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Na podlagi 9. in 20. člena o društvih ( Ur. l. RS št. 64/2011 uradno prečiščeno besedilo ) je 

občni zbor dne,   29.11.2014 sprejel spremenjen statut Zasavskega strelskega društva. 
 
 

 
STATUT 

 

 
 
 

1.  SPLOŠNE DOLOČBE 
 

 
 

1. člen 

 

Zasavsko strelsko društvo ( v nadaljnjem besedilu-društvo) je prostovoljno, samostojno,  

nepridobitno združenje fizičnih oseb, ki želijo delovati na vseh področjih strelskega športa in 

razvoja strelske športne kulture.  

 
2. člen 

 
Ime društva je:  Zasavsko strelsko društvo. Društvo je pravna oseba zasebnega prava. 

Sedež društva je v Trbovljah. 
 

3. člen 
 

Društvo ima svoj znak in štampiljko. Znak društva je grafični prikaz tarče in pištole. 

Štampiljka je pravokotne oblike, velikosti 4,4 x 1,2 cm z napisom imena društva. V sredini  

štampiljke pa je znak društva. 

 
4. člen 

 
Društvo lahko sodeluje z drugimi organizacijami v Republiki Sloveniji, ki delujejo na 

področju strelskega športa in prispevajo k razvoju njegove in sorodnih dejavnosti. Društvo 

lahko samostojno sodeluje ali se včlani v sorodne mednarodne in tuje organizacije, ki imajo 

podobne namene in cilje. 

 
5. člen 

 
Društvo lahko sodeluje z drugimi organizacijami v Republiki Sloveniji, ki delujejo na 

področju strelskega športa in prispevajo k razvoju njegove in sorodnih dejavnosti. Društvo 

lahko samostojno sodeluje ali se včlani v sorodne mednarodne in tuje organizacije, ki imajo 

podobne namene in cilje. 

 
6. člen 

Delo društva in njegovih organov je javno. 

Svoje člane društvo obvešča: 

- s pravico vpogleda članov v zapisnike organov društva, 
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- preko društvenega glasila,  

- preko sredstev javnega obveščanja, 

-    preko spletne strani društva. 
 

Širšo javnost obvešča društvo o svojem delu tako, da so seje organov društva javne, da 

organizira okrogle mize, tiskovne konference, na svoje seje vabi predstavnike zainteresiranih 

organov, ustanov, organizaciji ter predstavnike sredstev javnega obveščanja. 

Za zagotovitev javnosti dela in dajanje točnih informacij o delu društva je odgovoren 

predsednik društva. 
 

 

2. NAMEN, CILJI, DEJAVNOSTI OZIROMA NALOGE DRUŠTVA 

 
 

7 . člen 

 
Namen društva je spodbujati strelsko športno dejavnost ter svoje člane in druge, ki jih 

strelska dejavnost zanima, seznanjati z varno in odgovorno rabo in ravnanjem z orožjem. 

 
8. člen 

 

Svoj namen in cilje uresničuje društvo z izvajanjem naslednjih nalog oziroma nepridobitnih 

dejavnosti: 
- organizira in izvaja strelsko športne prireditve in tekmovanja za člane, 

- organizira in izvaja strelske treninge za člane in druge, 

- organizira in izvaja strelske aktivnosti za člane in druge, ki niso tekmovalci, 

- organizira in izvaja tečaje, predavanja in praktične prikaze varnega ravnanja z 

orožjem za člane, 

- organizira druge aktivnosti v zvezi z orožjem ( npr. razstava orožja….). 
 
Svoj namen in cilje uresničuje društvo z izvajanjem naslednjih pridobitnih dejavnosti,    
ki so opredeljene s standardno klasifikacijo dejavnosti in jih društvo izvaja: 

 
- I  56.104 Začasni gostinski obrati 

- I  56.300 Strežba pijač; 

- M 70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje 

- M 72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije 

- M 72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike 

- M 73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij 

- M 73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora 

- M 74.900 Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti 

- M 77.210 Dajanje športne opreme v najem in zakup 
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- M 77.330 Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup 

- N 77.290 Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup 

- N 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj 

- P 85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije 

- P 85.590 Drugo nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje; 

- P 85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje; 

- R 93.120 Dejavnost športnih klubov; 

- R 93.190 Druge športne dejavnosti; 

- R 93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas 

- S 94.120 Dejavnost strokovnih združenj 

- S 94.999 Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij 

Pridobitne dejavnosti opravlja pod pogoji, ki jih za opravljanje dejavnosti določa zakon in 

le v obsegu, potrebnem za uresničevanje namena in ciljev društva, oziroma nepridobitne 

dejavnosti. 

Pridobitna dejavnost je povezana z nameni in cilji društva, če lahko neposredno 
pripomore k uresničevanju namena oziroma ciljev društva, pri čemer doprinos ni 
izključno v zagotavljanju prihodkov društva. 

 

9. člen 

 

Kot dopolnilna dejavnost društva se šteje tista pridobitna dejavnost, ki skupaj z nepridobitno 

dejavnostjo sestavlja določeno storitev ali dosežek, oziroma zagotavlja boljšo izkoriščenost 

sredstev društva.  

 

3. ČLANSTVO 
 

10. člen 

 
Redni član društva lahko postane vsak polnoletni državljan Republike Slovenije, ki 

se želi ukvarjati s strelsko športnimi aktivnostmi. 
 

Članstvo v društvu je prostovoljno. Kdor želi postati član društva mora predsedstvu 

predložiti pristopno izjavo v kateri izrazi željo postati član društva ter se zaveže, da bo deloval 

v skladu s statutom društva.   

Društvo ima lahko tudi podporne člane. Podporni člani društva so ne polnoletni ožji družinski 

člani rednih članov po dopolnjenem 15. letu starosti. Ožji družinski člani pa so sin, hčerka, 

brat ali sestra. Podporni člani nimajo pravice glasovanja na občnem zboru in aktivnega 

sodelovanja v odborih in komisijah društva. 
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Vsako prejeto pristopno izjavo mora predsedstvo obravnavati na svoji redni ali izredni seji. 

Razlogi za zavrnitev pristopa novega člana so naslednji: 

 

 

- zaradi prostorske stiske lahko predsedstvo kadar koli začasno omeji včlanitev  novih 

članov do izboljšanja razmer, 

- neprimerno obnašanje kandidata na razgovoru s predsednikom društva, ki ga seznanja 

z pristopnimi pogoji in društvenimi aktivnostmi. 

 

Redni kandidat, ki je sprejet v članstvo mora plačati pristopnino in članarino društvu, ki 

je bila določena na občnem zboru. 

Kandidatu, ki mu je  predsedstvo zavrnilo pristop v društvo mora predsednik podati 

pisno obrazložitev.  
 

11. člen 

 
Pravice rednih članov so: 

- da volijo in so izvoljeni v organe društva, 

- da sodelujejo pri delu in soodločajo v organih društva, 

- da uresničujejo svoje osebne interese na področju dejavnosti društva, 

- da so seznanjeni s programom in poslovanjem društva ter njegovim finančno- 

materialnim poslovanjem vključno s pravico vpogleda v finančno in materialno 

dokumentacijo. 
 

Dolžnosti rednih članov so: 

- da spoštujejo statut in druge akte ter sklepe organov društva, 

- da aktivno sodelujejo in s svojim delom prispevajo k uresničevanju ciljev in nalog 

društva, 

- da redno plačujejo članarino v višini, ki jo določi občni zbor društva, 

- da dajejo društvu informacije, ki so potrebne za izvajanje skupnih dogovorjenih nalog, 

- da prenašajo svoje izkušnje in znanje na mlajše člane društva, 

- da varujejo ugled društva. 
 

Pravice podpornih članov so: 

- da uresničujejo svoje osebne interese na področju dejavnosti društva, 

- sodelovanje na klubskih prvenstvih društva, kot polnopravni člani v konkurenci, 

- sodelovanje na vseh tekmovanjih pod imenom društva. 
 

Dolžnosti podpornih članov: 

- da spoštujejo statut in druge akte ter sklepe organov društva, 

- da aktivno sodelujejo in s svojim delom prispevajo k uresničevanju ciljev in 

nalog društva, 

- da varujejo ugled društva, 

- da izvajajo in upoštevajo navodila svojega mentorja. 
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12. člen 
 

Redno članstvo v društvu preneha: 

- s prostovoljnim izstopom, 

- s črtanjem, 

- z izključitvijo, 

- s smrtjo. 

 
Podporno članstvo v društvu preneha: 

- s prostovoljnim izstopom, 

- s črtanjem, 

- z izključitvijo, 

- smrtjo, 

- z dopolnitvijo 18 let starosti. 

 

Obrazložitev: 
 

Prostovoljni izstop: 

Član prostovoljno izstopi iz društva, če predsedstvu pošlje pisno izjavo o izstopu. Plačana 

članarina za tekoče leto se ne vrača. O izstopu predsedstvo seznani občni zbor ob naslednjem 

zboru članov. 
 

Črtanje: 

Člana črta iz članstva predsedstvo, če le- ta 30 dni po prejetem opominu ne plača članarine v 

celoti in ostale obveznosti po valuti. Opomin mora biti članu poslan s povratnico. Če je s 

strani člana prišlo do spremembe stalnega prebivališča in tega ni sporočil za to pristojnemu v 

društvu, nosi član posledice sam. O črtanju predsedstvo seznani občni zbor ob naslednjem 

zboru članov. 

 
Izključitev: 

O izključitvi člana iz društva odloča disciplinska komisija s sklepom. Sklep mora biti v skladu 

z veljavnim disciplinskim pravilnikom.  

 
Dopolnitev 18. let: 

Podporni član, ki dopolni 18. let avtomatsko postane nečlan društva ima pa možnost 

polnopravne včlanitve s plačilom pristopnine in članarine za naslednje leto. 
 
 

4. ORGANI DRUŠTVA 
 

13. člen 

 
Organi društva so: 

 

- občni zbor, 

- predsedstvo, 

- nadzorni odbor, 

- disciplinska komisija. 
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14. člen 

OBČNI ZBOR 

 

Občni zbor je najvišji organ društva, ki ga sestavljajo vsi člani. 

 
Občni zbor je lahko reden ali izreden. Redni občni zbor sklicuje predsedstvo enkrat 

letno. Izredni občni zbor pa se skliče po sklepu predsedstva, na zahtevo nadzornega odbora ali 

na zahtevo tretjine članov društva. Predsedstvo je dolžno sklicati občni izredni občni zbor v 

roku 30 dni od prejema zahteve za sklic. Če predsedstvo izrednega občnega zbora ne skliče v 

predpisanem roku, ga lahko skliče predlagatelj, ki mora predložiti tudi dnevni red z 

ustreznimi materiali. Izredni občni zbor sklepa le o zadevi za katero je bil sklican. 
 
 

15. člen 

 
O sklicu občnega zbora in predloženim dnevnim redom morajo biti člani društva 

seznanjeni najmanj 15 dni pred sklicem. Občni zbor je sklepčen, če je prisotnih več kot 

polovica članov. 

Če občni zbor ni sklepčen se zasedanje odloži za 30 minut. Po preteku tega časa občni 

zbor veljavno sklepa ne glede na število prisotnih članov. 

Glasovanje je praviloma javno, lahko pa se člani odločijo za tajni način glasovanja. 

 
16. člen 

 

Naloge občnega zbora so: 
 

- sprejema, dopolnjuje in spreminja statut društva, 

- sprejema program dela društva, 

- sprejema finančni načrt in zaključni račun, 

- voli in razrešuje člane predsedstva ter člane nadzornega odbora in disciplinske 

komisije, 

- odloča o višini pristopnine in članarine, 

- odloča o pritožbah zoper sklepe predsedstva, nadzornega odbora in disciplinske 

komisije, 

- odloča o vključevanju in sodelovanju z drugimi sorodnimi organizacijami, 

- dokončno odloča o izključitvi člana, 

- odloča o drugih zadevah, ki jih predlagajo organi in člani društva v skladu z nameni in 

cilji društva, 

- odloča o nakupu in prodaji nepremičnin, 

- sklepa o prenehanju društva. 
 

Posamezni predlogi za razpravo na občnem zboru morajo biti v pisni obliki poslani 

predsedstvu najmanj 30 dni pred sklicem občnega zbora. 

O delu občnega zbora se vodi zapisnik, ki ga podpišejo predsedujoči ( delovno 

predsedstvo občnega zbora, ki ga sestavljajo predsednik in dva člana), zapisnikar in dva 

overovitelja.  

Delo občnega zbora se lahko tudi glasovno posname zaradi lažje izdelave 

zapisnika. Glasovni posnetek ne nadomesti pisanega zapisnika. O snemanju morajo biti 

udeleženci obveščeni pred pričetkom občnega zbora, na zahtevo posameznika pa se 
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snemanje ustavi in se za dotični del razprave vodi samo pisni zapisnik.  

 
 

17. člen 
 

PREDSEDSTVO 

 

Predsedstvo je izvršilni organ občnega zbora, ki opravlja organizacijska, strokovno 

tehnična in administrativna dela ter vodi delo društva med dvema občnima zboroma po 

programu in sklepih, sprejetih na občnem zboru. 

Predsedstvo je za svoje delo odgovorno občnemu zboru. 

 

Predsedstvo društva šteje 3 člane. Sestavljajo ga predsednik, podpredsednik in sekretar. 

Predsedstvo se sestaja po potrebi, najmanj pa dvakrat letno. Mandatna doba članov 

predsedstva je 4 leta. Izvoljeni so lahko ponovno brez omejitev. 

 
18. člen 

 
Naloge predsedstva so: 

 
- sklicuje občni zbor, 

- skrbi za izvrševanje programa dela društva, 

- sprejema akte društva razen statuta, 

- pripravi predlog finančnega plana in zaključnega računa, 

- skrbi za finančno in materialno poslovanje društva, 

- upravlja s premoženjem društva, 

- ustanavlja in ukinja komisije društva, 

- uresničuje druge naloge, ki izhajajo iz aktov društva in naloge, ki mu jih je še dodatno 

naloži občni zbor, 

- vodi evidenco članov, 

- odloča o sprejetju v članstvo društva, 

- odloča o naslovu sedeža društva. 

 
19. člen 

 
Predsedstvo dela na sejah, ki jih sklicuje predsednik društva, v njegovi odsotnosti pa 

podpredsednik društva, seje so lahko tudi dopisne. Predsedstvo je sklepčno, če sta navzoča 

vsaj dva člana predsedstva . Veljavne sklepe sprejema z večino glasov prisotnih.  

Predsedstvo enkrat letno poroča občnemu zboru, kateremu je tudi odgovoren za svoje 

delo. 

Predsedstvo lahko za izvajanje posameznih nalog imenuje  komisije in odbore. Naloge, 

število članov in predsednike komisij in odborov določi predsedstvo. Člani komisij in 

odborov so lahko le člani društva. Za svoje delo so komisije in odbori odgovorni predsedstvu. 

Izjemoma lahko društvo povabi k sodelovanju pri delu komisij in odborov zunanje sodelavce. 
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20. člen 

 
NADZORNI ODBOR 

 
Nadzorni odbor spremlja delo predsedstva in drugih organov društva ter opravlja nadzor 

nad finančno- materialnim poslovanjem društva. Nadzorni odbor enkrat letno poroča občnemu 

zboru, kateremu je tudi odgovoren za svoje delo. 

 
Nadzorni odbor je sestavljen iz treh članov, ki jih izvoli občni zbor. Člani izmed sebe 

izvolijo predsednika. Člani nadzornega odbora ne morejo biti obenem člani predsedstva. 

Lahko sodelujejo na sejah predsedstva ne morejo pa odločati. Nadzorni odbor je sklepčen, če 

so na seji prisotni vsi trije člani. Veljavne sklepe sprejema z večino prisotnih. Mandatna doba 

članov nadzornega odbora je 4 leta.  Ponovno so lahko izvoljeni brez omejitev. 

 
21. člen 

 
DISCIPLINSKA KOMISIJA 

 
Člane disciplinske komisije voli občni zbor za dobo štirih let. Disciplinsko komisijo 

sestavljajo predsednik in dva člana. Izmed sebe volijo predsednika. Disciplinska komisija se 

sestaja po potrebi na podlagi pisnih prijav zahtev članov ali organov društva. 

Disciplinska komisija  vodi postopek in izreka disciplinske ukrepe v skladu z 

disciplinskim pravilnikom. O svojem delu enkrat letno poroča o svojem delu. 

 

22. člen 

 
Disciplinski ukrepi, ki jih po izveden postopku v skladu z disciplinskim pravilnikom 

izreče disciplinska komisija so: 

 
- opomin, 

- javni opomin, 

- izključitev. 

 
Pritožbe zoper izrečeno kazen opomina ali javnega opomina obravnava pritožno 

razsodišče, ki ga sestavljajo člani disciplinske komisije, predsednik in sekretar društva. 

Pritožbo zoper izrečeno kazen izključitve pa obravnava občni zbor. 

 
23. člen 

 
PREDSEDNIK DRUŠTVA 

 
Predsednik zastopa in predstavlja društvo pred državnimi in drugimi organi in 

organizacijami v državi in tujini. 

Predsednik društva hkrati tudi vodi predsedstvo. Izvoli ga občni zbor za dobo štirih let. 

Izvoljen je lahko ponovno brez omejitev. 

Predsednik je odgovoren za delovanje društva v skladu s statutom in pravnim redom 

Republike Slovenije. Za svoje delo je odgovoren občnemu zboru in predsedstvu. 
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24. člen 

 
PODPREDSEDNIK DRUŠTVA 

 
Podpredsednika voli občni zbor za dobo štirih let. Izvoljen je lahko ponovno brez 

omejitev. 

Naloge podpredsednika so: 

- pomaga predsedniku in sekretarju pri rednemu delu, 

- ob odsotnosti predsednika prevzame njegovo delo. 
 

25. člen 

 
SEKRETAR DRUŠTVA 

 
Za opravljanje strokovno- tehničnega in administrativnega dela ter za koordinacijo med 

organi društva skrbi sekretar društva, ki ga izvoli občni zbor za dobo štirih let. Izvoljen je 

lahko ponovno brez omejitev. Za svoje delo je odgovoren občnemu zboru in predsedstvu. 
 

 
 

5. FINANČNO IN MATERIALNO POSLOVANJE DRUŠTVA 
 

 

26. člen 

Viri dohodkov: 

 
- članarina in pristopnina, 

- darila, volila, 

- dohodek iz dejavnosti društva in naslova materialnih pravic, 

- prispevki sponzorjev, 

- prispevki donatorjev 

- javna sredstva, 

- drugi viri. 

 
Če društvo pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, 

ga mora porabiti za uresničevanje svojega namena in ciljev. 

Vsaka delitev premoženja  društva med njegove člane je nična. 
 

27. člen 

 
Društvo razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom in letnimi finančnimi 

plani, ki jih sprejme občni zbor. Na rednem občnem zboru člani vsako leto  obravnavajo in 

sprejmejo zaključni račun. 

28. člen 
 

Finančne in materialne listine podpisuje predsednik društva. Za podpisovanje navedenih 

listin lahko predsednik pooblasti podpredsednika ali sekretarja. Pooblastilo mora biti pisno in 

dano vnaprej. Finančno in materialno poslovanje mora biti v skladu z veljavnimi predpisi s 

tega področja. Način vodenja in izkazovanja podatkov o finančno - materialnem poslovanju 

društva mora biti v skladu z računovodskimi standardi za društva. 
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Društvo vodi dvostavno knjigovodstvo za kar ima pooblaščen računovodski servis. 

 

Društvo ima svoj poslovni ( transakcijski ) račun pri eni izmed poslovnih bank v R 

Sloveniji. 

29. člen 

 
Društvo ima premično in nepremično premoženje, ki je last društva vpisano v  

spisek inventarja. 

Premično premoženje se lahko kupi ali odtuji le na podlagi sklepa predsedstva. 

Nepremično premoženje se lahko kupi ali odtuji le na podlagi sklepa občnega zbora. 

 
30. člen 

 
Društvo ima lahko tudi sponzorje in donatorje. Sponzorji in donatorji so lahko 

fizične ali pravne osebe, ki društvu finančno, materialno, moralno ali kako drugače  

pomagajo. Sponzorji in donatorji lahko sodelujejo in razpravljajo na sejah organov 

društva, nimajo pa pravice odločanja. 

 

6. PRENEHANJE DRUŠTVA 

 
31. člen 

 

Društvo lahko preneha: 

 
- po sklepu občnega zbora z večino prisotnih, 

-    s spojitvijo z drugim društvom oziroma pripojitvijo k drugemu društvu, 

- po samem zakonu, 

-    zaradi stečaja, 

-    na podlagi sodne odločbe o prepovedi delovanja. 

 

V primeru spojitve oziroma pripojitve se premoženje društva prenese na pravnega naslednika 
društva. 

 
V primeru prenehanja društva po ostalih točkah preide premoženje društva  na lokalno 

skupnost. 

Neporabljena proračunska sredstva se vrnejo proračunu. 
 

32. člen 

 

S sprejetjem tega statuta preneha veljati statut, sprejet na občnem zboru 25.2.2012.
   

 

                                                                                                            Predsednik                               

                                                                                                             Bokalič Matej 


