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SEJE ORGANOV ZVEZE 
Predsedstvo  
se je sestalo na 12. seji in sprejelo dopolnitve Pravilnika tekmovanj v državnih članskih ligah z 
zračno puško in pištolo ter Pravilnika SZS o registraciji tekmovalcev, prestopih in nastopanjih v 
tujini (dopolnitve so v prilogi). 
V nadaljevanju je sprejelo koledar tekmovanj za leto 2007, norme za nastope na DP v letu 2007, ter 
vrednosti članarin, registracij, nadomestil in prijavnin. Podelilo je priznanja za športne dosežke, 
organizacijsko delo in potrdilo izbor najboljših strelcev za tekoče leto. 
V Trenersko selektorsko komisijo je namesto Natalije Prednik (odstopila je zaradi družinskih 
obveznosti) imanovalo Jožeta Kolenca in ker STK za puško šibrenico ni podaljšala mandata 
selektorju za šibrenico soglašalo z objavo razpisa za novega selektorja. 
 
STK za puško šibrenico 
je na seji obravnavala koledar tekmovanj, potrdila nove državne rekorde, pobudo za dopolnitev 
pravilnika ligaških tekmovanjv trapu in oceno dela selektorja ob zaključku enoletnega mandata. 
 
STK za pištolo in puško  
je obravnavala  dopolnitve pravilnikov, koledar tekmovanja, norme za DP v letu 2007, potrdila 
nove obrazce, katere imate objavljene na spletni strani SZS DoKumenti, pritožbe v zvezi z 
nastopanjem rezerve v 1. in 2. ligi na istem ligaškem turnirju z zračnim orožjem in sprejela 
tolmačenje, da sme rezervni  tekmovalec v posameznem krogu 1. ali 2. lige nastopiti samo enkrat. 
Tolmačenje je stopilo v veljavo 1. 12. 2006. Potrdilo je seznam rezervnih tekmovalcev in 
izenačenje državnega rekorda pri mladincih z zračno puško. 
 
Organizacijsko kadrovska komisija 
se je sestala 2 krat in oblikovala predlog prejemnikov priznanj za organizacijsko delo, športne 
dosežke in točkovanje za najboljše strelce v letošnjem letu. 
 
 
PORAVNAVA OBVEZNOSTI 
Vse članice, katere še niso poravnale svojih obveznosti (tečaj za inštruktorje športnega strelstva, 
sodniške članarine, naknadne registracije) prosimo, da to storijo do konca leta v izogib zapletom, ki 
bi nastali zaradi preračunavanja računov, kateri so izstavljeni v tolarjih in je njihov zapadlost v 
letošnjem letu. 
Račune za članarino za leto 2007 boste prejeli v začetku prihodnjega leta. 
 
OPOZORILO 
Zakon o društvih 
Ponovno vas opozarjamo, da morajo vsa društva v skladu s 57. Členom zakona o društvih do 28. 
12. 2006 posredovati upravni enoti na območju katere je sedež društva osebne podatke o zastopniku 
društva in sicer: 



osebno ime, EMŠO ali datum rojstva in spol, državljanstvo in naslov stalnega oziroma začasnega 
prebivališča , če ta nima stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji. 
 
 
Zakon o davku na dodanovrednost 
Ker se je Zakonu na dodano vrednost spremenila meja za  zavezance za DDV (prej 5.000.000 SIT, 
sedaj 5.991.000 SIT ali 25.000 €), vam v prilogi pošiljamo dva obrazca in sicer: 
OBVESTILO za tista društva, ki tega zneska ne bodo dosegla in 
ZAHTEVEK za tista društva, ki so staro omejitev dosegala in so bila zavezanec za DDV, nove 
vrednosti pa ne bodo presegla. 
Preberite si priloženo navodilo in posredujte ustrezen obrazec svoji izpostavi Davčne uprave RS. 
 
 
OBJAVA RAZPISOV 
vse članice, ki želijo v letu 2007 organizirati tekmovanja, ki so v koledarju SZS za leto 2007 ali pa 
državno prvenstvo z zračnim orožjem  za leto 2008, obveščamo, da naj pošljejo svoje kandidature 
za organizacijo tekmovanj na SZS do 31. 01. 2006. 
Razpis za zbiranje kandidatur za selektroja za puško šibrenico je v prilogi. 
 
V prilogi vam pošiljamo: 
 
Spremembi pravilnikov, 
Preračunane zneske v € za članarine, registracije, nadomestila sodnikom in prijavnine, 
Listo prepovedanih substanc, 
Kolearja tekmovanj SZS za leto 2007, 
Norme za udeležbo na DP v letu 2007, 
Informacijo o tečajih za pregled opreme, 
Razpis za selektorja za šibrenico, 
Informacijo v zvezi z Zakonom o društvih in Zakonom o DDV. 
 
 
 
V prihodnjem letu vam želimo obilo športnih in organizacijskih uspehov, osebnega zadovoljstva in 
zdravja ter vas športno pozdravljamo! 
 
 
 
        Sekretar SZS: 
 
        Savo Strmole 
 


