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TARIFNI DEL
PRAVILNIKA O FINANČNIH OBVEZNOSTIH V SZPS

2021

PRISPEVKI (vplačila na račun SZPS)
postavka

znesek (EUR)

opomba

rok plačila

Članarina SZPS
članarina za redne člane
članarina za simpatizerje

300
50% članarine
100%članarine

polna članarina
ob pravočasnem plačilu
posamezniki

15 dni
do zbora članov
do tekmovanja

članarina po zboru članov

60% članarine

pošlje se opomin in račun za
razliko

do tekmovanja ali do
zbora članov

kvota - brezplačno za
4 tekmovalce/člana
kvota - brezplačno za
4 tekmovalce/člana
plačnik – kandidat /
prvo ponavljanje je brezplačno

15 dni

Tekmovalna licenca

20

tekmovalna licenca Airsoft IPSC

5

Varnostni izpit

60

izpit samo teoretični ali praktični del
(Action Air IPSC)

25

plačnik – kandidat

do izpita

NROI seminar

60

plačnik kandidat ali klub

do seminarja

Seminar za inštruktorje in trenerje
praktičnega strelstva

60

plačnik kandidat ali klub

do seminarja

Prispevek organizatorja ob izvedbi
tekmovanja II. stopnje pištola,
revolver

10
(min. 6 prog)
+ 1,00 / dod. progo

plačnik – klub organizator
(na tekmovalca -brez sodnikov)

15 dni od izstavitve
računa

prispevek organizatorja ob izvedbi
tekmovanja II. stopnje
PCC

10
(min. 6 prog)
+ 1,00 / dod. progo

plačnik – klub organizator
(na tekmovalca -brez sodnikov)

15 dni od izstavitve
računa

prispevek organizatorja ob izvedbi
tekmovanja II. stopnje
puška

6
(min. 6 prog)
+1,00 / dod.progo

plačnik – klub organizator
(na tekmovalca -brez sodnikov)

15 dni od izstavitve
računa

prispevek organizatorja ob izvedbi
samostojnega tekmovanja II.
stopnje
šibrenica
prispevek organizatorja ob izvedbi
samostojnega tekmovanja II.
stopnje
mini rifle (MR)

0

(organizator oproščen)

-

0

(organizator oproščen)

-
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15 dni
do izpita
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Prispevek organizatorja ob izvedbi
tekmovanja v nasprotju s točko 2.1
in 2.6 Tekmovalnega sistema SZPS

500

plačnik – klub organizator
(na tekmovalca)

8 dni po izstavljenem
računu

prispevek organizatorja ob izvedbi
dogodka iz točke 4. Tekmovalnega
sistema SZPS

500

plačnik – klub organizator

8 dni po izstavljenem
računu

prispevek varnostnega inštruktorja
ob izvedbi varnostnih izpitov brez
predhodne odobritve

500

plačnik – varnostni inštruktor

8 dni po izstavljenem
računu

500

plačnik – trener/inštruktor

8 dni po izstavljenem
računu

500

plačnik – trener/inštruktor/varnostni
inštruktor

8 dni po izstavljenem
računu

prispevek izvajalca ob izvedbi
seminarja za inštruktorje in trenerje
praktičnega strelstva brez
predhodne odobritve
prispevek izvajalca izvedbe
treninga ali priprave na varnostni
izpit brez predhodne odobritve

PRISPEVKI (vplačila na račun članov SZPS)
postavka

znesek (EUR)

opomba

rok plačila

Osnovna prijavnina na tekmovanje
II. stopnje pištola/revolver

31 (6 prog)

prejemnik – klub organizator
(TSTK lahko odobri
+ 2 €/dodatno progo in
+ 5 €/zadostno št. lepilcev)

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

osnovna prijavnina na tekmovanje
II. stopnje PCC & mini puška

31 (6 prog)

prejemnik – klub organizator
(TSTK lahko odobri
+ 2 €/dodatno progo in
+ 5 €/zadostno št. lepilcev)

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

osnovna prijavnina na tekmovanje
II. Stopnje puška ali šibrenica

33 (6 prog)

prejemnik – klub organizator
(TSTK lahko odobri
+ 2 €/dodatno progo in
+ 5 €/zadostno št. lepilcev)

Prijavnina za ekipo na tekmovanjih
II. stopnje pištola/revolver

50% prijavnine za
tekmovalca

prejemnik – klub organizator

Prijavnina na tekmovanje I. stopnje

v skladu s 2.6 točko
Tekmovalnega
sistema SZPS 2021

POVRAČILA (povračila posameznikom iz računa SZPS)
DŠ:
MŠ:
TRR:
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postavka

znesek (EUR)

opomba

prioriteta

Povračilo stroškov sodniku za
sojenje na tekmovanju II. In višje
stopnje (RO, SO)

35
(10.sklep, 14.1.19)

1.

povračilo stroškov višjemu sodniku
za sojenje na tekmovanju II. In višje
stopnje (CRO)

42
(120 % izhodiščne)

povračilo stroškov glavnemu
sodniku za sojenje na tekmovanju
II. In višje stopnje (RM)

56
(160 % izhodiščne)

Povračilo / 30 eur pripada
sodniku za sojenje v
predtekmovanju, če ne koristi
nočitve organizatorja
Povračilo / 30 eur pripada
sodniku za sojenje v
predtekmovanju, če ne koristi
nočitve organizatorja
Povračilo / 30 eur pripada
sodniku za sojenje v
predtekmovanju, če ne koristi
nočitve organizatorja
Povračilo / za najmanj III. stopnjo
tekmovanja
(omejitev: povračilo za največ dve
sojenji v koledarskem letu)
Povračilo/kandidata
če izvajata dva: 10 EUR/izvajalca
Povračilo/kandidata

50

Povračilo za izvedbo
z vključenimi vsemi stroški

1.

50

Povračilo za izvedbo
z vključenimi vsemi stroški

1.

ob doseganju 80% rezultata
zmagovalca v skupini (ob pogoju:
razpoložljiva sredstva)

2.

povračilo stroškov sodniku za
sojenje na tekmovanjih v tujini

30

Povračilo stroškov varnostnemu
inštruktorju
Povračilo stroškov NROI
inštruktorju
Povračilo stroškov izvajalcu
seminarja za inštruktorje in trenerje
praktičnega strelstva
Povračilo stroškov izvajalcu
izvedbe treninga ali priprave na
varnostni izpit
Povračilo prijavnine tekmovalcu na
tekmovanja IV. in V. stopnje

20
20

višina prijavnine

1.

1.

1.

1.
1.

Sprejeto na seji predsedstva SZPS, dne 28. 2. 2021

Predsednik SZPS
Branko Zorman
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