STATUT SLOVENSKE ZVEZE ZA PRAKTIČNO STRELSTVO

Na podlagi določil 4., 9. in 16. člena Zakona o društvih (Uradni list RS št. 64/11 - UPB2) so člani
Slovenske zveze za praktično strelstvo na rednem zboru članov dne 14. 1. 2018 sprejel naslednji

STATUT

SLOVENSKE ZVEZE ZA PRAKTIČNO STRELSTVO
I. SPLOŠNA DOLOČILA
1. člen
Za razvoj praktičnega strelstva ustanavljajo društva v Republiki Sloveniji SLOVENSKO ZVEZO ZA
PRAKTIČNO STRELSTVO - SZPS (v nadaljnjem besedilu: zveza). Zveza bo za nastopanje v tujini
uporabljala ime v angleškem jeziku: SLOVENIAN PRACTICAL SHOOTING ASSOCIATION - SPSA.
Zveza je samostojno, nacionalno, prostovoljno in nepridobitno združenje društev, ki se združujejo z
namenom skladnega razvoja in izvajanja praktičnega strelstva in skupno določenih interesov
opredeljenih v statutu zveze v skladu z Zakonom o društvih. Društvo je pravna oseba zasebnega
prava. Zveza opravlja tudi pridobitno dejavnost, kot dopolnilno dejavnost nepridobitni dejavnosti.
2. člen
(1)Zveza deluje po načelih enakopravnosti, amaterizma in športne solidarnosti ter sodeluje z drugimi
športnimi organizacijami in zvezami.
(2)Dejavnost zveze je zasnovana na določilih Ustave, Zakona o društvih in mednarodnih pravil IPSC
(International Practical Shooting Confederation, v nadaljnjem besedilu: IPSC). Zveza je članica
Mednarodne zveze za praktično strelstvo (IPSC) v okviru katere pokriva in predstavlja območje
Republike Slovenije kot Regionalni Direktorat - IPSC Slovenia.
3. člen
(1)Zveza ima svoj znak, zastavo in pečat. Njihovo obliko in vsebino natančno določa pravilnik, ki ga
sprejme zbor članov zveze. Sedež zveze je na naslovu Rožna ulica 6, 8233 Mirna. Zveza deluje na
območju Republike Slovenije. Zveza ima transakcijski račun odprt pri eni od poslovnih bank na
območju Slovenije.
4. člen
(1) Zvezo predstavlja in zastopa predsednik zveze, ki je odgovoren za zakonitost njenega poslovanja.
Pooblastilo lahko prenese na podpredsednika zveze ali drugega pooblaščenega člana predsedstva.
Za svoje obveznosti zveza odgovarja z vsemi sredstvi. Delovanje zveze in njenih organov je javno.
Javnost delovanja se zagotavlja z neposrednim obveščanjem članov in objavami na spletnem mestu,
po elektornski pošti ter forumu zveze.
II. NALOGE ZVEZE
5. člen
(1)Naloge zveze so predvsem:
1. oblikovanje koncepta in strategije razvoja IPSC praktičnega strelstva v Republiki Sloveniji;
2. spremljanje razvoja IPSC praktičnega strelstva, ugotavljanje in analiziranje stanja ter
predlaganje ukrepov za razvoj in popularizacijo IPSC praktičnega strelstva;
3. predstavljanje Republike Slovenije v IPSC praktičnem strelstvu;
4. določanje pogojev in meril za organiziranje tekmovanj IPSC praktičnega strelstva v RS;
5. določanje reprezentance Republike Slovenije v IPSC praktičnem strelstvu;
6. organiziranje državnih in mednarodnih tekmovanj;
7. sodelovanje pri opravljanju in izpopolnjevanju dela v organizacijah za praktično strelstvo,
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8. sodelovanje pri usmerjanju razvoja praktičnega strelstva, pomembnega za mednarodno
športno sodelovanje;
9. organiziranje strokovne vzgoje in izpopolnjevanja strokovnih delavcev, sodnikov, trenerjev in
inštruktorjev, članov zveze;
10. organiziranje trženja in propagandno informativne dejavnosti v skladu z veljavnimi predpisi;
11. sodelovanje z gospodarstvom v dejavnostih, pomembnih za praktično strelstvo,
12. opravljanje drugih nalog pomembnih za IPSC praktično strelstvo, ki izhajajo iz statuta zveze,
sklepov zbora članov in njenih organov ter splošnih predpisov. Za uspešnejše opravljanje
nalog zveza sodeluje s pristojnimi organi lokalnih skupnosti, regij in države, društvenimi
organizacijami, njihovimi zvezami in drugimi subjekti.
(2) Zveza lahko v skladu z določili Zakona o društvih opravlja tudi pridobitno dejavnost, ki je povezana
z nameni in cilji zveze, kot dopolnilna dejavnost nepridobitni dejavnosti zveze in se lahko opravlja le v
obsegu, potrebnem za uresničevanje namena in ciljev, oziroma za opravljanje nepridobitne dejavnosti.
Pridobitna dejavnost društva lahko zajema naslednje dejavnosti iz standardne klasifikacije dejavnosti
2008:
-

-

-

-

-

-

izobraževanje, izpopolnjevanje, usposabljanje in organiziranje treningov streljanja, tekmovanj
in izobraževanje z namenom izboljšanja strelskega znanja, prepoznavnosti športnih disciplin,
varnega rokovanja z orožjem, uporabe orožja in opreme; (93.120 – Dejavnost športnih klubov,
85.510 – Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije);
znanstveno in pedagoško delo na področju strelske dejavnosti, orožne kulture, izdaja mnenj o
predpisih o orožju (72.190 – Raziskovanje in razvoj dejavnosti na drugih področjih
naravoslovja in tehnologije in 72.200 – Raziskovanje in razvoj dejavnosti na področju
družboslovja in humanistike);
strokovno in znanstveno svetovanje na področju strelstva, orožja, balistike, uporabe orožja in
podobno svetovanje (74.900 – Druge nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti);
svetovanje, izdelava poročil, brošur, priročnikov in podajanje mnenj na področju športnih
strelskih dejavnosti, izboljšanja organizacije ter pristopov k treningom ter tekmovanj, mnenja o
uporabi opreme in sredstev, namenjene za doseganje boljših rezultatov ter boljše
usposobljenosti z orožjem ali doseganja boljših rezultatov strelske dejavnosti (70.220 – Drugo
podjetniško in poslovno svetovanje 58.190 – Drugo založništvo in 58.110 – Izdajanje knjig);
obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti - 63.110;
obratovanje spletnih portalov – 63.120;
reklamiranje izdelkov, oblačil in opreme, ki se uporabljajo v strelskih športih (73.110 Dejavnosti oglaševalskih agencij);
izdelava fotografij tekmovalcev, tekmovanj, opreme in podobnih artiklov (74.200 – Fotografska
dejavnost);
oddajanje prostorov zveze, drugih zmogljivosti in opreme (77.210 - Dajanje športne opreme v
najem in zakup, 77.290 – Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup in 77.330 –
Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup);
organizacija tečajev, predstavitev, družabnih in strokovnih srečanj ter dogodkov (82.300 –
Organizacija razstav, sejmov, srečanj, 56.104 – Začasni gostinski obrat, 56.300 – Strežba
pijač);
prodaja športnih oblačil, dresov in druge opreme namenjene strelskemu športu (47.990 -–
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic, 47.910 - trgovina na drobno po
pošti ali po internetu)

Zveza opravlja ostale dejavnosti, ki lahko neposredno pripomorejo k uresničevanju namena oziroma
ciljev zveze, pri čemer doprinos ni izključno v zagotavljanju prihodkov zveze. To je dejavnost, ki skupaj
z nepridobitno dejavnostjo sestavlja določeno storitev ali dosežek oziroma zagotavlja boljšo
izkoriščenost osnovnih sredstev zveze (93.190 – Druge športne dejavnosti, 93.299 – Druge
nerazvrščene dejavnosti za prosti čas, 94.120 – Dejavnosti strokovnih združenj in 94.999 – Dejavnosti
drugje nerazvrščenih članskih organizacij).
III. NAČELA ORGANIZIRANJA IN ZDRUŽEVANJA
6. člen
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(1)Temeljna organizacija strelcev je društvo za praktično in drugo strelstvo (v nadaljnjem besedilu
član). Društvo za praktično strelstvo lahko ustanovijo fizične osebe v skladu z Zakonom o društvih.
Člani lahko oblikujejo sekcije kot metode dela po načinu delovanja ali specializaciji.
(2)Za uspešno opravljanje skupnih nalog, uresničevanja interesov in potreb se društva in klubi za
praktično streljanje združujejo v Slovensko zvezo za praktično strelstvo.
7. člen
(1)Zveza izvoli predstavnike v Športno zvezo Slovenije, Olimpijski komite Slovenije in ostala združenja
in organizacije ter mednarodno organizacije za praktično strelstvo.
(2)Naloge in pravice predstavnikov v navedenih organizacijah so zlasti:
1. zastopati stališča zveze in v skladu z njimi delovati v teh organizacijah,
2. poročati zvezi o sprejetih sklepih, stališčih organov in o svojem delu.
IV. ČLANSTVO
8. člen
(1)Pravice in dolžnosti člana zveze so določene v statutu.
(2)Člani zveze za praktično streljanje so lahko:
1. redni;
2. poskusni;
3. simpatizerji;
4. častni.
(3)Redni člani zveze so društva oziroma klubi za praktično in drugo strelstvo.
(4)Poskusno članstvo v zvezi, ki traja eno leto nastane z dnem, ko je zveza prejela pisno pristopno
izjavo in jo potrdila na predsedstvu zveze. V letu poskusnega članstva ima društvo vse pravice in
dolžnosti polnopravnega člana zveze. Po enem letu poskusnega članstva, predsedstvo ponovno
obravnava poskusnega člana, ki ga sprejme v polnopravno članstvo ali ga iz članstva izbriše. Razlog
za izbris iz članstva je: nedejavnost poskusnega člana, kršenje statuta in pravilikov zveze, neplačilo
obveznosti do zveze in pritožba člana zveze na delo poskusnega člana.
(5)Simpatizer Slovenske zveze za praktično strelstvo je lahko vsaka fizična oseba, ki podpira
opravljanje in razvijanje dejavnosti zveze. Simpatizerji lahko sodelujejo v vseh aktivnostih zveze pod
pogoji, ki jih določi predsedstvo, na zboru članov lahko razpravljajo, nimajo pa pravico odločati.
(6)Častni član Zveze za praktično strelstvo je lahko vsak, ki je s svojim delom v strelski organizaciji ali
v družbenem življenju izjemno prispeval k uveljavitvi praktičnega strelstva ali društva za praktično
strelstvo. Sklep o razglasitvi častnega člana sprejeme zbor članov zveze. O kriterijih in pogojih
podeljevanja naziva častnega člana zveze sprejme zbor članov zveze poseben pravilnik.
9. člen
(1)Člani zveze so društva. Člani prostovoljno vstopijo v zvezo, če sprejmejo dolžnosti, obveznosti in
pravice, ki izhajajo iz tega statuta in mednarodnih pravil IPSC strelstva.
(2)V zvezo se včlani s pisno vlogo po sprejetem sklepa najvišjega organa člana.
(3)O sprejemu v članstvo mora biti obveščen predlagatelj s pisnim sklepom. Novi član mora potrditi
članstvo s poravnavo članarine v roku 30 dni po prejemu sklepa predsedstva, v nasprotnem primeru
se izbriše iz članstva. Če predlagatelj ni sprejet, ima pravico do pritožbe na zboru članov zveze, katere
odločitev o sprejemu ali zavrnitvi je dokončna.
10. člen
(1)Člani zveze so dolžni aktivno sodelovati v zvezi v skladu s svojimi obveznostmi in pravicami
določenimi s tem statutom.
11. člen
(1)Dolžnosti članov zveze so:
1. da se ravnajo po statutu zveze;
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2.
3.
4.
5.
6.

da sodelujejo pri opravljanju nalog zveze;
da obveščajo predsedstvo zveze o statutarnih spremembah v društvu;
da pomagajo pri opravljanju nalog in uresničevanju ciljev zveze;
da uresničujejo sklepe organov zveze;
da redno plačujejo članarino in izpolnjujejo druge sprejete finančne ali materialne obveznosti
do zveze.

(2)Pravice članov so:
1. da izvolijo predstavnike v predsedstvo zveze;
2. da s svojimi predstavniki volijo ostale organe zveze;
3. da volijo predstavnike, ki zastopajo zvezo v primerih iz 7. člena statuta;
4. da se medsebojno dogovarjajo in usklajujejo stališča v zvezi z delom zveze;
5. da sodelujejo v dogovorjenih aktivnostih zveze;
6. da so obveščeni o aktivnostih, sklepih, delu in odločitvah vseh organov zveze ter da o tem
podajo svoje mnenje in predloge za izboljšave;
7. da sodelujejo pri delu strokovnih teles.
12. člen
(1)Članstvo v zvezi preneha z izstopom, z izključitvijo na podlagi dokončnega sklepa najvišjega
organa zveze ali s prenehanjem delovanja zveze.
(2)O izključitvi člana iz zveze odloča disciplinsko razsodišče zveze. Član, ki mu je članstvo prenehalo
zaradi izključitve, ima pravico do pritožbe na zboru članov zveze, ki o prenehanju članstva dokončno
odloči.
(3)Društvu, članu zveze, ki do pričetka zbora članov ni poravnal vseh svojih obveznosti do zveze, se
članstvo zamrzne v smislu vseh aktivnosti v zvezi, dokler svojih dolgov ne poravna. Status
zamrznjenega članstva traja še leto dni po zboru članov, nato se društvo avtomatično črta, v kolikor
vseh svojih zapadlih obveznosti ni poravnalo.
V. ORGANI ZVEZE
13. člen
(1)Organi zveze so:
1. zbor članov;
2. predsedstvo;
3. nadzorni odbor;
4. disciplinsko razsodišče;
5. NROI - Nacionalno sodniško združenje.
14. člen
(1)Zbor članov je najvišji organ zveze. Zbor članov je lahko reden ali izreden. Redno leten zbor članov
skliče predsedstvo zveze enkrat letno. O sklicu zbora članov morajo biti vsi člani pisno obveščeni
najmanj 15 dni pred zborom članov. Hkrati se članom pošlje dnevni red z ustreznim gradivom. Mandat
organov zveze in stalnih komisij traja 4 leta.
15. člen
(1)Zbor članov je sestavljen iz predstavnikov, ki jih izvolijo člani zveze. Vsako društvo ima dva
predstavnika v zboru članov zveze, ki imata skupaj en glas. Če je prisoten samo en predstavnik
društva ima ta en glas. Ena oseba ne more zatopati dveh ali več društev.
(2)Glasovati smejo le klubi, člani zveze, ki so do dneva zbora članov plačali članarino za tekoče leto in
imajo poravnane vse materialne ali finančne obveznosti do zveze.
(3)Člani nadzornega odbora in disciplinskega razsodišča prisostvujejo zboru članov brez pravice do
odločanja, če niso hkrati tudi predstavniki. Članom predsedstva, ki so hkrati predstavniki člana, lahko
zbor članov prizna vse pravice in dolžnosti predstavnikov, razen odločanja o zadevah, ki se nanašajo
na njihovo delo in razrešnico.
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16. člen
(1)Predstavniki so za svoje delo na zboru članov zveze odgovorni članu zveze, ki ga predstavljajo.
17. člen
(1)Izreden zbor članov zveze skliče predsedstvo na lastno pobudo, na predlog nadzornega odbora ali
na predlog vsaj 1/5 predstavnikov. Zahteva mora biti pisna in mora vsebovati vprašanja, o katerih naj
bi sklepal izreden zbor članov. Izjemoma se lahko po sklepu predsedstva izvede tudi dopisni zbor
članov.
(2)Če predsedstvo ne skliče izrednega zbora članov v 30 dneh, potem ko je prejelo zahtevo za sklic,
skliče izreden zbor članov nadzorni odbor, oziroma predstavniki, ki so v skladu s statutom zahtevali
sklic. Na izrednem zboru članov se obravnava le vprašanja, zaradi katerih je bil sklican.
18. člen
(1)Zbor članov je sklepčen, če je na njem zastopana polovica članov z glasovalno pravico.
(2)Če trideset (30) minut po času, za katerega je bil zbor članov sklican ni zastopana polovica članov z
glasovalno pravico, se smatra, da je zbor članov sklepčen, če je zastopana vsaj tretjina članov z
glasovalno pravico.
(3)Zbor članov voli svoje organe z javnim glasovanjem, predlaga se lahko tajno glasovanje, o čemer
odloči zbor članov z dvotretjinsko večino navzočih predstavnikov. Zbor članov sprejema odločitve z
večino glasov prisotnih članov.
19. člen
(1)Zbor članov je pristojen za:
1. obravnavanje in sprejemanje programskih načel ter smernic razvoja praktičnega strelstva v
RS;
2. usklajevanje in usmerjanje dela članov o vprašanjih, ki so pomembna za praktično strelstvo;
3. za sprejem statuta in ostalih splošnih aktov zveze, ki jih po statutu sprejema zbor članov:
a. Pravilnik o simbolih v SZPS;
b. Pravilnik o disciplinski odgovornosti;
c. Pravilnik o priznanjih in nagradah;
d. Poslovnik o delu zbora članov v SZPS;
e. Pravilnik o območjih;
f. Pravila NROI;
g. Tekmovalni in klasifikacijski pravilnik;
h. Pravilnik o finančnih obveznosti v SZPS;
i. Pravilnik o podeljevanju licenc inštruktorjem in trenerjem v SZPS;
j. Pravilnik o reprezentanci, sponzorstvu in donatorstvu SZPS;
k. Ostali splošni akti zveze.
4. usklajevanje in sprejemanje srednjeročnih in dolgoročnih delovnih načrtov;
5. obravnavanje in sklepanje o sodelovanju z IPSC in drugimi zvezami;
6. obravnavanje in odločanje o poročilu predsedstva, nadzornega odbora in disciplinskega
razsodišča;
7. volitve predsednika in podpredsednika ter članov predsedstva, nadzornega odbora,
disciplinskega razsodišča in predsednike stalnih komisij;
8. izvolitev regionalnega direktorja, ki je po svoji funkciji predstavnik zveze v IPSC in drugih
mednarodnih asociacijah, v katere je zveza včlanjena z mandatom štirih let. Če regionalni
direktor ni posebej imenovan, ima to funkcijo predsednik zveze;
9. obravnavanje nesoglasij in odločanje o sporih med člani zveze ter o izključitvi iz članstva
zveze na drugi stopnji;
10. predlaganje ukrepov za izboljšanje možnosti za delovanje in razvoj članic zveze. Pristojnosti s
tega področja lahko s sklepom prenese na predsedstvo;
11. sprejema območno razdelitev RS in potrjuje območne direktorje v predsedstvo zveze;
12. sprejemanje finančnega načrta in zaključnega računa;
13. sklep o prenehanju zveze.
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20. člen
(1)Predsedstvo zveze sestavljajo voljeni člani in vsi imenovani predstavniki območij, potrjeni na zboru
članov zveze.
(2)Voljeni člani predsedstva so:
1. predsednik zveze,
2. podpredsednik zveze,
3. predsednik tekmovalne in strokovno tehnične komisije,
4. predsednik nacionalnega sodniškega združenja (NROI),
5. sekretar,
6. selektor reprezentance.
(3)Imenovani člani predsedstva so predstavniki območij.
(4)Predsednik predsedstva je po položaju predsednik zveze, v odsotnosti ga nadomešča
podpredsednik. Za svoje delo sta oba funkcionarja odgovorna predsedstvu in zboru članov.
21. člen
(1)Predsedstvo skrbi za uresničevanje sklepov zbora članov med zasedanji in opravlja druge naloge v
sodelovanju s članicami zveze.
22. člen
(1) Predsedstvo se sestaja po potrebi, seje so javne. Seje predsedstva sklicuje predsednik po lastni
presoji ali na zahtevo treh članov predsedstva ali nadzornega odbora. O sklicu morajo biti pravočasno
obveščeni vsi člani predsedstva, regionalni direktor in predsednik nadzornega odbora.
(2) Predsedstvo veljavno sklepa, če je na seji prisotna vsaj polovica voljenih članov (3) in če za sklepe
glasuje večina prisotnih voljenih in imenovanih članov predsedstva. Zapisniki sej morajo biti
posredovani vsem članom zveze.
23. člen
(1)Predsedstvo opravlja zlasti naslednje naloge:
1. sprejme poslovnik predsedstva;
2. uresničuje sklepe zbora članov in usklajuje delo članov med dvema zboroma članov;
3. sklicuje zbor članov, predlaga dnevni red in organizira priprave na zbor članov;
4. poroča zboru članov o svojem delu;
5. sprejema koledar in pogoje strelskih tekmovanj (tekmovalni sistem);
6. obravnava in odloča o realizaciji načrta dela in finančnega načrta;
7. vzpostavlja in vzdržuje stike z drugimi strelskimi in športnimi organizacijami in zvezami ter
pristojnimi organi skupnosti;
8. načrtuje in potrjuje državna in mednarodna tekmovanja na območju RS ter določa
predstavnike, ki prisostvujejo tem tekmovanjem;
9. daje pohvale, priznanja in nagrade ter objavi najboljše tekmovalce praktičnega strelstva RS za
določeno obdobje;
10. opravlja vse druge zadeve, za katere ga pooblasti zbor članov;
11. izdela ali naroči izdelavo letnega poročila ter poročilo o poslovanju zveze, ki morata biti v
skadu s predpisi o poslovanju društev in finančnem poslovanju. Poročilo mora obsegati prikaz
premoženja in poslovanja zveze. Ob statusnih spremembah oziroma prenehanju zveze mora
izdelati letno poročilo po stanju na dan statusne spremembe ali prenehanja;
12. obvešča uradne institucije o statutarnih spremembah v zvezi (menjava zakonitega zastopnika,
sprememba sedeža, sprememba bančnih računov, itd) v roku 30 dni od uveljavitve
spremembe;
13. če ima zveza status društva, ki deluje v javnem interesu, mora pristojnemu ministrstvu do 31.
marca tekočega leta predložiti poročilo za preteklo leto.
24. člen
(1)Predsedstvo zveze lahko imenuje za opravljanje tehničnih in organizacijskih nalog dodatne člane v
posamezna delovna telesa predsedstva in sicer:
1. tekmovalne in strokovno tehnične komisije:

6

STATUT SLOVENSKE ZVEZE ZA PRAKTIČNO STRELSTVO

a. pomočnik predsednika;
b. inšpektorji:
i. za orožje in opremo
ii. za objekte in naprave
iii. za izobraževanje
2. reprezentance:
a. glavni trener;
b. vodja ekipe;
c. trenerji in inštruktorji.
3. sekretariata:
a. tajništvo;
b. blagajnik;
c. stiki z javnostjo;
d. gospodar.
(2)Sestavo komisij in drugih delovnih teles predsedstva, razen predsednikov, ki jih izvoli zbor članov,
predložijo njhovi predsedniki predsedstvu, ki jih potrdi s sklepom o imenovanju. Predsedniku
posameznega delovnega telesa ni potrebno popolniti vseh mest v organu, če smatra, da lahko svoje
naloge kakovostno opravlja v okrnjeni sestavi.
(3)Dodatni člani v predsedstvu nimajo glasovalne pravice, njihove naloge in funkcije se lahko uredi s
pravilniki, ki jih sprejema predsedstvo.
25. člen
(1)NROI - nacionalno sodniško združenje je stalni organ zveze, ki je pri odločitvah na svojem področju
avtonomen. NROI je pristojen za tolmačenje tekmovalnih pravil IPSC. Sodeluje z mednarodnim
sodniškim združenjem - IROA.
(2)Sestava nacionalnega sodniškega združenja (NROI):
1. predsednik;
2. pomočnik predsednika;
3. NROI inštruktor (izobraževanje sodnikov);
4. varnostni inštruktorji;
5. kontrolorji;
6. sodniki.
(3)Člani NROI postanejo vsi sodniki (RO), ki opravijo izpit za RO pod okriljem NROI. NROI lahko v
svoje vrste sprejme tudi mednarodnega sodnika, pripadnika člana Slovenske zveze za praktično
strelstvo.
(4)Predsednika NROI izvoli zbor članov. Sestavo vodstva NROI predlaga NROI predsedstvu zveze, ki
jo potrdi s sklepom o imenovanju. Mandat predsednika in članov traja štiri (4) leta z možnostjo
reelekcije.
(5)Delovanje in pristojnosti NROI se specificirajo s pravili NROI, ki ga sprejeme zbor članov zveze.
26. člen
(1)Zbor članov v posebnem pravilniku opredeli območja, kot razdelitev zveze po teritorialnem načinu.
Smisel območij je v čim boljšem organiziranju članov na nižjem nivoju, njihovo sodelovanje in pomoč
pri organizaciji dela v društvih in zvezi ter boljša obveščenost o dogajanju na področju praktičnega
strelstva.
(2)Vsako območje izvoli izmed svojih članov predstavnika območja, ki jo predstavlja v predsedstvu
zveze. Podrobnejše naloge območij, njihovo področje in naloge predstavnikov območij so opredeljene
v pravilniku.
27. člen
(1)Nadzorni odbor zveze sestavljajo trije člani, ki jih voli zbor članov za štiri leta. Predsednika izvoli
zbor članov.
(2)Nadzorni odbor nadzira:
1. uresničevanje statuta zveze in drugih aktov, s katerimi se urejajo pravice in obveznosti zveze
in njenih članov;
2. uresničevanje sklepov zbora članov in njenih organov;
3. pravilnost finančnega in materialnega poslovanja zveze;
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4. uresničevanje načel javnosti dela.
(3)Nadzorni odbor mora vsako leto v skladu z zakonom opraviti nadzor nad finančnim in materialnim
poslovanjem zveze, sicer zbor članov ne more sprejeti letnega poročila.
(4)O ugotovitvah nadzorni odbor poroča zboru članov zveze. Sklepe sprejema z večino glasov ob
prisotnosti vseh članov NO, ob odsotnosti enega člana pa soglasno.
28. člen
(1)Disciplinsko razsodišče zveze sestavljajo trije člani in njihovi namestniki, ki jih voli zbor članov za
štiri leta. Predsednika disciplinskega razsodišča izvoli zbor članov.
(2)Naloga disciplinskega razsodišča je, da odloča o disciplinski odgovornosti na prvi stopnji.
(3)Disciplinski postopek se vodi smiselno v skladu z načeli kazenskega postopka in civilnega
pravdnega postopka.
(4)Disciplinski postopek, odločanje o disciplinskem postopku, varstvu pravic in drugo s tem v zvezi se
izvajajo po pravilniku o disciplinski odgovornosti članov Slovenske zveze za praktično strelstvo.
29. člen
(1)Predsedstvo, nadzorni odbor in disciplinsko razsodišče odgovarja za svoje delo zboru članov
zveze.
VI. FINANČNO IN MATERIALNO POSLOVANJE
30. člen
(1)Sredstva zveze so:
1. članarine;
2. donacije;
3. sredstva državnih organov;
4. sredstva športnih zvez;
5. sredstva, ki jih zveza prejme za posebne namene na temelju dogovorov, pravilnikov ali
pogodb s člani, z drugimi organizacijami, pravnimi osebami, podjetniki ali posamezniki;
6. dohodki od strelskih pripomočkov svojih članov, objektov ali prireditev;
7. sredstva iz naslova opravljanja pridobitne dejavnosti zveze;
8. darila in druga sredstva.
(2)Dodeljena namenska sredstva se lahko uporabijo le za namene, za katere so bila dodeljena.
31. člen
(1)Finančno poslovanje zveze poteka v skladu z veljavnimi finančnimi predpisi, sprejetimi pravilniki in s
sprejetim finančnim načrtom.
32. člen
(1)Nepremičnine zveze se lahko najamejo, kupijo, odtujijo, zamenjajo ali obremenijo le s sklepom
zbora članov.
33. člen
(1)Zveza lahko poleg nalog iz 5. člena statuta opravlja tudi druge pridobitne in nepridobitne dejavnosti,
če so neposredno povezane s strelskim športom (izobraževanje članov zveze in tekmovalcev,
inštruktorjev, trenerjev, sodelovanje z izobraževalnimi ustanovami in lokalnimi skupnostmi,...) in če
pripomorejo k opravljanju nalog in uresničevanju ciljev zveze. Naloge in način poslovanja ter
dejavnosti določa zbor članov v skladu s statutom zveze in veljavnimi predpisi.
VII. NAGRADE IN PRIZNANJA
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34. člen
(1)Organizacije, ustanove, strelske organizacije, pravne osebe, podjetnike ali posameznike lahko zbor
članov zveze pohvali ali jim prizna nagrado za izredno prizadevnost, uspešnost pri delu ali opravljanju
nalog. O podelitvah priznanj in nagrad sprejme zbor članov zveze poseben pravilnik.

VIII. PRENEHANJE DELOVANJA ZVEZE
35. člen
(1)Zveza preneha delovati, če tako sklene zbor članov zveze z dvotretjinsko večino glasov članov. O
sklepu mora predsednik zveze v 30 dneh od sprejema sklepa obvestiti pristojni organ in zahtevati
izbris društva iz registra društev. Zveza preneha delovati tudi, če nastopi kak drug razlog za
prenehanje delovanja po zakonu. Če zveza preneha delovati, preide vse njeno premoženje na redne
člane zveze in sicer na enake deleže.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
36. člen
(1)Statut zveze je bil sprejet na ustanovnem zboru članov Slovenske zveze za praktično strelstvo v
Ljubljani dne 9. 3. 1994 in velja od dneva sprejetja. Spremembe so bile izvedene na rednih zborih
članov dne 24. 2. 1996, 13. 2. 1999, 15. 4. 2000, 3. 3. 2001, 31. 1. 2004, 2. 2. 2008, 14. 1. 2018 ter
izrednem zboru članov 27. 8. 2011, 14. 6. 2015 in veljajo od dneva sprejema.
37. člen
(1)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 predsedstvu zveze
najmanj en mesec pred zborom članov zveze.
Redni zbor članov SZPS
Dne: 14. 1. 2018

9

