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KRITERIJI 
ZA IZRAČUN SOFINANCIRANJA DEJAVNOSTI ČLANIC 

 
 
 
 

Z.št. Kriterij Število točk 

1.  DELOVANJE ČLANICE  

1.1 Članstvo  

do 60 članov 10 

do 100 članov 20 

do 200 članov 30 

do 300 članov 35 

do 500 članov 40 

nad 500 članov 50 

1.2 Pridobljeni nov član 5 

1.3 Pobrana članarina  

do 60% 20 

do 70% 30 

do 80% 35 

do 90% 40 

nad 90% 50 

1.4 Vzdrževanje spletne strani – družabnega medija članice 5 

1.5 Objavljanje člankov o delu članice (splet, družabni medij, 
časopis, revije, .....) 

 točke po članku 

2 po članku 

1.6 Tiskano glasilo članice 10 

1.7 Izdaja knjige in druge publikacije o delovanju članice 20 

1.8 Sodelovanje pri izdaji knjige in druge publikacije druge 
organizacije 

10 

1.9 Sodelovanje z drugimi članicami ZSČ  

a) Organizator skupnega dogodka 
o točke po dogodku 

20 po dogodku 

b) Udeležba članice v skupnem dogodku 
o točke po dogodku 

1 po dogodku 

1.10 Sodelovanje članice z drugimi organizacijami 

 točke po dogodkov 

1 po dogodku 

1.11 Udeležba zastavonoše članice na protokolarnih dogodkih 
Zveze 

 točke po dogodkov 

2 po dogodku 

1.12 Prejeta priznanja za sodelovanje  

 Pisno priznanje SV ali MORS za sodelovanje 20 

 Pisno priznanje druge organizacije za 
sodelovanje 

10 

 Plaketa (in višja priznanja) SV ali MORS za 
sodelovanje 

40 

 Plaketa (in višja priznanja) druge organizacije za 
sodelovanje 

25 

2.  IZVAJANJE PROGRAMA DELA ČLANICE  

2.1 Ponudba za SV (dogodki realizirani po ponudbi) 

 točke po dogodku 

20 po dogodku 

2.2 Sodelovanje s SV 10 po dogodku 
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Z.št. Kriterij Število točk 

 točke po dogodku 

2.3 Dogodki povezani z implementacijo koncepta vojaško 
strateške rezerve (VSR) 

 točke po dogodku 

4 po dogodku 

2.4 Dogodki povezani s prenosom vojaško-zgodovinskih in 
strokovnih izkušenj na poveljstva in starešine v SV 

 točke po dogodku 

4 po dogodku 

2.5 Dogodki načrtovani v programskem področju »Vojaško 
strokovna dejavnost« Programa dela ZSČ (brez VSR – 
zap. št. 2.3 in prenosa izkušenj - zap. št. 2.4). 

 število dogodkov 

2 po dogodku 

2.6 
 

Letna udeležba članstva na dogodkih iz vojaško 
strokovne dejavnosti 

 

do 10% 5 

do 20% 10 

do 30% 20 

do 40% 40 

do 50% 60 

nad 50% 80 

2.7 Organizator krovnega dogodka Zveze 50 

2.8 Udeležba – prisotnost na krovnih dogodkih Zveze (za 
vsak dogodek posebej) 

 

do 10%  10 

do 20% 20 

do 30% 30 

nad 40% 50 

2.9 Udeležba – prisotnost na organiziranih oblikah 
usposabljanja Zveze 
točke po številu prisotnih članov 

3 na 
udeleženca 

3. 
 
 
 

 MEDNARODNA AKTIVNOST  

3.1 Članstvo v mednarodni organizaciji  5 

3.2 Bilateralno sodelovanje  

a) Organizator skupnega dogodka 
o točke po dogodku 

20 po dogodku 

b) Udeležba članice v skupnem dogodku 
o točke po dogodku 

5 po dogodku 

3.3 Multilateralno sodelovanje  

a) Organizator skupnega dogodka 
o točke po dogodku 

30 po dogodku 

b) Udeležba članice v skupnem dogodku 
o točke po dogodku 
 

10 po dogodku 

4.  LOGISTIČNA DEJAVNOST  

4.1 Prostori za osnovno delovanje društev (pisarna, strelišče, 
vadišče)na lokalni ravni v najemu 

30 

4.2 Prostori za osnovno delovanje društev (pisarna, strelišče, 
vadišče)na lokalni ravni v brezplačni uporabi 

3 

4.3 Vzdrževanje orožja in drugih osnovnih sredstev lasti  

o do 5 kosov 3 

o do 15 kosov 6 

o 16 – 30 kosov 9 

o 30 in več kosov 12 
 



Priloga 1 Pravilnika o sofinanciranju 
dejavnosti članic ZSČ 

 

VLOGA ZA SOFINACIRANJE DEJAVNOSTI V LETU _______ 
 
 
 

_________________________________________________________________________________________________ 
(naziv članice) 

 
Navodilo: 

- Dokument je shranjen za »Branje«. Preden pričnete z delom, ga shranite pod drugim imenom. 
- Vpisujte le v bela polja. 
- Ne brišite polja ali vrstice, če v njih niste nič vpisovali. 

 
Z. 

ŠT. 
PODROČJA IN ELEMENTI PODATKI OPOMBA 

1. Področje »Delovanje članice«   

1.1 Članstvo – skupno število članov (stanje na zadnji dan v letu)   

1.2 Skupno število pridobljenih novih članov v tekočem letu  
(stanje na zadnji dan v letu) 

  

1.3 Pobrana članarina v tekočem letu  (stanje na zadnji dan v letu)   

 število članov, ki je plačalo članarino za tekoče leto    

 odstotek pobrane članarine v tekočem letu   

1.4 Članica ima spletno stran DA  /  NE   (obkroži)  

 ime spletne strani   

Članica ima družabni medij DA  /  NE   (obkroži)  

 ime družabnega medija   

1.5 Objavljanje člankov v medijih v tekočem letu:   

 Vrsta in ime medija (splet, družabni medij, časopis, 
revije, .....) in število člankov 

Ime medija:  Št. člankov:   
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 Skupno število objavljenih člankov   

1.6 Članica izdaja tiskano glasilo  DA  /  NE   (obkroži)  

 Vrsta, ime in period izdajanja (npr.: 1x mesečno)   

1.7 Izdaja knjige ali druge publikacije v tekočem letu s strani 
članice (članica je izdajatelj) 

DA  /  NE   (obkroži)  

 Vrsta in naslov knjige ali druge publikacije   

1.8 Sodelovanje pri izdaji knjige in druge publikacije druge 
organizacije (soizdajatelj) 

DA  /  NE   (obkroži)  

 Vrsta in naslov knjige ali druge publikacije   

1.9 Sodelovanje z drugimi članicami ZSČ v tekočem letu (brez 
krovnih dogodkov !!!!!) 

  

a) članica je organizator skupnega dogodka, v katerem 
so sodelovale druge članice ZSČ 

Naziv dogodka: Sodelujoče 
članice ZSČ: 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

b) članica je sodelovala v dogodku, ki ga je organizirala 
druga članica ZSČ 

Naziv dogodka: Organizator 
dogodka: 
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  Skupno število dogodkov navedenih v a) in b)   

1.10 Sodelovanje članice ZSČ z drugimi organizacijami izven 
ZSČ v tekočem letu (sodelovanje s SV se ne upošteva v 
tem elementu!!!!!) 

  

a) članica je organizator skupnega dogodka, v katerem 
so sodelovale izključno druge organizacije izven ZSČ 

Naziv dogodka: Sodelujoče 
članice ZSČ: 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

b) članica je sodelovala v dogodku, ki ga je organizirala 
druga organizacija izven ZSČ 

Naziv dogodka: Organizator 
dogodka: 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

  Skupno število dogodkov navedenih v a) in b)   

1.11 Udeležba zastavonoše članice na protokolarnih dogodkih 
Zveze v tekočem letu (vključno z udeležbo na 
usposabljanjih) 

Naziv dogodka: Datum:  
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 Skupno število dogodkov   

1.12 Članica je prejela priznanje za sodelovanje v tekočem letu  Vrsta priznanja: Kdo je dal priznanje:  

   

   

   

   

2. Področje »Izvajanje programa dela članice«   

2.1 Število realiziranih dogodkov članice iz Načrta vzajemnosti 
v tekočem letu 

  

2.2 Sodelovanje s Slovensko vojsko   

a) Člani ZSČ so bili prisotni na dogodkih, ki jih je 
organizirala SV 

Naziv dogodka: Datum:  

   

   

   

   

   

   

   

   

b) Pripadniki SV prisotni na dogodkih članice Naziv dogodka: Datum:  

   

   

   

   

   

   

   

 Skupno število dogodkov navedenih v a) in b)   

2.3 Dogodki članice povezanih z implementacijo koncepta 
vojaško strateške rezerve (VSR) 

Naziv dogodka: Datum:  
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 Skupno število dogodkov   

2.4 Dogodki članice povezani s prenosom vojaško-
zgodovinskih in strokovnih izkušenj na poveljstva in 
starešine v SV 

Naziv dogodka: Datum:  

   

   

   

   

   

   

   

   

 Skupno število dogodkov   

2.5 Skupno število izvedenih dogodkov iz programskega 
področja »Vojaško strokovna dejavnost« v Programu dela 
članice v  tekočem letu (brez VSR – zap. št. 2.3 in prenosa 
izkušenj - zap. št. 2.4)  

  

2.6 Udeležba na dogodkih iz programskega področja 
»Vojaško strokovna dejavnost« 

 

Povprečno število udeleženih 
članov na dogodkih iz VSD 

Povprečna letna ude-
ležba članov v  % 

 

   
 

2.8 Udeležba na krovnih dogodkih Zveze  Število udeleženih članov na 
krovnih dogodkih  

Povprečna udeležba v 
%  (glede na skupno 

število članov članice)   

 

a) 23. državno prvenstvo ZSČ v smučanju in streljanju 
GOLTE 2017 

   

b) 23. odprto lokostrelsko tekmovanje ZSČ ANKARAN 
2017 

   

c) »Pekrski dogodki« 2017    

d) 19. spust po reki Kolpi    

e) 20. odprto državno strelsko tekmovanje ZSČ v streljanju 
s pištolami 

   

f) Pohod po poteh Soške fronte 2017    

2.9 Udeležba članov na organiziranih oblikah usposabljanja Naziv dogodka: Število udeleženih:  
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Zveze    

   

 

   

  Skupno število udeleženih   

3. Področje »Mednarodna aktivnost«   

3.2 Bilateralno sodelovanje   

a) Organizator skupnega mednarodnega bilateralnega 
dogodka v tekočem letu 

Naziv dogodka in datum: Udeleženec iz 
tujine: 

 

    

    

 

    

 Skupaj vseh dogodkov   

b) Udeležba na skupnem mednarodnem bilateralnem 
dogodku v tekočem letu 

Naziv dogodka in datum: Organizator iz 
tujine: 

 

    

    

 

    

 Skupaj vseh dogodkov   

3.3 Multilateralno sodelovanje   

a) Organizator skupnega mednarodnega multilateralnega 
dogodka v tekočem letu 

Naziv dogodka in datum: Udeleženci iz 
tujine: 

 

    

  

    

    

 Skupaj vseh dogodkov   

b) Udeležba na skupnem mednarodnem multilateralnega 
dogodku v tekočem letu 

Naziv dogodka in datum: Organizator in 
udeleženci iz 
tujine: 
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 Skupaj vseh dogodkov   

4. Področje »Logistična dejavnost«   

4.1 Prostori za osnovno delovanje članice (pisarna, strelišče, 
vadišče) na lokalni ravni v najemu 

  

a) Članica ima v najemu prostore DA  /  NE   (obkroži)  

b) Navedite najete prostore, ki jih članica uporablja za 
osnovno delovanje 

  

c) Navedite lastnika najetih prostorov   

d) Pogodba o najemu DA  /  NE   (obkroži)  

 datum sklenitve   

 veljavnost   

e) Višina letne najemnine in tekočih stroškov 
vzdrževanja, ki jih plača članica 

Višina letne 
najemnine: 

Višina tekočih 
stroškov vzdrževanja: 

Skupaj:  

    

4.2 Prostori za osnovno delovanje članice (pisarna, strelišče, 
vadišče) na lokalni ravni v brezplačni uporabi 

  

a) Članica ima prostore v brezplačni uporabi DA  /  NE   (obkroži)  

b) Navedite prostore v brezplačni uporabi, ki jih 
članica uporablja za osnovno delovanje 

  

c) Navedite lastnika prostorov v brezplačni uporabi   

d) Pogodba o v brezplačni uporabi prostorov (če 
članica ni lastnik prostorov) 

DA  /  NE   (obkroži)  

 datum sklenitve   

 veljavnost   

e) Višina letnih tekočih stroškov vzdrževanja, ki jih 
plača članica 

  

4.3 Vzdrževanje orožja in drugih osnovnih sredstev   

 Vrsta in število orožja in drugih osnovnih sredstev v 
lasti članice 

Vrsta osnovnih sredstev: Število 
kosov: 

 

Prapor   

Zračna pištola   
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Zračna puška   

MK pištola   

MK puška   

Pištola, revolver   

Puška repetirka   

Polavtomatska puška   

Osebni računalnik, prenosnik   

Pisalna miza   

Stoli   

Omara   

Kovinska omara za shranjevanje orožja   

 Ostala osnovna sredstva v lasti članice    

   

   

   

 Skupno število vseh osnovnih sredstev   

 

Priložena dokazila: 
1.  
2. .. 
3. + 

 

Izvaja o resničnosti podatkov in sprejemanju dokumentov za sofinanciranje dejavnosti članic ZSČ 
 

1. Izjavljamo, da so vsi navedeni podatki v vlogi in prilogah resnični in točni ter da se strinjamo s preverjanjem posredovanih podatkov. 
2. Potrjujemo, da fotokopije priloženih listin ustrezajo originalu. 
3. Potrjujemo, da sprejemamo in smo seznanjeni s: 

a. Pravilnikom za sofinanciranje dejavnosti članic ZSČ) in 
b. Kriteriji za izračun sofinanciranja dejavnosti članic ZSČ. 

 
 
       __________________________                                                                                                            __________________________ 
                  (kraj in datum)                                                                                                                                (podpis predsednika članice) 
 



 

 

POJASNILO IZPOLNJEVANJA  

VLOGE (POROČILA) ČLANICE ZSČ ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI  

 

Z. ŠT. POJASNILO OPOMBA 

vse Vsi dogodki morajo imeti podlago v Letnem programu 
članice !! 

 

vse Vsi odstotki se izračunajo na eno decimalno mesto.  

1.1. Število članov mora biti polnoma enako kot v poročilu o 
članstvu, ki ga pošiljate GS Zveze.  

 

1.3. V število članov, ki so plačali članarino, se vključijo: 
- člani, ki so članarino poravnali in  
- člani, ki so oproščeni plačevanja članarine 

(razlog: slabo finančno stanje osebe, itd....),  

V primeru oprostitve 
plačevanja članarine se 
mora priložiti zapisnik 
upravnega organa 
združenja, v katerem je 
sklep, ki to potrjuje. 

1.9. Upoštevajo se vsi skupni dogodki sodelovanja članic na 
ravni regije ali širše, kakor tudi skupni dogodki Zveze 
opredeljeni v Letnem načrtu aktivnosti ZSČ (vendar brez 
»Krovnih dogodkov ZSČ« in Skupnih dogodkov ZSČ) - 
gl. zap. št. 2.7. tega pojasnila).  

 

1.11. Upoštevajo se vsi dogodki, za katere članice dobijo 
vabilo Zveze za udeležbo zastavonaš (in za katere se 
praviloma plačajo potni stroški s strani Zveze). Lokalni in 
regijski dogodki z udeležbo zastavonoš se NE 
upoštevajo v tej zap. številki. 

Lokalne in regijske 
dogodke z udeležbo 
zastavonoš upoštevajte 
v zap. številkah 1.9. in 
1.10. 

2.6. Letna udeležba članstva na dogodkih iz VSD se 
izračuna na podlagi evidence udeležbe članov na 
vsakem dogodku iz VSD. Najprej se izračuna povprečno 
število udeleženih članov na vseh dogodkih iz VSD 
(seštevek vseh udeleženih članov podeliti s številom 
izvedenih dogodkov iz VSD). Zatem se izračuna 
povprečna letna udeležba v odstotkih glede na število 
članov (opredeljeno v zaš. št. 1.1.). 

 

2.7. 
 
 
 
 
 
 

V tej točki se upoštevajo tudi dogodki, ki jih je Zveza 
opredelila kot »Skupni dogodek Zveze«. V Letnem 
programu dela ZSČ so opredeljni kot dogodki, katerih 
organizator je napisam »ZSČ/članica« in si navedeni na 
začetku vsakega programskega področja (takoj za 
krovnimi dogodki). Kot skupni dogodek zveze se 
upošteva tudi: 

- Centralno skladiščenje MTS Zveze 
- Posveti ZSČ, ki jih organizira članica za potrebe 

Zveze 

Zap. številke 2.7. ni 
vlogi, ker se podatki 
vzamejo iz Letnega 
programa dela ZSČ. 

4.1. in 
4.2. 

Izpolnjena sta oba primera zaradi prikaza načina 
izpolnjevanja obrazca. 

 

4.3. Dokazilo za osnovna sredstva v lasti članice je 
inventurna lista članice in rezultati inventure, ki jo mora 
izvesti članica vsako leto. Vrsta in število osnovnih 
sredstev članice se računa s stanjem na zadnji dan v 
letu. V osnovno sredstvo se šteje tudi sredstvo, ki ga je 
članica imela v lasti najmanj 6 mesecev ali več v letu, za 

 



Z. ŠT. POJASNILO OPOMBA 

 

 

katero se prikazujejo podatki. Če tako osnovno sredstvo 
ni več v lasti članice zadnji dan v letu, mora članica 
napisati to v »Opombi« in priložiti dokazilo. 

Prilo-
žena  
 
doka-
zila 

Navesti vsa potrebna dokazila, ki so navedna pod 
posameznimi zaporednimi številkami in potrjujejo 
napisane podatke. Dokazila morajo biti fotokopirana ali v 
PDF formatu. 

 

 


