STATUT
Na podlagi 13. člena Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 61/06, 58/09, 39/11) in Zakona o
nevladnih organizacijah (Uradni list RS št. 21/18) je Zbor članic Strelskega kluba Brežice dne
12.04. 2019 sprejel dopolnjen statut in njegov čistopis, kot sledi:

STATUT
Strelskega kluba Brežice
I. Splošne določbe
1. člen
Strelski klub Brežice (v nadaljnjem besedilu SK Brežice) je prostovoljno, samostojno, nepridobitno
združenje fizičnih oseb, ki se združujejo zaradi skupno določenih interesov, ukvarjanja s športnim
strelstvom.
Vsi v moški spolni obliki zapisani izrazi v tem statutu veljajo za oba spola.
2. člen
Klub je pravna oseba zasebnega prava. Sedež kluba je v Brežicah, Černelčeva cesta 10.
3. člen
Klub posluje z imenom: Strelski klub Brežice
Pečat društva je okrogel, v sredini ima nad tarčo prekrižani puški, ob robu pa napis: Strelski klub
Brežice.
Poslovno leto je enako koledarskemu.
4. člen
Klub lahko sodeluje z drugimi športnimi organizacijami in zvezami v RS, katerih namen je
razvijanje strelskega športa.
Klub lahko deluje v javnem interesu, za kar mora imeti urejen status pri pristojnem organu.
5. člen
Delo kluba in njegovih organov je javno.
Klub obvešča svoje člane o delovanju:
- preko oglasne deske v prostorih kluba,
- s pravico vpogleda članov v zapisnike organov kluba,
- z občasno izdajo internega glasila
- preko sredstev javnega obveščanja
- preko lastne spletne strani in družbenih omrežij
Širšo javnost klub obvešča o svojem delu tako, da so seje organov kluba javne, da organizira
tiskovne konference, na svoje seje vabi predstavnike zainteresiranih organov, ustanov, organizacij
ter predstavnike sredstev javnega obveščanja.
Za zagotovitev javnosti dela in dajanje točnih informacij o delu kluba je odgovoren predsednik
kluba.
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6. člen
II. Namen in cilji kluba
Namen kluba je gojiti in strokovno razvijati strelski šport, razvijati pozitiven in odgovoren odnos
članov do okolja, lastnine kluba in sočloveka. Klub deluje v javnem interesu.
Strelske discipline, ki jih klub razvija, so usklajene s programom Strelske zveze Slovenije in
Mednarodne strelske zveze (ISSF). Sem sodi zračno in malokalibrsko športno orožje ter športno
orožje velikega kalibra.
Cilji kluba so predvsem:
- prizadevanje za čim boljše tekmovalne dosežke
- spodbujanje članov za strokovno izpopolnjevanje
- ustvarjanje primernih vadbenih pogojev za vse, ki jih strelski šport privlači
7. člen
Naloge kluba so predvsem:
- oblikovanje programa dela, izvajanje koncepta in razvoja strelskega športa v
okviru delovanja kluba,
- nabava orožja, streliva in drugih materialno tehničnih sredstev ter opreme za
lastne potrebe in potrebe članov,
- skrb za gradnjo, prenovo in vzdrževanje lastnih ali najetih prostorov in
zemljišč, potrebnih za izvajanje strelskega športa,
- sodelovanje z lokalno skupnostjo, šolami in gospodarstvom pri uveljavljanju
in razvoju strelskega športa ter zagotavljanju materialnih pogojev za delo,
- organiziranje tekmovanj in strokovnih seminarjev
- sodelovanje na tekmovanjih
- izvajanje drugih nalog in storitev, določenih s programom dela kluba
8. člen
SK Brežice lahko opravlja pridobitno dejavnost, povezano z namenom in nalogami kluba, kot
dopolnilno dejavnost nepridobitni dejavnosti in le v obsegu, potrebnem za uresničevanje namena
in ciljev, oziroma za opravljanje nepridobitne dejavnosti. Taka pridobitna dejavnost je predvsem:
J58.140 Izdajanje revij in druge periodike
J58.190 Drugo založništvo
J63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
J63.120 Obratovanje spletnih portalov
J63.990 Drugo informiranje
M70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
M74.900 Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
N77.210 Dajanje športne opreme v najem in zakup
N77.400 Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitenih del
N82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
N82.990 Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje
P85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije
P85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
R93.120 Dejavnost športnih klubov
R93.190 Druge športne dejavnosti
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III. Članstvo
9. člen
Član kluba lahko postane vsak državljan Republike Slovenije. Članstvo v klubu je prostovoljno.
Kdor želi postati član, mora upravnemu odboru predložiti pisno izjavo, s katero se zaveže, da bo
deloval v skladu s tem Statutom in plačeval članarino. Ostale podrobnosti določa posebni
Pravilniku o članstvu.
Če se v klub včlani mladoletnik do dopolnjenega 7. leta starosti, podpiše pristopno izjavo njegov
zakoniti zastopnik. Od mladoletnikovega 7. leta do dopolnjenega 15. leta starosti mora zakoniti
zastopnik pred njegovim vstopom v klub podati pisno soglasje.
Član kluba lahko pod enakimi pogoji postane tudi tuj državljan, če ustreza določilom pravilnika
Strelske zveze Slovenije o registraciji tujcev.
Klub ima redne in častne člane.
Naziv častni član se lahko podeli članu ali nečlanu kluba, ki ima velike zasluge za pretekle uspehe
kluba, njegovo razpoznavnost v širšem prostoru ter za primerno materialno osnovo. Naziv
častnega člana podeljuje zbor članov na predlog upravnega odbora. Častni član iz vrst nečlanov
nima pravice odločanja.
10. člen
Pravice članov so:
- da volijo in so izvoljeni v organe kluba
- da sodelujejo pri delu in odločanju v organih kluba
- da dajejo pobude in mnenja organom kluba
- da sodelujejo pri dogovorjenih akcijah kluba
- da glede na doseženo kvalifikacijo oz. usposobljenost sodelujejo na internih in drugih
tekmovanjih
- da so obveščeni o delu organov kluba
- da sprejemajo nagrade in pohvale za delo v klubu ali za dosežene tekmovalne uspehe
- da odklonijo opravila, ki bi lahko škodovala njihovemu zdravju
11. člen
Dolžnosti članov so:
- da spoštujejo statut in druge akte ter sklepe organov kluba
- da aktivno sodelujejo in s svojim delom prispevajo k uresničevanju ciljev kluba
- da sodelujejo na tekmovanjih, za katera so določeni
- da se kot tekmovalci redno izpopolnjujejo v strelskih veščinah in svoje znanje in izkušnje
prenašajo na ostale, predvsem mlajše člane kluba
- da skrbijo za objekte in tehnična sredstva kluba
- da na strelišču in izven njega dosledno upoštevajo varnostne predpise in kodeks etike
- da uresničujejo sklepe in navodila organov kluba
- da varujejo ugled kluba
- da redno plačujejo članarino
12. člen
Članstvo v klubu preneha:
-

s
s
z
s

prostovoljnim izstopom
črtanjem
izključitvijo
smrtjo
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Član prostovoljno izstopi iz kluba, če upravnemu odboru pošlje pisno izjavo o izstopu. Prestopanje
članov v druge klube ali društva ureja poseben pravilnik o prestopih.
Člana črta iz članstva upravni odbor, če ta kljub opominu ne plača članarine za tekoče leto.
O izključitvi člana iz društva odloča upravni odbor s sklepom. Sklep mora biti v skladu z
disciplinskim pravilnikom.
O odločitvi organov kluba ima član pravico do pritožbe v roku 30 dni od dneva vročitve sklepa
organa. O pritožbi odloča zbor članov na prvem naslednjem zboru. Odločitev je dokončna.
13. člen
IV. Organi kluba
- zbor članov
- upravni odbor
- nadzorni odbor
Mandat organov kluba traja štiri leta, njihovi člani so po poteku te dobe lahko ponovno izvoljeni.
14. člen
Zbor članov
Zbor članov je najvišji organ kluba, ki ga sestavljajo vsi člani.
Zbor članov je lahko redni ali izredni. Redni zbor članov sklicuje upravni odbor enkrat letno.
Izredni zbor članov se skliče po sklepu upravnega odbora, na zahtevo nadzornega odbora ali na
zahtevo 1/3 članov kluba. Upravni odbor je dolžan sklicati izredni zbor članov v roku 30 dni od
prejema zahteve za sklic. Če upravni odbor izrednega zbora članov ne skliče v predpisanem roku,
ga skliče predlagatelj, ki mora predložiti tudi dnevni red z ustreznimi materiali. Izredni zbor članov
sklepa le o zadevi, za katero je sklican.
15. člen
O sklicu zbora članov s predloženim dnevnim redom morajo biti člani seznanjeni najmanj 14 dni
pred sklicem.
Zbor članov je sklepčen, če je prisotna več kot polovica članov. Člane mlajše od 15 let
predstavljajo njihovi zakoniti zastopniki.
Če zbor članov ni sklepčen, se zasedanje odloži za 30 minut. Po preteku tega časa je zbor članov
sklepčen, če je prisotnih najmanj 1/3 članov.
Glasovanje je praviloma javno, lahko pa se člani na samem zasedanju odločijo za tajni način
glasovanja. Volitve organov so praviloma tajne, volijo pa lahko člani s splošno volilno pravico.
16. člen
Naloge zbora članov:
-

sklepa o dnevnem redu,
sprejema, spreminja in dopolnjuje statut in druge akte kluba,
sprejema program dela kluba,
sprejema finančni načrt in zaključni račun,
voli in razrešuje predsednika, sekretarja, blagajnika ter ostale člane upravnega ter nadzornega
odbora
- odloča o pritožbah zoper sklepe upravnega in nadzornega odbora,
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-

odloča o vključevanju in sodelovanju z drugimi sorodnimi organizacijami,
odloča o nakupu in prodaji nepremičnin,
imenuje častne člane kluba
imenuje zakonitega zastopnika kluba
podeljuje nagrade in pohvale posameznikom ali organizacijam, posebej zaslužnim za uspehe
kluba
- sklepa o prenehanju kluba
- odloča o spremembi sedeža in naslova sedeža kluba
Posamezni predlogi za razpravo morajo biti občnemu zboru v pisni obliki poslani najmanj 8 dni
pred sklicem.
O delu zbora članov se vodi zapisnik, ki ga podpišejo predsedujoči, zapisnikar in dva overitelja.
17. člen
Upravni odbor
Upravni odbor je izvršilni organ kluba, ki opravlja organizacijska, strokovno tehnična in
administrativna dela ter vodi klub med dvema zboroma članov po programu, sprejetem na zboru
članov.
Upravni odbor je za svoje delo odgovoren zboru članov.
Upravni odbor sestavljajo predsednik, sekretar, blagajnik in dva izvoljena člana iz vrst strokovnih
delavcev oz. tekmovalcev kluba. Če klub ustanovi dodatno sekcijo, postane član upravnega odbora
tudi vodja sekcije.
Upravni odbor na prvi seji izmed svojih članov imenuje podpredsednika kluba.
Upravni odbor se sestaja po potrebi, vendar najmanj dvakrat na leto.
18. člen
Naloge upravnega odbora so:
-

sklicuje zbor članov,
skrbi za izvrševanje programa dela društva,
pripravlja predloge aktov društva,
pripravi predlog finančnega načrta in zaključnega računa,
skrbi za finančno in materialno poslovanje kluba
upravlja s premoženjem kluba,
ustanavlja in ukinja posebne strokovne organe in sekcije kluba
uresničuje druge naloge, ki izhajajo iz aktov kluba in naloge, ki mu jih naloži zbor članov,
poroča zboru članov o svojem delu,
zboru članov predlaga nagrajence za posebne zasluge ter obliko nagrad
predlaga kandidate za prejemnike javnih nagrad in priznanj
odloča o sklepanju ter prekinjanju pogodb s tekmovalci in strokovnimi delavci
določa delegata za skupščino Strelske zveze Slovenije
sestavlja letni koledar aktivnosti in tekmovanj
upravlja s strelskimi objekti, ki jih ima klub v lasti ali najemu
skrbi za dosledno spoštovanje zakona o orožju
obravnava in odloča ob primerih disciplinskih in materialnih kršitev pravil in odloča o izključitvi
člana
- vodi evidenco članstva, izreka opomine zaradi neplačane članarine ter odloča o črtanju iz
članstva zaradi neplačane članarine kljub opominu
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19. člen
Upravni odbor dela na sejah, ki jih sklicuje predsednik, v njegovi odsotnosti pa sekretar.
Upravni odbor je sklepčen, če je na seji navzočih več kot polovica članov. Veljavne sklepe
sprejema z večino glasov prisotnih. Če je število glasov izenačeno, odloči glas predsedujočega.
Upravni odbor lahko za izvajanje posebnih nalog imenuje sekcije ali krožke. Te za svoje delo
odgovarjajo upravnemu odboru.
20. člen
Nadzorni odbor
Nadzorni odbor spremlja delo upravnega odbora in drugih organov kluba ter opravlja nadzor nad
finančno-materialnim poslovanjem kluba. Nadzorni odbor enkrat letno poroča zboru članov,
kateremu je tudi odgovoren za svoje delo.
Nadzorni odbor sestavljajo trije člani, izvoljeni na zboru članov. Člani izmed sebe izvolijo
predsednika. Člani nadzornega odbora ne morejo biti obenem člani upravnega odbora. Lahko
sodelujejo na njegovih sejah, ne morejo pa odločati.
Nadzorni odbor sprejema sklepe z večino glasov vseh članov nadzornega odbora.
21. člen
Disciplinske kršitve, ki jih obravnava upravni odbor so naslednje:
-

kršitve določb statuta in kodeksa etike,
nevestno izvrševanje sprejetih zadolžitev in funkcij v društvu,
neizvrševanje sklepov organov društva,
zaradi malomarnosti povzročena škoda na premoženju kluba
dejanja, ki škodujejo ugledu kluba in njegovih predstavnikov
22. člen

Disciplinski ukrepi, ki jih po izvedenem postopku v skladu z disciplinskim pravilnikom izreče
upravni odbor so:
-

opomin
javni opomin
delna ali celotna povrnitev nastale materialne škode
izključitev

Zoper sklep, ki ga izda upravni odbor, ima član, zoper katerega je bil uveden disciplinski ukrep,
pravico pritožbe na zbor članov.
23. člen
Predsednik kluba
Predsednik zastopa in predstavlja klub pred državnimi in drugimi organi in organizacijami.
Predsednik kluba je hkrati tudi predsednik upravnega odbora ter zakoniti predstavnik kluba. Izvoli
ga zbor članov.
Predsednik je odgovoren za delovanje društva v skladu s statutom in pravnim redom Republike
Slovenije. Za svoje delo je odgovoren zboru članov in upravnemu odboru.
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Predsednik lahko za določena tekoča opravila pooblasti podpredsednika, sekretarja ali blagajnika
kluba, vendar le glede koordinacije dela znotraj kluba in ne v pravnem prometu.
24. člen
Sekretar
Za opravljanje strokovno tehničnega in administrativnega dela ter za organizacijo dela organov
kluba skrbi sekretar, ki ga izvoli zbor članov.
Sekretar med drugim skrbi za pravočasno sklicevanje sej organov kluba, za sodelovanje kluba na
razpisih, za ažuriranje dokumentov v zvezi s članstvom in ostale naloge po sklepu upravnega
odbora.
Za svoje delo je odgovoren zboru članov in upravnemu odboru.
V. Finančno in materialno poslovanje kluba
25. člen
Viri prihodkov:
-

članarina, vadnina in vpisnina
dohodek iz dejavnosti kluba in naslova materialnih pravic,
prispevki donatorjev in sponzorjev
javna sredstva (občina)
drugi viri

Klub lahko izvaja tudi pridobitno dejavnost. Ta se izvaja z organizacijo tekmovanj (prijavnine) ter
prodajo odslužene športne opreme. Tako ustvarjen dohodek se uporabi izključno za potrebe
delovanja kluba.
Če klub pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti
za izvajanje dejavnosti, za katerega je bil ustanovljen.
Delitev premoženja kluba med njegove člane je nična.
26. člen
Klub razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom dela in letnim finančnim načrtom, ki ju
sprejme zbor članov.
27. člen
Finančne in materialne listine podpisuje predsednik kluba, v njegovi odsotnosti pa sekretar oz.
pooblaščenec iz 23. člena s posebnim pooblastilom predsednika.
Finančno in materialno poslovanje mora biti v skladu z veljavnimi predpisi s tega področja.
Blagajnik vodi finančno in materialno poslovanje v skladu s pravilnikom o finančno materialnem
poslovanju v katerem klub tudi določi način vodenja in izkazovanja podatkov o finančno
materialnem poslovanju kluba, ki mora biti v skladu z računovodskimi standardi za društva.
Klub finančno posluje preko bančnega poslovnega računa.
28. člen
Vsak član ima pravico vpogleda v finančno in materialno dokumentacijo in poslovanje kluba.
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Za pomoč pri urejanju finančno materialnih zadev lahko zaposli društvo finančnega strokovnjaka v
skladu z veljavno zakonodajo s področja delovnega prava oz. sklene pogodbo s finančnim
servisom.
29. člen
Klub ima premično in nepremično premoženje, ki je kot last kluba vpisano v inventarno knjigo.
Premično premoženje se lahko kupi ali odtuji le na podlagi sklepa upravnega odbora, nepremično
premoženje pa se lahko kupi ali odtuji le na podlagi sklepa zbora članov.
30. člen
Klub ima lahko sponzorje. Sponzorji so lahko fizične ali pravne osebe, ki društvu materialno,
moralno ali kako drugače pomagajo. Sponzorji lahko sodelujejo in razpravljajo na sejah občnega
zbora, nimajo pa pravice odločanja.
V skladu s pravilnikom o sponzoriranju lahko posamezni tekmovalec pridobi tudi individualnega
sponzorja.
31. člen
Klub se lahko spoji z drugimi klubi oz. društvi, oziroma se pripoji k drugemu društvu. Društvo, ki je
nastalo s spojitvijo, oziroma društvo, h kateremu se je klub pripojil, se šteje za pravnega
naslednika pripojenega kluba.
32. člen
O statusnih spremembah in spremembah statuta odloča zbor članov.
33. člen
VI. Prenehanje kluba
Klub lahko preneha:
- po sklepu zbora članov z večino prisotnih članov
- po samem zakonu
V primeru prenehanja delovanja kluba preide njegovo premoženje na Zavod za šport Brežice kot
predstavnika lokalne skupnosti.
Prenehanje se izvede po predpisanem postopku.
Iz ostanka premoženja ne morejo člani zahtevati nobenih pravic.
34. člen
Dopolnjen statut je sprejel zbor članov dne 12.04.2019 in začne veljati takoj.
Predsednik zbora članov:
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