STATUT
ZVEZE STRELSKIH DRUŠTEV KOROŠKO ŠTAJERSKO ZASAVSKE
R E G I J E

Statut Zveze strelskih društev Koroško Štajersko Zasavske regije je bil sprejet na ustanovni skupščini
zainteresiranih predstavnikov strelskih društev Koroško Štajersko Zasavske regije dne 12. 06. 2006 v Celju.
Seznam pristopnih društev in podpisnikov (pisna izjava) je priloga 1 (ena) temu statutu.

I. SPLOŠNA DOLOČILA

1.člen
Zveza strelskih društev Koroško Štajersko Zasavske regije (v nadaljevanju ZSD KŠZR) je samostojno,
nepridobitno združenje strelskih društev in strelskih klubov (v nadaljevanju SD), ki se združujejo v Zvezo SD
KŠZR prostovoljno, zaradi skupnih interesov določenih v statutu.
Zveza SD KŠZR je članica Strelske zveze Slovenije.
2.člen
Zveza deluje po načelih enakopravnosti, amaterizma in športne solidarnosti ter sodeluje z drugimi športnimi
organizacijami in zvezami. Dejavnost Zveze je zasnovana na določilih Ustave, Zakona o društvih, Zakona o
orožju, statuta Mednarodne strelske športne zveze ISSF, Evropske strelske konfederacije ESC, statuta
Strelske zveze Slovenije in Mednarodne samostrelske zveze IAU.
3. člen
Zveza ima svoj ZNAK , ZASTAVO in PEČAT . Zastava je velikosti 1 x 2 metra in je modre barve. V
zgornjem levem kotu je znak Zveze strelskih društev KŠZ regije, pod njim pa napis Zveza SD KŠZ
REGIJE.
Pečat Zveze SD KŠZR je okrogle oblike. Zveza SD KŠZR ima dva pečata, enega s premerom velikosti 28
mm in enega s premerom velikosti 20 mm. V sredini pečata je polovica strelske tarče s simbolom
klečečega strelca, ki je izpeljan iz črke Š v kratici KŠZ pod tarčo. Zgoraj je po obodu napis ZVEZA
STRELSKIH DRUŠTEV, spodaj, pod kratico KŠZ, pa napis REGIJE.
Sedež Zveze SD KŠZR je v Trbovljah.
4. člen
Zveza je pravna oseba zasebnega prava. Predstavlja in zastopa jo predsednik upravnega odbora, ki je
odgovoren za zakonitost njenega poslovanja. V primeru odsotnosti predsednika izvaja naloge in pooblastila

predsednika Zveze, podpredsednik. Za svoje obveznosti Zveza odgovarja z vsemi sredstvi. Delovanje
Zveze in njenih organov je javno. Javnost dela je zagotovljena:
-

z objavljanjem vabil in zapisnikov na svoji spletni strani,

-

z rednim objavljanjem obvestil in rezultatov tekmovanj na svoji spletni strani,

-

s tem, da so vse seje javne in se jih lahko udeležijo vse osebe, ki kažejo tak interes,

-

prek drugih sredstev javnega obveščanja.

Za zagotavljanje javnosti dela in dajanje informacij je odgovoren predsednik UO Zveze.

II. NAMEN in NALOGE ZVEZE

5. člen
Zveza deluje z namenom razvoja strelskega športa v KŠZR in Republiki Sloveniji in v zvezi s tem izvaja
predvsem naslednje naloge:
-

spremlja razvoj strelskega športa, ugotavlja in analizira stanje ter predlaga strategijo razvoja in
ukrepe za popularizacijo strelskega športa,

-

organizira strokovno izpopolnjevanje strokovnih delavcev v strelstvu (trenerjev, inštruktorjev in
sodnikov) za člane zveze,

-

izvaja naloge pomembne za strelski šport, ki izhajajo iz predpisov, statuta Zveze, sklepov
skupščine in upravnega odbora. Za uspešno opravljanje nalog Zveza sodeluje z ostalimi športnimi
zvezami in drugimi sorodnimi organizacijami, še posebej s STRELSKO ZVEZO SLOVENIJE,

-

kandidira za organizacije tekmovanj na vseh nivojih in za vse kategorije,

-

sodeluje z lokalnimi skupnostmi, državnimi organi in gospodarstvom v dejavnostih, pomembnih za
strelski šport,

-

organizira propagandno informativne dejavnosti v strelskem športu za popularizacijo strelskega
športa.

III. NAČELA ORGANIZIRANJA IN ZDRUŽEVANJA

.Za uspešno opravljanje skupnih nalog, uresničevanja interesov in potreb se zainteresirane SD prostovoljno
združujejo v ZSD KŠZR, ta pa v Strelsko zvezo Slovenije.
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7. člen
Na podlagi predlogov SD, Upravni odbor Zveze predlaga predstavnike v vse organe Strelske zveze
Slovenije, Olimpijski komite Slovenije - Združenje športnih zvez in mednarodne strelske organizacije.
Naloge in pravice predstavnikov so zlasti:
-

zastopati stališča Zveze in v skladu z njimi delovati v teh organizacijah,

-

poročati Zvezi o sprejetih sklepih, stališčih organov in o svojem delu.

IV. ČLANSTVO

8. člen
Člani ZSD KŠZR so registrirana SD. Članice prostovoljno vstopijo v Zvezo, če sprejmejo dolžnosti,
obveznosti in pravice, ki izhajajo iz tega statuta. V zvezo se včlanijo s pisno izjavo na podlagi sklepa
pristojnega najvišjega organa v SD. O sprejemu v članstvo mora biti predlagatelj obveščen s pisnim
sklepom upravnega odbora v 30 dneh po sprejemu pisne izjave za sprejem v članstvo. Če predlagatelj ni
sprejet v članstvo, ima pravico do pritožbe na skupščino Zveze, ki o sprejemu odloča dokončno na svoji prvi
redni ali izredni seji.
9. člen
Članice Zveze so dolžne aktivno sodelovati v Zvezi v skladu s svojimi obveznostmi in pravicami določenimi
s tem statutom, sklepi skupščine in Upravnega odbora Zveze.
10. člen
Dolžnosti članic so:
-

da se ravnajo po statutu Zveze,

-

da pomagajo pri opravljanju nalog in uresničevanju ciljev Zveze,

-

da uresničujejo sklepe organov Zveze,

-

da plačujejo članarino Zvezi,

-

da varujejo ugled Zveze.

Pravice članic so:
-

da predlagajo člane organov Zveze,

-

da volijo organe Zveze,
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-

da predlagajo predstavnike, ki zastopajo Zvezo v primerih iz 7. člena tega statuta,

-

da se medsebojno dogovarjajo in usklajujejo stališča v zvezi z delom Zveze,

-

da sodelujejo pri opravljanju dogovorjenih nalog Zveze,

-

da so obveščeni o delu vseh organov Zveze, da o tem dajo svoje mnenje in predloge za izboljšave,

-

da sodelujejo pri delu strokovnih teles,

-

da sprejemajo priznanja za delo oziroma tekmovalne dosežke.
11. člen

Članstvo v Zvezi preneha z izstopom, z izključitvijo iz Zveze ali prenehanjem delovanja društva ali Zveze.
Članstvo v Zvezi avtomatično preneha (brez disciplinskega postopka), če SD kljub opominu ne poravna
članarine do 31. 3. za tekoče leto.
O izključitvi članice iz Zveze odloča disciplinsko razsodišče Zveze. Članica, ki ji je članstvo prenehalo zaradi
izključitve, ima pravico do pritožbe na skupščino Zveze, ki o izključitvi dokončno odloči na prvi redni ali
izredni seji.
V. ORGANI ZVEZE
12. člen
Organi Zveze so:
-

skupščina,

-

upravni odbor,

-

nadzorni odbor,

-

disciplinsko razsodišče.

Mandat organov zveze traja 4 leta. Iste osebe, predstavniki posameznih društev, so lahko ponovno
izvoljene.

1. Skupščina
13. člen
Skupščina je najvišji organ Zveze. Skupščina je lahko redna ali izredna. Redna skupščina se skliče vsako
leto. Sklic skupščine mora biti objavljen najmanj 15 dni pred sklicem, hkrati pa se pošlje dnevni red z
ustreznim gradivom, načelno v terminu februar – marec, na sedež vsakega društva, ki je član zveze.
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14. člen
Skupščina je sestavljena iz predstavnikov, ki jih izvolijo članice ZSD KŠZR tako, da so predstavljene v
skupščini z enim predstavnikom iz vsake SD. Člani upravnega odbora, nadzornega odbora in
disciplinskega razsodišča prisostvujejo skupščini brez pravice do odločanja, če niso hkrati tudi predstavniki
SD.
15. člen
Predstavniki so za svoje delo v skupščini Zveze odgovorni SD , ki ga predstavljajo.
16. člen
Izredno skupščino Zveze skliče upravni odbor na lastno pobudo, na predlog nadzornega odbora ali na
predlog vsaj 1/4 članic. Zahteva mora biti pisna in mora vsebovati vprašanja, o katerih naj bi sklepala
izredna skupščina. Če upravni odbor ne skliče izredne skupščine v 30 dneh potem, ko je prejelo zahtevo za
sklic, skliče izredno skupščino predlagatelj, ki mora predložiti dnevni red z ustreznimi materiali, na enak
način kot se skliče redna skupščina. Izredna skupščina obravnava le vprašanja, zaradi katerih je bila
sklicana.
17. člen
Skupščina je sklepčna, če je na njej zastopana najmanj polovica predstavnikov članic Zveze. Če v
predvidenem začetku skupščina ni sklepčna, se začetek preloži za trideset minut. Po tem času skupščina
veljavno sklepa, če je prisotnih najmanj 1/3 predstavnikov članic. Skupščina voli svoje organe s tajnim ali
javnim glasovanjem, če tako odloči večina navzočih predstavnikov. Skupščina sprejema odločitve z večino
glasov prisotnih predstavnikov skupščine.
18. člen
Skupščina je pristojna za:
-

sprejemanje dnevnega reda,

-

obravnavanje in sprejemanje programskih načel ter smernic razvoja strelstva v ZSD KŠZR,

-

usklajevanje in usmerjanje dela članic o vprašanjih, ki so pomembna za strelstvo,

-

sprejem statuta in splošnih aktov Zveze, ki jih po statutu sprejema skupščina: poslovnik o delu
skupščine, pravilnik o disciplinski in materialni odgovornosti, ki se lahko sprejme z vsaj 1/3 članov
skupščine z glasovalno pravico

-

usklajevanje in sprejemanje srednjeročnih in dolgoročnih delovnih načrtov dela,

-

obravnavanje poročil o izvajanju programa dela in sprejemanje finančnega načrta,

-

potrjevanje letnega poročila o poslovanju,

-

obravnavanje poročil upravnega odbora, nadzornega odbora in disciplinskega razsodišča,

-

obravnavanje in sklepanje o delovanju s Strelsko zvezo Slovenije,
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-

volitve in razrešitve predsednika in članov upravnega odbora, nadzornega odbora in disciplinskega
razsodišča,

-

odločanje o pritožbah (II. stopnja) zoper sklepe disciplinskega razsodišča SD,

-

predlaganje ukrepov za izboljšanje možnosti za delovanje in razvoj članic Zveze,

-

odločanje o nakupu in prodaji nepremičnin,

-

sklepanje o prenehanju delovanja Zveze.

O delu skupščine se vodi zapisnik, ki ga podpišejo predsedujoči, zapisnikar in dva overitelja.
2. Upravni odbor
19. člen
Upravi odbor je izvršilni organ skupščine, ki opravlja organizacijska in strokovno tehnična dela ter vodi delo
Zveze med dvema skupščinama po programu in sklepih sprejetih na skupščini. Upravni odbor skrbi za
uresničevanje sklepov skupščine med zasedanji in opravlja druge naloge v sporazumu s članicami Zveze.
Veljavno sklepa na sejah z večino glasov prisotnih članov. Seje upravnega odbora so javne. Dolžnost člana
upravnega odbora je častna in brezplačna.
20. člen
Upravni odbor šteje 7 članov. Sestavljajo ga:
-

predsednik in

-

šest (6) članov.

Predsednika in člane upravnega odbora voli skupščina. Volitve predsednika in članov upravnega odbora
so javne. V primeru, da predsednik ni izvoljen, skupščina izmed svojih članov izvoli vršilca dolžnosti
predsednika, ki je zadolžen za sklic izredne skupščine za izvolitev predsednika. Izvede se nov kandidacijski
postopek, izredna skupščina pa mora biti sklicana v roku treh (3) mesecev. Predsednik upravnega odbora je
po položaju predsednik ZSD KŠZR. Za svoje delo je odgovoren skupščini Zveze.
21. člen
Upravni odbor, najkasneje šestdeset (60) dni pred predvideno volilno skupščino pozove članice, da
predlagajo kandidate za predsednika, člane upravnega odbora, člane nadzornega odbora in člane
disciplinske komisije. Za predsednika UO morajo biti podani osebni podatki ( ime in priimek, EMŠO, naslov
stalnega prebivališča), predlog pa mora biti utemeljen z opisom dosedanje uspešnosti dela kandidata v
strelstvu. Predlogu mora biti priložena pisna izjava kandidata, da kandidira za to funkcijo. Kandidat za
predsednika UO mora kandidaturi priložiti programsko zasnovo delovanja Zveze za prihodnje mandatno
obdobje. Predlog za predsednika UO mora predlagatelj posredovati najmanj 30 dni pred predvidenim
zasedanjem skupščine. Zveza mora 15 dni pred zasedanjem skupščine obvestiti članice Zveze o kandidatih
za predsednika UO.V primeru, da za katero od predvidenih mest ni kandidata, Zveza ponovno pozove
članice za dodatno kandidiranje, ki lahko pošljejo predloge najkasneje 10 dni pred zasedanjem skupščine.
22. člen

6

Za volitve predsednika UO se uporabi sistem odprte liste kandidatov. Če sta za mesto predsednika
prijavljena dva ali več kandidatov se volitve opravijo z enotno glasovnico, na kateri so kandidati napisani po
abecednem vrstnem redu. V kolikor je eden izmed predlaganih kandidatov v prvem krogu prejel večino
glasov prisotnih predstavnikov na skupščini, ki imajo glasovalno pravico, je izvoljen. V primeru, ko nihče od
kandidatov ne prejme potrebne večine, se v drugem krogu ponovi glasovanje o tistih dveh kandidatih, ki sta
v prvem krogu prejela največ glasov. Izvoljen je tisti kandidat, ki prejme več glasov prisotnih predstavnikov,
ki imajo glasovalno pravico. Če je rezultat glasovanja v drugem krogu izenačen, se ponovi kandidacijski
postopek, predsedstvu se podaljša mandat do nove skupščine, ki mora biti izvedena v 30. dneh.
23. člen
Skupščina izvoli člane upravnega odbora na podlagi predloga predsednika Zveze kot mandatarja.
Mandatar pripravi listo kandidatov izmed predlaganih kandidatov, pri tem pa upošteva zastopanost regij.
Mandatar predloži kandidatno listo za člane upravnega odbora na seji skupščine. Skupščina voli upravni
odbor kot enoten organ. Predstavniki z glasovalno pravico glasujejo o celotni listi kandidatov naenkrat, z
možnostjo negativne opredelitve do posameznega kandidata. Za člane upravnega odbora so izvoljeni
kandidati, ki so prejeli več kot polovico glasov prisotnih predstavnikov z glasovalno pravico.
Če posamezni kandidat ni prejel potrebne večine glasov mandatar predlaga skupščini nadomestnega
kandidata. Skupščina ponovno glasuje samo o tem kandidatu do izvolitve polnega števila članov upravnega
odbora.
24. člen
Za razrešitev predsednika in članov upravnega odbora se smiselno uporabljajo določila prejšnjega člena.
Glasovanje o razrešitvi se uvrsti na dnevni red skupščine na predlog predsedstva ali 1/3 prisotnih
predstavnikov s pravico glasovanja.
25. člen
Seje upravnega odbora sklicuje predsednik po lastni presoji ali na zahtevo 1/3 članov upravnega odbora ali
nadzornega odbora.
V njegovi odsotnosti sklicuje seje upravnega odbora ali skupščine podpredsednik, ki ga izvolijo člani
upravnega odbor med seboj na prvi redni seji po skupščini.
Upravni odbor opravlja zlasti naslednje naloge:
-

sklicuje skupščino, predlaga dnevni red, pripravi gradivo, poroča o svojem delu in organizira
priprave na skupščino,

-

uresničuje sklepe skupščine in usklajuje delo članic Zveze med dvema skupščinama,

-

pripravlja predloge aktov Zveze, katere sprejme skupščina,

-

sprejema splošne akte Zveze, ki jih ne sprejema skupščina,

-

opravlja vse druge zadeve, za katere ga pooblasti skupščina,

-

sprejme poslovnik upravnega odbora,

-

pripravlja predlog letnega poročila in predlog letnega načrta dela, ter finančnega načrta poslovanja,
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-

obravnava realizacijo načrta dela in finančnega načrta, - skrbi za finančno in materialno poslovanje
Zveze,

-

upravlja s premoženjem Zveze,

-

določa višino letne članarine,

-

imenuje in razrešuje tajnika Zveze,

-

sprejema koledar in pogoje strelskih tekmovanj za vse discipline in kategorije,

-

načrtuje priprave reprezentance KŠZR in udeležbo na razpisanih tekmovanjih,

-

vzpostavlja in vzdržuje stike z drugimi strelskimi in športnimi organizacijami in zvezami ter
pristojnimi organi skupnosti,

-

imenuje osebo za obveščanje (spletna stran),

-

daje pohvale, priznanja in nagrade ter objavi najboljše strelce ZSD KŠZR za določeno obdobje.
26. člen

Za opravljanje tehničnih in organizacijskih nalog imenuje upravni odbor po potrebi stalna ali začasna
delovna telesa ali osebe, katerim določi sestavo, pristojnost, naloge in mandat. Mandat članov upravnega
odbora traja štiri (4) leta, s tem, da so lahko iste osebe ponovno izvoljene. Upravni odbor se sestaja po
potrebi, večkrat letno.

Upravni odbor pravno-veljavno odloča v primeru, da je na seji prisotnih več kot polovica njenih članov.

3. Nadzorni odbor
27. člen
Nadzorni odbor ima tri člane. Nadzorni odbor voli skupščina za štiri (4) leta.
Nadzorni odbor nadzira:
-

uresničevanje statuta Zveze in drugih aktov, s katerimi se urejajo pravice in obveznosti Zveze in
njenih članic,

-

uresničevanje sklepov skupščine in njenih organov,

-

pravilnost finančno materialnega poslovanja in porabe sredstev,

-

uresničevanje načel javnosti dela.

O ugotovitvah nadzorni odbor poroča skupščini Zveze. Sklepe sprejema z večino glasov ob prisotnosti vseh
članov nadzornega odbora. Predsednika izvolijo člani nadzornega odbora na prvi seji med seboj. Člani
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nadzornega odbora ne morejo biti obenem člani predsedstva. Upravni odbor redno vabi predstavnika NO na
vse seje UO.
4. Disciplinsko razsodišče
28. člen
Disciplinsko razsodišče Zveze sestavljajo trije člani in njihova dva namestniki, ki jih voli skupščina za štiri (4)
leta. Predsednika disciplinskega razsodišča izvolijo člani med seboj. Naloga disciplinskega razsodišča je, da
odloča o disciplinski odgovornosti na drugi stopnji. Disciplinsko razsodišče vodi postopke v skladu s
Pravilnikom o disciplinskem postopku Strelske zveze Slovenije.
Disciplinsko razsodišče pravno-veljavno sklepa z večino glasov ob prisotnosti vseh članov.

29. člen
Ukrepi, ki jih po izvedenem disciplinskem postopku v skladu z disciplinskim pravilnikom izreče disciplinsko
razsodišče članu ali članici Zveze so:
-

vrnitev v ponovno odločanje na prvo stopnjo s priporočilom,

-

razveljavitev sklepa, z novim sklepom disciplinskega razsodišča druge stopnje,

-

opomin ter

-

izključitev iz ZSD KŠZR
30. člen

Upravni odbor, nadzorni odbor in disciplinsko razsodišče odgovarjajo za svoje delo skupščini ZSD KŠZR

VI. FINANČNO IN MATERIALNO POSLOVANJE

31. člen
Sredstva Zveze so:
-

članarina,

-

sredstva Strelske zveze Slovenije,

-

sredstva, ki jih Zveza prejme za posebne namene na temelju dogovorov ali pogodb z drugimi
organizacijami ali posamezniki,

-

dohodki iz dejavnosti Zveze in naslova materialnih pravic,
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-

darila in druga sredstva,

-

sponzorstvo in donatorstvo.

Dodeljena namenska sredstva se lahko uporabijo le za namene, za katere so bila dodeljena.
32. člen
Če Zveza pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora uporabiti za
izvajanje dejavnosti, za katero je ustanovljena. Zveza razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom
in letnimi finančnimi plani, ki jih sprejme skupščina. Finančne in materialne listine podpisujejo predsednik
(odredbo dajalec), lahko pa tudi druge osebe, ki jih zato pooblasti upravni odbor ali predsednik upravnega
odbora. Zveza ima svoj račun pri poslovni banki.
33. člen
Zveza vodi finančno poslovanje v skladu z računovodskimi standardi za društva in z ustreznimi finančnimi
predpisi. Poslovno leto je enako koledarskemu letu. S sredstvi, ki jih dobi Zveza od članarine in drugih
prispevkov svojih članov, razpolaga v skladu s sklepi skupščine oziroma upravnega odbora
34. člen
Zveza ima lahko premično in nepremično premoženje, ki je vpisano kot last Zveze v inventarno knjigo.
Premično premoženje se nabavi ali odtuji na podlagi sklepa upravnega odbora. Nepremično premoženje
Zveze se lahko odtuji, zamenja ali obremeni le s sklepom skupščine.
35. člen
Vsak član Zveze ima pravico biti seznanjen s finančno in materialno dokumentacijo in poslovanjem Zveze.
Zveza ima lahko tudi sponzorje in donatorje. Sponzorji in donatorji so lahko fizične ali pravne osebe, ki zvezi
materialno, moralno ali kako drugače pomagajo. Sponzorji lahko sodelujejo in razpravljajo na sejah
skupščine, nimajo pa pravice odločanj.

VII. NAGRADE IN PRIZNANJA

36. člen
Organizacije, ustanove, SD in posameznike lahko skupščina Zveze pohvali ali jim prizna nagrado za izredno
prizadevnost ali uspešnost pri delu in opravljanju nalog. O podelitvah priznanj in nagrad sprejme upravni
odbor poseben pravilnik.
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VIII. PRENEHANJE DELOVANJA ZVEZE

37. člen
Zveza preneha delovati, če tako sklene skupščina, ali po samem zakonu, ali če se število članov Zveze, to
je še aktivnih društev, zmanjša pod dve. Če Zveza preneha delovati, preide vse njeno premoženje na člane
Zveze na način, kot sklene skupščina v sklepu o prenehanju. Če skupščina o tem ne more odločiti, se
premoženje zveze razdeli med člane v razmerju s številom članstva.

IX. KONČNE IN PREHODNE ODREDBE

38. člen
Statut in sklepe skupščine tolmači upravni odbor Zveze.
39. člen
Statut ZSD KŠZR je bil sprejet na ustanovni skupščini Zveze dne 21.06.2006 v Celju.
40. člen
Spremembe in dopolnila statuta se sprejemajo po enakem postopku kot statut. Vsi predlogi za spremembo
ali dopolnitev statuta Zveze morajo biti predloženi v pisni obliki upravnemu odboru Zveze najmanj tri (3)
mesece pred skupščino.

Predsednik UO ZSD KŠZR
Oto STRAKUŠEK
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