
Slovenska zveza za praktično strelstvo 
Slovenian Practical Shooting Association 
Poljska pot 11 
1000 Ljubljana 

Na podlagi 19. člena Statuta Slovenske zveze za praktično strelstvo je zbor članov sprejel 

 

PRAVILNIK 

o finančnih obveznostih v Slovenski zvezi za praktično strelstvo 

 

 

I. Splošne določbe 

 

1. člen 
(1)Ta pravilnik določa finančne obveznosti, ki jih imajo posamezniki ter obveznosti ki jih imajo klubi/društva, 
ki so člani Slovenske zveze za praktično strelstvo (v nadaljevanju SZPS) do zveze same, ter obveznosti SZPS 
do društev/klubov (v nadaljevanju članov zveze) ali do posameznikov, funkcionarjev zveze ali njenih organov. 

(2)Finančne obveznosti ki jih obravnava ta pravilnik, so lahko samo obveznosti, ki imajo podlago v enem od 
internih predpisov SZPS, ki urejajo njeno delovanje. 

(3)Višine zneskov so odvisne od sprejetega finančnega plana, ki ga potrjuje zbor članov SZPS, višino zneskov, 
ki v finančnem planu niso opredeljene in niso v neposredni pristojnosti skupščine, določa predsedstvo SZPS. 
Če se višini posameznega zneska v tekočem letu ne določi na novo, ostane znesek nespremenjen. 

 

II. Finančne obveznosti posameznikov do SZPS 

2. člen 
Finančne obveznosti posameznikov do SZPS, ki jih ureja ta pravilnik so: 

● kotizacija za varnostni izpit SZPS 
● kotizacija za sodniški seminar NROI 
● kotizacija za seminar inštruktorjev ali trenerjev SZPS 
● akontacija prijavnine za udeležbo na mednarodnem tekmovanju 

 

3. člen 
Kotizacija za varnostni izpit SZPS 

(1)Kotizacija za varnostni izpit SZPS je enkratni znesek, ki ga posameznik – kandidat vplača na poslovni račun 
SZPS, samostojno, pred pristopom k izpitu. Kotizacije za varnostni izpit se ne vrača, ne glede na to, ali je 
kandidat izpit opravil ali ne. Na zahtevo kandidata se mu kotizacija vrne z nakazilom na njegov transakcijski 
račun, če je izpit na določen termin odpadel.  

(2)Sredstva iz kotizacije se porabijo v skladu s finančnim planom, če ni drugače določeno so to namenska 
sredstva NROI, razen 5% kotizacije, ki se namenijo izdelavi izkaznic SZPS.  

 

4. člen 
Kotizacija za sodniški seminar NROI 
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(1)Kotizacija za sodniški seminar NROI je enkratni znesek, ki ga posameznik – kandidat vplača na poslovni 
račun SZPS, samostojno, pred pristopom k seminarju. Kotizacije za seminar NROI se ne vrača, ne glede na to, 
ali ga je kandidat uspešno zaključil ali ne. Na zahtevo kandidata se mu kotizacija vrne, če je seminar na 
določen termin odpadel.  

(2)Sredstva iz kotizacije se porabijo v skladu s finančnim planom, če ni drugače določeno so to namenska 
sredstva NROI. 

 

5. člen 
Kotizacija za seminar inštruktorjev ali trenerjev SZPS 

(1)Kotizacija za seminar inštruktorjev in trenerjev SZPS je enkratni znesek, ki ga posameznik – kandidat ali 
društvo vplača na poslovni račun SZPS, samostojno, pred pristopom k seminarju. Kotizacije za seminar se ne 
vrača, ne glede na to, ali je kandidat izpit opravil ali ne. Na zahtevo kandidata se mu kotizacija vrne z 
nakazilom na njegov transakcijski račun, če je izpit na določen termin odpadel. 

(2)Sredstva iz kotizacije se porabijo izključno za namen financiranja izvedbe seminarja za inštruktorje in 
trenerje.  

 

6. člen 
Akontacija prijavnine za udeležbo na tekmovanju 

(1)Akontacija prijavnine za udeležbo na tekmovanju je enkratni znesek, ki ga posameznik – kandidat za člana 
reprezentance  SZPS, samostojno, ob prijavi svoje kandidature za udeležbo na tekmovanju vplača na poslovni 
račun SZPS. Znesek je enak dejanski prijavnini na tekmovanje. 

(2)Sredstva iz kotizacije so namenjena izključno plačilu prijavnin na tekmovanje. Plačila prijavnin 
organizatorju tekmovanja se za določene reprezentante izvedejo na podlagi vplačanih akontacij in dodeljenih 
slotov po prednostnem vrstnem redu, ki ga za reprezentante določi na podlagi Pravilnika o državni 
reprezentanci SZPS selektor in dopolni regionalni direktor.  

 

III. Finančne obveznosti posameznikov do članov SZPS 

7. člen 
Finančne obveznosti posameznikov do članov SZPS, ki jih ureja ta pravilnik so: 

● prijavnina na tekmovanje 
8. člen 

Prijavnina na tekmovanje 

(1)Prijavnina na tekmovanje (v nadaljevanju štartnina) je znesek, ki ga je tekmovalec z veljavno licenco 
SZPS, član enega od društev/klubov članov SZPS dolžan plačati članu, ki organizira tekmovanje II. ali višje 
stopnje v okviru  tekmovalnega sistemu SZPS, ki je bilo verificirano s strani Nacionalnega sodniškega 
združenja (v nadaljevanju NROI). 

(2)Štartnina na posamezno tekmovanje se izračuna na podlagi izhodiščne prijavnine, ki jo predsedstvo določi 
na začetku tekmovalne sezone. Štartnina na določenem tekmovanju je lahko višja od izhodiščne, če 
organizator izpolni pogoje, ki jih za to predpisuje tekmovalni sistem in če predlagani znesek potrdi 
predsedstvo. Štartnina na tekmovanju pod okriljem SZPS ne more biti višja od maksimalne prijavnine, ki jo 
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določi predsedstvo. Če organizator tekmovanja ne izpolni katerega od pogojev za višjo štartnino, je dolžan 
tekmovalcem vrniti vso razliko med izhodiščno prijavnino in dejansko plačano štartnino.  

(3)Predsedstvo lahko za tujce, člane druge IPSC regije, ki na tekmovanjih pod okriljem SZPS tekmujejo brez 
plačila letne tekmovalne licence, določi višjo štartnino, ki mora biti objavljena na vabilu za tekmovanje.  

 

IV. Finančne obveznosti članov zveze do SZPS 

 

9. člen 
Finančne obveznosti članov zveze do SZPS so: 

● letna članarina 
● licenčnina (tekmovalna licenca za člane klubov/društev) 
● participacija NROI (nadomestilo sodniški organizaciji za sojenje) 

 

 

10. člen 
Osnovna letna članarina  

Osnovna letna članarina je znesek, ki ga poskusni član vplača na poslovni račun SZPS na podlagi izstavljene 
fakture ob včlanitvi. Rok za plačilo članarine je 60 dni od datuma fakture oziroma sprejema v članstvo zveze, 
razen, če je v statutu zveze določeno drugače. Tudi simpatizerji SZPS plačajo za članstvo enkrat letno 
osnovno letno članarino. Članarina se ne vrača. Plačila članarine so oproščeni samo častni člani SZPS. 
Sredstva se porabijo v skladu z letnim finančnim načrtom SZPS za njeno delovanje. 

 

11. člen 
Znižana članarina  

Znižana članarina je znesek, ki ga redni član zveze vplača enkrat letno na poslovni račun zveze na podlagi 
prejete fakture. Znižana članarina znaša 50% redne članarine. Rok plačila članarine je določen na fakturi, v 
splošnem pa mora biti članarina poravna do rednega letnega zbora članov. Če članarina ni plačana do zbora 
članov, znaša znižana članarina 60% osnovne letne članarine. Sredstva iz članarine so namenjena delovanju 
SZPS in se porabijo skladno z letnim finančnim planom SZPS.  

 

12. člen 
Licenčnina 

(1)Licenčnina je znesek, ki ga vsak član zveze enkrat letno vplača na poslovni račun SZPS za vsakega 
tekmovalca, svojega člana, ki ga klub/društvo registrira in mu SZPS podeli tekmovalno licenco. Licenčnina se 
plača na osnovi izdane fakture in v roku navedenem na fakturi. 

(2)Zbor članov lahko določi, da ima član določeno kvoto tekmovalnih licenc že vključenih v članarino. 
Sredstva iz licenčnine so namenjena delovanju SZPS in se porabijo skladno z letnim finančnim planom SZPS.  

13. člen 
Participacija NROI 
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(1)Prispevek sodniški organizaciji za sojenje (v nadaljevanju participacija NROI) je enkratni znesek, ki ga na 
poslovni račun SZPS vplača član zveze, ki je organiziral tekmovanje v tekmovalnem sistemu SZPS, ki je bilo 
verificirano s strani nacionalnega sodniškega združenja (v nadaljevanju NROI) ter so na njem sodili sodniki 
NROI. 

(2)Participacija NROI se izračuna tako, da se od števila prijavljenih tekmovalcev odšteje število aktivnih 
sodnikov na tekmovanju, kar se pomnoži s številom dni trajanja tekmovanja (ne velja za predtekmovanje). 
Prispevek se plača na osnovi izdane fakture v roku navedenem na fakturi. 

(3)Organizator tekmovanja je lahko plačila participacije opravičen. Razloge za to določi predsedstvo SZPS s 
sklepom. Participacija NROI so sredstva prioritetno namenjena povračilu stroškov sodnikov NROI in se 
porabijo skladno z letnim finančnim planom SZPS. 

 

V. Finančne obveznosti SZPS do članov zveze 

 

14. člen 
Finančne obveznosti SZPS do članov zveze so: 

● subvencija za izvedbo tekmovanja 
 

15. člen 
Subvencija za izvedbo tekmovanja  

(1)Subvencija za izvedbo tekmovanja je enkratni znesek, ki ga SZPS prizna članu zveze, ki organizira 
tekmovanje v tekmovalnem sistemu SZPS, ki je bilo verificirano s strani NROI, na njem pa so sodili sodniki 
NROI. Subvencijo lahko predsedstvo prizna za tekmovanja po koledarju SZPS, za katera se že vnaprej 
upravičeno domneva, da so stroški njihove izvedbe višji, kot bo višina vplačanih štartnin.  

(2)Subvencioniranje tekmovanj ni avtomatično in ga predsedstvo SZPS s sklepom določi za vsako leto posebej 
(lahko tudi za določeno tekmovanje). 

(3)Subvencija za izvedbo tekmovanja se izračuna tako, da od števila prijav odštejemo število aktivnih 
sodnikov na tekmovanju ter pomnožimo z višino subvencije. SZPS subvencij ne izplačuje članu organizatorju, 
pač pa se obračunajo pri prihodnji(h) članarini(nah). 

 

VI. Finančne obveznosti SZPS do posameznikov 

 

16. člen 
Finančne obveznosti SZPS do posameznikov so (navedene po prioriteti v izvrševanju finančnega plana): 

● povračilo stroškov aktivnim sodnikom NROI za sojenja na tekmovanjih 
● povračilo stroškov izvajalcem sodniških seminarjev (v nadaljevanju NROI inštruktorji) 
● povračilo stroškov izvajalcem varnostnih izpitov (v nadaljevanju varnostni inštruktor) 
● povračilo stroškov izvajalcem seminarjev za inštruktorje ali trenerje SZPS 
● povračilo stroškov funkcionarjem SZPS ali njenih organov 
● povračilo prijavnin in stroškom članom reprezentance 
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17. člen
Povračilo stroškov sodnikom NROI 

(1)Povračilo stroškov aktivnim sodnikom na tekmovanjih je enkratni znesek, ki ga SZPS nakaže posameznem 
sodniku NROI za sojenja na tekmovanjih v tekmovalnem sistemu SZPS na njegov transakcijski račun. 
Upravičenec do povračila stroškov je aktiven sodnik NROI, z veljavno licenco ter izpolnjeno letno kvoto sojenj 
za tekočo sezono. Letno kvoto sojenj za posameznega sodnika je določena v pravilih NROI. 

(2)Sodniku NROI pripada na posamezno sojenje povračilo stroškov v višini izhodiščnega zneska povračila 
sodnikom NROI. Višjemu sodniku pripada na posamezno sojenje povračilo stroškov v višini 120% izhodiščnega 
zneska povračila, glavnemu sodniku na tekmovanju pa pripada na posamezno tekmovanje povračilo stroškov v 
višini 160% izhodiščnega zneska povračila sodnikom NROI. 

(3)Izhodiščni znesek povračila sodnikom NROI določi predsedstvo SZPS. Predlog višine povračila lahko poda
predsednik oziroma zbor sodnikov NROI. Povračilo stroškov se izvede v okviru finančnega plana glede na 
sprejet sistem nagrajevanja ter na število sojenj, ki jih je sodnik opravil v tekoči sezoni. 

(4)Zneske povračila stroškov za posamezne sodnike izračuna predsednik NROI ali njegov pooblaščenec, ter 
seznam v enem tednu po zaključenem zadnjem tekmovanju v tekoči sezoni  predlaga v izplačilo predsedstvu.

18. člen
Povračilo stroškov NROI inštruktorjem

(1)Povračilo stroškov NROI inštruktorjem je enkratni znesek, ki ga SZPS nakaže posamezniku - NROI 
inštruktorju za vsakokratno izvedbo sodniškega seminarja. 

(2)Višina povračilo znaša 40% kotizacije za sodniški seminar. (znesek se vedno zaokroži na EUR brez centov). 
Povračilo stroškov se izračuna tako, da število kandidatov, ki so se seminarja udeležili, pomnožimo z višino 
povračila po posameznem kandidatu.

19. člen
Povračilo stroškov varnostnim inštruktorjem

(1)Povračilo stroškov varnostnim inštruktorjem je enkratni znesek, ki ga SZPS nakaže posamezniku -
varnostnemu inštruktorju za izvedbo varnostnih izpitov po veljavnem sistemu. 

(2)Višina povračilo znaša 40% kotizacije za varnostni izpit. (znesek se vedno zaokroži na EUR brez centov). 
Povračilo stroškov se izračuna tako, da število kandidatov, ki so se izpitov udeležili, pomnožimo z višino 
povračila po posameznem kandidatu.

(3)V primeru, da posamezni varnostni izpit izvajata dva (2) varnostna inštruktorja, se povračilo razdeli –
vsakemu pripada polovica določenega zneska.

(4)Zneske povračila stroškov za posamezne varnostne inštruktorje izračuna predsednik NROI ali njegov 
pooblaščenec, ter seznam v enem tednu po zaključenem zadnjem varnostnem izpitu v tekočem letu  predlaga 
v izplačilo predsedstvu. Povračila za varnostne izpite, ki se opravljajo po 10. decembru, zapadejo v izplačilo 
v prihodnjem letu. 
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20. člen 
Povračilo stroškov izvajalcem seminarjev za inštruktorje in trenerje SZPS  

(1)Kotizacija za seminar inštruktorjev in trenerjev SZPS je enkratni znesek, ki ga posameznik – kandidat ali 
društvo vplača na poslovni račun SZPS, samostojno, pred pristopom k seminarju. Kotizacije za seminar se ne 
vrača, ne glede na to, ali je kandidat izpit opravil ali ne. Na zahtevo kandidata se mu kotizacija vrne z 
nakazilom na njegov transakcijski račun, če je izpit na določen termin odpadel. 

(2)Višina povračila znaša 40% kotizacije za sodniški seminar (znesek se vedno zaokroži na EUR brez centov). 
Povračilo stroškov se izračuna tako, da število kandidatov, ki so se seminarja udeležili, pomnožimo z višino 
povračila po posameznem kandidatu. 

 

21. člen 
Povračilo stroškov funkcionarjem SZPS  

(1)Povračilo stroškov funkcionarjem SZPS  tekmovanjih je enkratni znesek, ki ga SZPS nakaže posameznemu 
upravičencu na njegov transakcijski račun. Upravičenec do povračila stroškov je lahko član predsedstva SZPS, 
član delovnega telesa predsedstva SZPS ali član organa SZPS. 

(2)Povračilo stroškov se izračuna na podlagi dejanskih stroškov, ki jih je imel upravičenec z opravljenem 
nalog v okviru dela predsedstva, teles, organov, plana ali sklepov SZPS. 

(3)Povračila stroškov se upravičencem izplačajo v okviru finančnega plana. 

 

22. člen 
Povračilo prijavnin in stroškom članom reprezentance 

(1)Povračilo vplačanih akontacij prijavnin člana reprezentance je znesek, ki ga SZPS nakaže posamezniku – 
reprezentantu, kot nagrado za doseženo uvrstitev na tekmovanju, ki se ga je udeležila slovenska 
reprezentanca. 

(2)Akontacija prijavnine se lahko reprezentantu vrne v celoti ali delno, če je dosegel določeno uvrstitev ali 
določen odstotek na tekmovanju. Pogoje in deleže vrnjenih akontacij določi predsedstvo SZPS. Sistem lahko 
predsedstvu predlaga selektor. Vračajo se lahko le akontacije, ki so jih člani reprezentance dejansko vplačali.   

(3)Reprezentantom se lahko na podlagi Pravilnika o državni reprezentanci SZPS vrnejo še drugi dejanski 
stroški v zvezi z udeležbo na tekmovanju. Pravilnik sprejme predsedstvo, ki lahko na podlagi dokazil v skladu 
s finančnim planom odobri povračila stroškov s svojim sklepom. 

 

23. člen 
Rok za plačilo obveznosti SZPS 

SZPS mora svoje finančne obveznosti do posameznikov iz tekočega leta izpolniti do konca koledarskega leta. 
Povračila se praviloma obračunavajo in izplačujejo enkrat letno. 

 

VI.  Končne določbe 
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24. člen 
Pravilnik prične veljati z dnem sprejetja na zboru članov. 

 

25. člen 
Ta pravilnik je bil sprejet na izredniem zboru članov SZPS, dne 27. 8. 2011 in spremenjen na zboru članov dne 
1. 3. 2014, ter na rednem zboru članov dne 22.2.2015. 

 

 

 

Predsednik SZPS, 

Rok Štupar 

 

 


