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PRAVILNIK O PREJETIH SREDSTVIH ZA SOFINANCIRANJE  

PROGRAMOV VRHUNSKIH ŠPORTNIKOV  

 

1. člen 

Ta Pravilnik določa kriterije in način izplačila sredstev, ki jih v skladu s Finančnim načrtom 

nastopov reprezentanc SZS in objavljeno kategorizacijo vrhunskih športnikov OKS-ZŠZ 

nameni SZS  za sofinanciranje programov vrhunskih športnikov svetovnega, mednarodnega in 

perspektivnega razreda. Pravilnik društva upravni odbor enkrat letno pregleda in po potrebi 

predlaga spremembe. Predlogi morajo biti dopisno predstavljeni najkasneje 10  dni pred 

zborom članov. Spremembe pravilnika lahko predlaga vsak član društva dopisno na upravni 

odbor ali na zboru članov. 

2. člen 

SZS izplačuje sredstva za sofinanciranje programov vrhunskih športnikov, trenerjev in društva 

na transakcijski račun društva in društvo obvesti o namenu izplačila. V posredovanem 

dokumentu so sredstva porazdeljena in definirana ter namenjena razvoju posameznika t.j. 

športnika, ki se ukvarja s športnim strelstvom. 

 

3. člen 

Blagajnik, član SD Grosuplje, ki upravlja s finančnimi sredstvi društva v skladu s predpisi, ob 

soglasju odgovorne osebe, vodi, evidentira in seznani upravičence o prejemu in namenu 

izplačil SZS. 

 

4. člen 

Do porabe sredstev, ki jih namenja SZS za sofinanciranje programov vrhunskih športnikov so 

upravičeni posamezni člani SD Grosuplje, ki so opredeljeni v dokumentu SZS o nameri 

sredstev. Član društva v skladu s statutom SD Grosuplje je oseba, ki izpolni in podpiše 

pristopno izjavo in izpolnjuje v statutu društva navedene dolžnosti. 

 

5. člen 

Upravičenci sredstev, ki jih SZS namenja za sofinanciranje programov vrhunskih športnikov, 

smejo sredstva porabiti za povračila nematerialnih stroškov in nakup materialnih sredstev 

nastalih v zvezi s tekmovalnim strelskim športom. 
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6. člen 

Za povračila nematerialnih stroškov se štejejo: 

- povračilo stroškov za prevoz z javnimi prevoznimi sredstvi ali z lastnim prevoznim 

sredstvom, 

- povračila stroškov za cestnino in parkiranje, 

- povračila stroškov za prenočevanje, 

- povračila prijavnin, 

- povračilo drugih stroškov, nastalih zaradi priprav ali kot posledica udeležbe na 

tekmovanjih (psihofizične priprave, fizioterapevtske storitve, kondicijski treningi, 

izobraževanja) 

 

7. člen 

Za nakup materialnih sredstev se štejejo: 

- strelska oprema (jopič, hlače, čevlji), 

- strelski drobni material (pasovi, podobleka, glušniki, rokavice, stojala, naglavni trakovi, 

strelska očala,…), 

- municija in 

- strelsko orožje. 

 

8. člen 

Članu društva, upravičencu iz 4. člena tega pravilnika pripada povračilo nematerialnih stroškov 

in nakup materialnih sredstev na osnovi predloženih računov in potrdil, ki jih mora predložiti 

blagajniku društva najkasneje v 30 dneh od nastanka oz. tri dni pred rokom plačila navedenim 

na izdanem računu. Na računu mora biti zaveden kot plačnik Strelsko društvo Grosuplje, kot 

prejemnik pa član društva t.j. upravičenec sredstev. Pri uveljavljanju nematerialnih stroškov je 

potrebno zraven potrdil (cestnine, parkirnine, prijavnine,..) predložiti tudi dokument z dokazili 

(vabila, bilteni, dnevniki treningov in podobno) s katerimi člani dokazujejo namen porabe 

sredstev. 

9. člen 

Blagajnik društva iz finančnih sredstev, namenjenih upravičencu za sofinanciranje programov 

vrhunskih športnikov, izvrši izplačilo stroškov najkasneje v 15 dneh po prejemu računov in 

potrdil z dokazili oz. poravna račun z določenim rokom plačila. Plačilo se izvrši na transakcijski 

račun izdajatelja računa ali upravičenca. Gotovinsko izplačilo je možno samo v primeru izplačil 

nematerialnih potnih stroškov (cestnine, parkirnine, kilometrine, vozovnice). 
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10. Člen 

Vsa materialna sredstva iz naslova, ki ga opredeljuje ta pravilnik (7. člen) se zavedejo med 

osnovna materialna sredstva Strelskega društva Grosuplje s pripadajočo inventarno številko 

ter so last društva. Z njimi pa smejo do preklica upravljati upravičenci iz 4. člena tega 

pravilnika. Člani UO se o nameri preklica odločajo na podlagi določil, ki jih opredeljuje Statut 

SD Grosuplje. 

11. člen 

Blagajnik društva vodi in evidentira porabo sredstev, ki jih SZS namenja za sofinanciranje 

programov vrhunskih športnikov in dva - krat letno izda finančno poročilo o porabi in stanju 

navedenih sredstev za vsakega posameznega upravičenca. 

 

12. člen 

Ta pravilnik začne veljati s sprejetjem na skupščini in se uporablja od 17.2.2017 dalje. 

 

 

Sekretarka SD Grosuplje      Predsednik SD Grosuplje 

Mateja Kernjak Slak      Ignac Jerovšek 

 

 

 

 

Grosuplje, 17.2.2017 


