. V prostorih in na poslopju sedeža zveze, na sejah organov, na listinah,
čestitkah, vizitkah in podobnih uradnih izkazih, ki jih za službene namene uporablja
Stran 2 od 6

SLOVENSKA ZVEZA ZA PRAKTIČNO STRELSTVO
SLOVENIAN PRACTICAL SHOOTING ASSOCIATION
Travniška ulica 25
2331 Pragersko
DŠ: 18351581
MŠ: 5862019
TRR: SI56 0315 3100 0412 920

predsednik oziroma funkcionarji zveze. Znak se uporablja ob svečanih priložnostih,
na vseh uradnih priznanjih zveze, kot so to plakete, priznanja, kipci itd. Znak SPSA
se uporablja na mednarodnih dopisih, ki jih zveza pošilja organizacijam ali osebam v
tujino, na listinah, čestitkah in priznanjih mednarodnega pomena, če so ta
sestavljena samo v angleškem jeziku. Znak SPSA se uporablja tudi na vizitkah in
podobnih uradnih izkazih, ki jih za službene namene v mednarodnem prometu
uporablja predsednik oziroma regionalni direktor zveze. V drugih primerih se znaki
uporabljajo pod pogoji tega pravilnika.
10. člen
Uporaba brez posebnega dovoljenja
Vsi uradni dopisi zveze morajo biti opremljeni z znakom zveze, kot tudi z osnovnimi
podatki o zvezi. Znak je praviloma pozicioniran na desni zgornji strani dopisa,
predlogo določi oblikovalec znaka, hrani se v arhivu zveze.
Izkaznica s katero zveza potrjuje, da je posameznik opravil varnostni izpit IPSC ima
dve strani. Na prvi strani, ki je namenjena interni identifikaciji v okviru zveze se
nahaja znak SZPS in slika nosilca, na hrbtni strani, ki je namenjena identifikaciji na
tekmovanjih v tujini pa se nahaja znak SPSA. Predlogo izkaznice določi oblikovalec
znaka, hrani se v arhivu zveze.
Znak zveze se uporablja še: na spletnih mestih zveze, na podelitvah pokalov in
priznanj zveze, na tekmovanjih, ki jih organizira zveza, ob mednarodnih in državnih
srečanjih, na humanitarnih in drugih prireditvah in javnih shodih, na katerih se zveza
predstavlja oziroma katerih se udeležuje, v skladu s pravili in običaji takih shodov.
Člani SZPS smejo znak zveze brez posebne odločbe (dovoljenja predsedstva)
uporabljati v skladu z 11. členom tega pravilnika in to izključno na način, ki ne
dopušča dvomov o tem, da gre za društvo, ki je član zveze in ne za zvezo samo.
Člani SZPS znaka zveze ne smejo uporabiti na prvi strani svojih izkaznic ali v glavi
svojih dopisov, lahko pa ga uporabljajo v nogi dopisov ali na hrbtni strani izkaznic,
obvezno s pripisom »društvo je član« oziroma »klub je član«. Član sme znak
uporabiti tudi na tekmovanjih in drugih prireditvah, ki jih organizira pod okriljem in s
pisnim dovoljenjem zveze, kakor tudi v spremnem tiskanem materialu in vabilih za te
prireditve, kjer mora biti jasno razvidno, kdo je organizator prireditve.
11. člen
Ko se znak uporablja poleg drugega znaka ali grba člana, mora biti, gledano od
spredaj, vselej na levi strani. Na desni strani (v podrejenem položaju) mora biti grb
zveze ob državnem grbu. Ko se znak uporablja z več drugimi grbi oz. znaki, je
praviloma: v sredini kroga – kadar so grbi in znaki razvrščeni v krogu, v sredini
polkroga – kadar so grbi razvrščeni v polkrogu, na čelu kolone – kadar so grbi in
znaki razvrščeni v koloni, na prvem mestu oz. gledano od spredaj, na levi strani –
kadar so grbi in znaki razvrščeni v vrsto, na čelu skupine – kadar so grbi in znaki
razvrščeni v skupine. Kadar se uporablja skupaj z grbom Republike Slovenije se
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uporablja po določilih zakona o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije, ter o
slovenski narodni zastavi (Ur. list RS, št. 67/94, v nadaljevanju: zakon).
12. člen
Znaka ni dovoljeno uporabljati, če je poškodovan obledelih barv ali kako drugače
neprimeren za uporabo, ki mora biti prilagojena normam o javnem redu tako, da ne
krni ugleda SZPS.
III. ZASTAVA
13. člen
Zastava zveze je modre barve in vsebuje znak zveze. Razmerje njenih stranic je 2:1.
Natančna določila za tipografijo, barve, dimenzije, postavitev, medsebojna razmerja
grafičnih elementov in napise so podana v izvirniku, ki se hrani v arhivu SZPS.
14. člen
Horizontalna oblika zastave je tista, ki ima na vodoravno položeni zastavini ruti tudi
vodoraven napis – znak zveze, vertikalna oblika pa ima znak obrnjen za 90o glede na
prejšnjo, tako da je ta prav tako postavljen horizontalno na navpično položeni
zastavini ruti.
15. člen
Uporaba zastave
Zastava se izobesi ob prazniku zveze, ob podelitvi priznanj zveze, jubilejih,
tekmovanjih, komemoracijah, ob obisku uradnih delegacij mednarodnih oziroma
domačih organizacij in ob drugih podobnih priložnostih. V primerih navedenih v drugi
točki tega člena se zastava izobesi na zgradbah oz. mestih, kjer se predvidevajo
prireditve. Zastava se lahko izobesi tudi ob državnih praznikih skupaj z zastavo
Republike Slovenije na način, ki ga določa zakon. Zastave se izobesijo v času
praznikov in prireditev navedenih v 14. členu tega odloka in se odstranijo najkasneje
24 ur za tem, ko je prenehal razlog, zaradi katerega so bile izobešene.
16. člen
Način uporabe zastave SZPS v različnih priložnostih in primerih, je analogen načinu
izpostavljanja znaka zveze, obravnavanih v 11. členu tega pravilnika. Ko je zastava
izobešena skupaj z dvema ali več zastavami (lahko tudi na prekrižanih drogovih),
mora biti, gledano od spredaj, drog z zastavo SZPS (oziroma vrh droga z zastavo)
postavljen na desno pred druge zastave. Ko se zastava izobeša skupaj z zastavo
Slovenije, veljajo za način izobešanja določbe zakona.
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17. člen
Zastave ni dovoljeno uporabljati, če je poškodovana, obledelih barv, strgana,
zmečkana ali umazana, ter na način, ki je v nasprotju z javnim redom ali tako, da krši
ugled SZPS.
IV. POTRDITVENE PRVINE
18. člen
Pečat zveze je izdelan na podlagi znaka SZPS in je ovalne oblike z napisom, ki sledi
krivulji elipse.
19. člen
Od potrditvenih prvin ima SZPS pečate z naslednjimi gesli:
- Slovenska zveza za praktično strelstvo
- Slovenska zveza za praktično strelstvo - predsednik
- Slovenska zveza za praktično strelstvo - sekretar
20. člen
Osnovni pečat Slovenske zveza za praktično strelstvo in pečat z napisom predsednik
hrani in uporablja predsednik zveze. V splošnem se glavni pečat uporablja na pisni
komunikaciji z državnimi inštitucijami, mednarodni korespondenci in priznanjih zveze,
predsednikov pečat pa na dopisih in listinah, ki jih izdaja predsednik ali predsedstvo.
Sekretar hrani in uporablja pečat z napisom sekretar. V splošnem se sekretarjev
pečat uporablja na pisni komunikaciji s člani, potrdilih o aktivnosti posameznikov,
izdanih računih in internih dopisih sekretariata in predsedstva.
Uporabo in hrambo pečatov lahko predsedstvo SZPS natančneje opredeli s
posebnim aktom.
V. NADZOR NAD ISTOVETNOSTNIMI SIMBOLI
21. člen
Izvajanje določb tega pravilnika nadzoruje predsedstvo SZPS.
VI. KAZENSKE DOLOČBE
22. člen
Kršitve tega pravilnika se v splošnem obravnavajo v skladu z disciplinskim
postopkom, ki ga določa Pravilnik o disciplinski odgovornosti v SZPS, sproži pa ga
lahko predsednik, predsedstvo ali drug prizadeti član. Če ima kršitev po mnenju
predsedstva naravo kaznivega dejanja, lahko predsedstvo po svoji presoji poda
kazenske ovadbe pristojnim državnim organom oziroma institucijam.
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VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
23. člen
Pravne in fizične osebe, ki v svoji dejavnosti uporabljajo različne upodobitve simbola
SZPS, morajo v roku pol leta (6 mesecev) po uveljavitvi videz in uporabo simbola
prilagoditi določilom tega pravilnika. Ta določba ne velja za fizične izdelke, ki so bili
izdelani pred sprejemom tega pravilnika.
24. člen
Ta pravilnik sprejme skupščina zveze in začne veljati 15. dan po objavi na spletni
strani zveze.
Sprejeto na skupščini SZPS 4. 3. 2012
Slovenska zveza za praktično strelstvo
Rok Štupar
Predsednik
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