TARIFNI DEL PRAVILNIKA O FINANČNIH OBVEZNOSTIH V SZPS
(sprejeto na sestanku predsedstva 6.2.2014, 27.10.2016, 12.4.2017 in 7.2.2018)
PRISPEVKI (vplačila na račun SZPS)
postavka
znesek (EUR)
članarina SZPS
članarina za redne člane
članarina za simpatizerje
članarina po skupščini

300
50% članarine
100%članarine
60% članarine

tekmovalna licenca

15

tekmovalna licenca Airsoft IPSC

5

cena varnostnega izpita
Cena izpita samo teoretični ali
praktični del (Action Air IPSC)
cena NROI seminarja
prispevek organizatorja ob izvedbi
tekmovanja pištola, revolver
prispevek organizatorja ob izvedbi
tekmovanja risanica
prispevek organizatorja ob izvedbi
tekmovanja šibrenica

40
20
50
4 (5 prog)
+0,50/dod.progo
3 (5 prog)
+0,50/dod.progo
0
(organizator
oproščen)

PRISPEVKI (vplačila na račun članov SZPS)
osnovna prijavnina na tekmovanje
23 (5 prog)
P&R

osnovna prijavnina na tekmovanje
risanica ali šibrenica

25 (5 prog)

Prijavnina za ekipo na tekmovanjih
P&R

10

POVRAČILA (izplačila iz računa SZPS)
postavka
znesek (EUR)
nagrada sodnikom za sojenje na
30
tekmovanju II. In višje stopnje (RO,
(7.sklep, 21.10.11)
SO)
nagrada višjim sodnikom za sojenje
36
na tekmovanju II. In višje stopnje
(120 % izhodiščne)
(CRO)
nagrada glavnim sodnikom za
48
sojenje na tekmovanju II. In višje
(160 % izhodiščne)
stopnje (RM)
nagrada varnostnega inštruktorja
12
(kilometrina)
6
nagrada NROI inštruktorja
20
subvencija za organizatorja
tekmovanja šibrenica
povračilo prijavnine na tekmovanja
IV. in V. stopnje

3
višina prijavnine

opomba

rok plačila

polna članarina
ob pravoč.plačilu
posamezniki
pošlje se opomin in račun
za razliko
brezplačno za 4
tekmovalce/člana
brezplačno za 4
tekmovalce/člana
plačnik – kandidat
plačnik – kandidat

60 dni
do skupščine
do tekmovanja
do tekmovanja ali do
skupščine
60 dni

plačnik kandidat ali klub
plačnik – klub organizator
(na tek. Brez sod.)
plačnik – klub organizator
(na tek. Brez sod.)
plačnik – klub organizator
(na tek. Brez sod.)

do seminarja
30 dni po koncu tekmovanja

prejemnik – klub
organizator
(TSTK lahko odobri
+ 2 €/dod. Progo in
+ 3€/zad. Št. lepilcev)
prejemnik – klub
organizator
(TSTK lahko odobri
+ 2 €/dod. Progo in
+ 3€/zad. Št. lepilcev)
prejemnik – klub
organizator

+ 3 €/tekmovalec dodatek
za izvedbo tekmovanja na
notranjem strelišču

opomba
kilometrina
(lahko so upravičeni do
povračila dodatnih stroškov)
kilometrina
(lahko so upravičeni do
povračila dodatnih stroškov)
kilometrina
(lahko je upraviče do
povračila dodatnih stroškov)
po kandidatu,
če izvajata dva: 6 EUR
Kilometrina/kandidata
40% cene seminarja
Dobropis
(na tek. brez sod.)
ob doseganju 80% rezultata
zmagovalca v skupini (pogoj:
razpoložljiva sredstva)

60 dni
do izpita
do izpita

30 dni po koncu tekmovanja
30 dni po koncu tekmovanja

prioriteta
1.

1.

1.

1.
1.
1.
2.

