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INFORMACIJE SZS 42 / 2006 
 
 
ZAKON O DRUŠTVIH 
Kot smo vas v zadnji številki informacij obvestili je z 28. 06. 2006 začel veljati spremenjen Zakon o 
društvih. Spremenjen Zakon od nas ne zahteva nove registracije društva, pač pa nam nalaga 
določene obveze in prinaša naslednje novosti: 
1. V skladu z določili Zakona lahko od sedaj dalje ustanavljajo društva tudi pravne osebe. 
2. Natančnejše določa pogoje vstopanja v društva, v primeru kršitve temeljnega akta je možno 
spodbijati na sodišču. 
3. Do 28. 12. 2006 morajo vsa registrirana društva v skladu z 18. členom Zakona sporočiti organu 
za registracijo društev podatke o zakonitem zastopniku društva: ime in priimek, EMŠO oziroma 
datum rojstva in spol, davčno številko, državljanstvo ter naslov stalnega prebivališča. 
4. Poenostavlja registracijo društev v primerih spremembe naslova in podobnih sprememb (to je 
sedaj možno le z obvestilom registracijskemu organu in ne s spremembo statuta). 
5. Opredeljuje način vodenja poslovnih knjig in nadzor nad poslovanjem glede na obseg sredstev 
poslovanja društva. Konec leta bo izdan nov računovodski standard za društva. 
6. Če društvo izvaja tudi pridobitno dejavnost, mora to opredeliti v svojem statutu. 
7. Opredeljuje materialno odgovornost članov vodstva društva v primeru dokazanega naklepnega 
oškodovanja društva. 
 
PODALJŠEVANJE REGISTRACIJ 
Vsa društva opozarjamo, da naj pravočasno uredijo registracije tekmovalcev za novo sezono, ki se 
prične 15. 10. 2006. Da kasneje ne bi bilo nejasnosti ali morebitnih nesoglasij, vam ponovno 
pošiljamo obvestilo o cenah registracij, katero ste sicer že prejeli ob koncu lanskega leta. 
Predlagamo vam, da vse podatke za registrecijo zberete v društvih in nam jih pošljete skupaj, ker si 
boste s tem prihranili nepotrebne stroške, nam pa zmanjšali nepotrebno delo. 
Registracija tekmovalca:  
za pionirje in mlajše mladince - krije SZS 
za prvo registracijo mladincev in članov med letom           1.200 SIT 
za 1. in 2. skupino predlogov društva za podaljšanje registracije mladincev in članov 1.200 SIT 
za 3. skupino predlogov društva za podaljšanje registracij mladincev in članov           1.800 SIT 
za vse naslednje skupine ali posameznike            5.000 SIT 
 
IZOBRAŽEVANJE 
V prilogi imate vabilo za udeležbo na predavanju za podaljšanje trenerskih licenc in za udeležbo na 
tečaju za inštruktorje športnega strelstva. 
 
PRIZNANJA STANKA BLOUDKA 
V Ur. Listu RS je bil 23. 6. 2006 objavljen razpis za zbiranje predlogov za podelitev priznanj. Rok 
za oddajo predlogov je 31. 12. 2006 na naslov Ministrstva za šolstvo in šport, Kotnikova 38, 1000 
Ljubljana, s pripisom“ Za priznanja Stanka Bloudka“. 
Več informacij in razpisne obrazce dobite na spletni strani Ministrstva www.mss.gov.si - razpisi. 
 



EVROPSKO PRVENSTVO S PUŠKO ŠIBRENICO 
 
Kot ste že bili obveščeni v dneh od 28. avgusta do 4. septembra  2006 organiziramo evropsko 
prvenstvo s puško šibrenico na strelišču na Pragerskem.  
Vabimo vas, da si v čim večjem številu  ogledate otvoritev tekmovanja, ki bo v torek 29. 8. 
2006 ob 19. uri na strelišču na Pragerskem in posamezna tekmovanja. 
Program tekmovanja: 
Ponedeljek 28. avgust Prihodi reprezentanc 
Torek  29. avgust Uradni trening Skeet in Dvojni trap 
    Tehnični sestanek 
    19.00 Otvoritvena slovesnost 
Sreda  30. avgust Tekmovanje Skeet  člani in mladinci 75 tarč 
       članice in mladinke 75 tarč 
    Dvojni trap  člani in mladinci 150 tarč 
    Finale Skeet  članice in mladinke 
    Finale Dvojni trap člani in mladinci 
    Razglasitev zmagovalcev 
Četrtek  31. avgust Tekmovanje Skeet člani in mladinci 50 tarč 
    Finale Skeet  člani in mladinci 
    Razglasitev zmagovalcev 
Petek  1. september Uradni trening Trap 
Sobota  2. september Tekmovanje Trap člani in mladinci 75 tarč 
       članice in mladinke 75 tarč 
    Finale Trap  članice in mladinke 
    Razglasitev zmagovalcev 
Nedelja 3. september Tekmovanje Trap člani in mladinci 50 tarč 
    Finale Trap  člani in mladinci 
    Razglasitev zmagovalcev 
    Zaključna slovesnost 
Ponedeljek 4. september Odhodi reprezentanc 
 
 
POPUSTI PRI NAKUPIH POSLOVNE ZNAMKE NES 
 
S firmo ASKOT d. o. o., ki je lastnik poslovne znamke NES je Strelska zveza Slovenije sklenila 
pogodbo o sodelovanju, ki omogoča vsem članom SZS, da ob nakupu v njenih trgovinah ob 
predložitvi potrjene izkaznice SZS in osebnega dokumenta dobijo 20 % popust vrednosti nakupa. 
To ugodnost je možno koristiti v naslednjih trgovinah: 
Prodajalna NES BTC, Šmartinska 152, Ljubljana, 
Prodajalna NES Slovenska 38, Ljubljana, 
Prodajalna NES, Ankaranska cesta 3a Koper, 
Prodajalna NES III, Pohorska cesta 60, Maribor, 
prodajalna NES, Kidričeva cesta 2b, Velenje in 
Prodajalna NES, Špindlerjeva ulica 25, Ptuj. 
 
 
Športni pozdrav! 
 
         Sekretar SZS: 
 
 
         Savo Strmole 


