
S T A T U T            

STRELSKEGA DRUŠTVA GROSUPLJE 
 

 

1. člen 

Splošna določba 
 

Društvo je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje fizičnih oseb, ki se 

združujejo zaradi skupno določenih interesov opredeljenih v tem statutu in v skladu z 

Zakonom o društvih. 

 

 

2. člen 

Ime, sedež, znak, prapor, pečat in poslovno leto 
 

Društvo posluje z imenom: Strelsko društvo Grosuplje. 

Skrajšano ime društva je: SD Grosuplje (v nadaljevanju SD).  

 

Sedež SD je Ob Grosupeljščici 19, Grosuplje. 

 

SD ima svoj znak, ki je okrogel s stilizirano tarčo v sredini ter obkrožen s črko G in 

napisom STRELSKO DRUŠTVO GROSUPLJE. 

 

SD ima svoj prapor, ki je modre barve in ima v zgornjem levem vogalu znak SD, v 

sredini pa napis STRELSKO DRUŠTVO GROSUPLJE. 

 

Pečat SD je identičen znaku SD. 

Pošlovno leto je koledarsko leto. . 

 

 

3. člen 

Namen in načela 
 

Namen SD je uveljavljanje in pospeševanje strelskega športa z združevanjem ljubiteljev 

strelskega športa, pridobitvijo (gradnjo, nakupom, najemom ipd.) strelskih objektov, 

organiziranjem vaj in tekmovanj ter opravljanjem storitev v tej zvezi. 

 

 

4. člen 

Naloge SD 
 

Naloge SD so predvsem naslednje: . 

- oblikovanje programa dela, izvajanje koncepta in strategije razvoja strelskega športa v 

okviru delovanja SD 



- določanje pogojev za izvajanje programa dela (srednjeročnega in letnega) oz. strelskih 

in drugih aktivnosti SD 

- spremljanje razvoja strelskega športa 

- sprejemanje ukrepov potrebnih za popularizacijo in razvoj strelskega športa v lastnem 

okolju 

- skrb za vzgojo strokovnih kadrov (trenerjev, inštruktorjev, sodnikov in drugih 

strokovnih delavcev) 

-dajanje pobud za strokovno pomoč pri ustanavljanju in organiziranju strelskih sekcij ali 

krožkov 

- razvijanje množičnosti v strelskem športu 

- nabava orožj a, streliva in drugih materialno tehničnih sredstev ter opreme potrebne za 

lastno delo in razvoj strelskega športa 

- skrb za gradnj o, prenovo in vzdrževanj e lastnih strelišč s potrebnimi obj ekti in 

prostori ter vdrževanje najetih zemljišč potrebnih za izvajanje strelskega športa 

- sodelovanje z lokalno skupnostjo, šolami, slovensko vojsko, policijo in gospodarstvom 

pri uveljavljanju in razvoju strelskega športa ter zagotavljanju materialnih pogojev za 

delo SD 

- zastopanje interesov SD pri lokalni skupnosti in izven nje ter sodelovanje s strelskimi in 

drugimi organizacijami v državi in tujini 

- organiziranje različnih strelskih tekmovanj in udeleževanje na strelskih tekmovanjih v 

državi in tuj ini 

- s tekmovalnimi dosežki, odnosom do drugih tekmovalcev in organizatorjev tekmovanj 

ter obnašanjem svojih članov prispevati k pozitivni promociji SD in občine Grosuplje 

- izvaj anj e drugih nalog in storitev, določenih s programom dela SD. 5. člen 

Sprej em v članstvo 

Clan SD j e lahko državlj an R Slovenij e, ki sprej ema nj en statut. 

Clan SD j e lahko tudi tuj ec, če se izkaže, da ima dovolj enj e za stalno bivanj e v R 

Sloveniji in če se utemeljeno sklepa, da bo njegovo delovanje skladno z nameni in načeli 

SD. 

Če se v SD včlani mladoletnik do dopolnjenega 15. leta starosti, podpiše pristopno izjavo 

njegov zakoniti zastopnik, ki ga tudi zastopa v organih SD. 

Oseba, ki se želi včlaniti, to sporoči pismeno predsedniku SD in poda. izjavo, da 

sprejema obveznosti, določene s tem statutom. 

O sprejemu odloča upravni odbor SD. 

 

 

6. člen 

Prenehanje članstva 
 

Članstvo v SD preneha s smrtjo, prestopom v drugo strelsko družino, izstopom in 

izključitvijo. 

 
Član SD, ki mu preneha članstvo, je dolžan poravnati vse svoje obveznosti do SD v roku 

določenem z aktom o prenehanju članstva v SD. V primeru, da preneha članstvo 

članu SD mlajšemu od 15 let, njegove obveznosti poravna zakoniti zastopnik, v primeru 

smrti pa zakoniti dedič. 



 

Ob prenehanju članstva v SD nima član pravice postavljati kakršnih koli zahtevkov do 

premoženja SD. 

 

 

7. člen 

Prestop v drugo strelsko družino 

 
Član SD prestopi v drugo strelsko družino le pod pogoji, ki jih določa Pravilnik o 

prestopih iz ene v drugo osnovno organizacjio (družino, društvo, klub, sekcijo), ki ga je 

sprejela Strelska zveza Slovenije in po plačilu ustrezne odškodnine s strani strelske 

družine, v katero želi prestopiti, ki jo določi upravni odbor SD glede na vloženo delo in 

sredstva v njegov razvoj. 

 

Članu SD, ki izpolnjuje pogoje za prestop, SD izda izpisnico. 

 

O izpolnjevanju pogojev za prestop in izdaji izpisnice odloča upravni odbor SD.  

 

 

8. člen 

Izstop iz SD 
 

Član SD izstopi iz SD na podlagi pisne izjave o izstopu, ki jo izroči predsedniku SD. V 

tem  primeru se strelec 1 (eno) leto ne more včlaniti v drugo strelsko družino. Izstop iz 

SD tajnik SD na ustrezen način vpiše v strelčevo strelsko izkaznico. 

 

 

9. člen 

Izključitev iz SD 
 

Član SD je lahko izključen iz SD, če grobo krši ta statut in druge splošne akte SD, če s 

svojim ravnanjem škoduje ugledu SD, če več kot leto dni ne poravna članarine, če 

povzroči materialno škodo SD, če povzroči zlonamerne spore in nesoglasja v SD ali kako 

drugače ravna zoper interese SD in v primeru, če je pred sodiščem obsojen za nečastno 

dejanje. Sklep o izključitvi iz SD sprejme disciplinsko razsodišče SD. 

 

 

10. Člen 

Častni člani 

 
Osebe, ki so pri delovanju društva posebej zaslužne, lahko skupščina na predlog 

upravnega odbora imenuje za častne člane. Častni člani ne plačujejo članarine, imajo pa 

lahko tudi druge ugodnosti v SD, če tako odloči skupščina SD. 

 

 

 



11. člen 

Pravice članov 

 
Pravice članov SD so: 

- da sodelujejo pri delu SD 

- da dajejo pobude in predloge organom in vodstvu SD za boljše delo pri izvajanju nalog 

- da volijo ali so voljeni v organe SD ali predstavnike (delegate) SD v zvezi strelskih ali 

drugih organizacij 

- glede na doseženo kvalifikacijo oz. usposobljenost v strelstvu sodelujejo na 

tekmovanjih in drugih prireditvah SD ter na strelskih tekmovanjih v državi in tujini 

- da so obveščeni o delu organov SD 

- da sodelujejo pri delu strokovnih teles (komisij) SD 

- da sprejemajo nagrade in pohvale za delo v SD ali za doseženo tekmovalne uspehe 

- da se po sklepu upravnega odbora usposabljajo in izpopolnjujejo s področja strelstva 

- da brezplačno uporablj aj o obj ekte in druga sredstva v lasti ali uporabi SD za 

izpolnjevanje nalog SD 

- da ob izpolnjevanju predpisanih pogojev nastopajo na strelskih tekmovanjih 12. člen 

 

 

12. Člen 

Dolžnosti članov 
 

Dolžnosti članov SD so: 

- da se ravnajo po statutu SD 

- da sodelujejo pri izvajanju ciljev in nalog SD 

- da kot tekmovalci sodelujejo na tekmovanjih, ki jih organizira SD in na tekmovanjih, ki 

se jih udeleži SD (ekipno ali posamezno) 

- da se kot tekmovalci izpopolnjuj ej o v strelskih veščinah in svoj e znanj e ter izkušnj e 

prenašajo na ostale člane SD 

- da po načelu dobrega gospodarja skrbijo za objekte in druga sredstva (opremo, orožje, 

naprave ipd.) v lasti ali uporabi SD ter da na lastne stroške odpravijo , morebitno škodo, 

ki so jo povzročili iz malomarnosti ali namerno 

- da objekte in druga sredstva v lasti ali uporabi SD uporabljajo izključno za 

izpolnjevanje nalog SD, za vsako drugo uporabo pa pridobijo soglasje upravnega odbora 

- da redno plačujejo članarino 

- da uresničuj ej o sklepe in navodila organov SD 

- da sodelujejo pri dogovorjenih akcijah SD  

 

 

13. člen 

Organi SD  
Organi SD so: 

1. skupščina SD  

2. upravni odbor  

3. nadzorni odbor  

4. disciplinsko razsodišče 



Mandat organov SD traja 4 leta. Upravni odbor, nadzorni odbor in disciplinsko 

razsodišče odgovarjajo za svoje delo skupščini SD. 

 

 

14.člen 

Skupščina 

 
Skupščina je najvišji organ SD. 

 

 

15.člen 

Redna in izdredna skupščina 

 
Redna in izredna skupščina Skupščina je lahko redna ali izredna. 

 

Redna letna skupščina se skliče enkrat letno, praviloma v prvem četrtletju. Skupščino 

skliče predsednik SD v pisni obliki z navedbo dnevnega reda. Tajnik vabilo pošlje vsem 

članom najmanj 15 dni pred sklicem. Vsak član ima pravico predlagati dopolnitev 

dnevnega reda, vendar najkasneje 5 dni pred sklicem skupščine. Izjemoma, če dopolnitev 

dnevnega reda ne zahteva posebnih priprav gradiv za obravnavo ter oblikovanje stališč v 

tej zvezi, lahko član predlaga dopolnitev dnevnega reda na zasedanju skupščine in sicer 

pri obravnavi dnevnega reda. 

 

Izredna skupščina se skliče po potrebi, kadar to zahtevajo interesi SD. Predsednik lahko 

skliče izredno skupščino SD na lastno pobudo, dolžan pa je sklicati izredno skupščino, če 

to zahteva nadzorni odbor ali 20% članov SD. 

 

Če predsednik ne skliče izredne skupščine na zahtevo članov ali nadzornega odbora, so jo 

upravičeni sklicati pobudniki sami. 

 

Izredna skupščina obravnava le vprašanja, zaradi katerih je bila sklicana.  

 

 

16.člen 

Odločanje in glasovanje na skupščini 
 

Na zasedanju skupščine lahko zastopa mladoletnega člana druga, pooblaščena oseba, ki 

ima tudi glasovalno pravico. Odločitve se sprejemajo z večino glasov prisotnih članov. 

Če je bilo enako število glasov za in proti predlogu, predlog ni sprejet. Vzdržani glasovi 

se ne upoštevajo in se štejejo kot neveljavni. Glasovanje je praviloma javno, razen če se 

člani z večino glasov odločijo za tajno glasovanje. 

 
Sklepi, s katerimi bi se spremenil ta statut, se sprejemajo s 3/4 (tričetrtinsko) večino 

glasov prisotnih članov. Takšni sklepi se posredujejo pristojnim organom občine. 

 

 



17. člen 

Zapisnik skupščine 

 
O poteku skupščine se vodi zapisnik, ki ga podpišejo: predsedujoči skupščine (delovni 

predsednik), zapisnikar in 2 (dva) overovitelja zapisnika. Zapisnik je članom na vpogled 

na sedežu SD. Člani imajo pravico ugovorov na zapisnik v 30 (tridesetih) dneh, 

pristojnim organom občine pa se potem posreduje en izvod zapisnika.. 

 

 

18.člen 

Sklepčnost skupščine 
 

Skupščina je sklepčna, če je na njej prisotnih več kot polovico članov. Če ob 

predvidenem začetku skupščina ni sklepčna, se začetek odloži za 30 (trideset) minut, po 

tem času skupščina veljavno sklepa, če je navzočih najmanj 10 (deset) članov SD. 

 

 

19.člen 

Vodenje skupščine 
 

Skupščino vodi predsednik SD do izvolitve predsedujočega oz. delovnega predsednika. 

Poleg delovnega predsednika skupščina izvoli še zapisnikarja in 2 (dva) overovitelj a 

zapisnika, po potrebi pa še verifikacij sko, kandidacij sko in volilno komisijo in druge 

organe (npr, komisijo za sklepe itd.). 

 

 

20.člen 

Pristojnosti skupščine 

 
Skupščina je pristojna za: 

- obravnavo in sprejemanje programa dela in finančnega načrta SD 

- obravnavo poročila o delu v preteklem letu in o finančnem ter materialnem položaju 

SD, vključno s sprejemom sklepov in stališč v tej zvezi 

- izvolitev in odpoklic članov upravnega odbora, nadzornega odbora in disciplinskega 

razsodišča 

- odločanje o pritožbah zoper sklepe upravnega odbora in sklepe disciplinskega 

razsodišča 

- sprejemanje in dopolnjevanje statuta in drugih splošnih aktov SD - odločanje o 

prenehanju SD in uporabi premoženja SD 

- odločanje o združitvi SD z drugo SD ali društvom in o povezovanju v zvezo strelskih 

organizacij na lokalnem in državnem nivoju 

- določanje višine članarine 

- podeljevanje nagrad in pohval za posebne zasluge pri uveljavljanju in razvoju strelskega 

športa, za delo v SD ali za dosežene tekmovalne uspehe. 

- imenovanj e častnih članov SD 

 



21.člen 

Upravni odbor 

 
Upravni odbor šteje najmanj 5 (pet) članov. Sestavljajo ga: predsednik SD, 

podpredsednik, tajnik, blagajnik in tehnični vodja ter po potrebi predsedniki strokovnih 

komisij ali drugi člani zadolženi za izvajanje nalog SD. Člani upravnega odbora so lahko 

ponovno izvoljeni. Pri predčasni razrešitvi člana lahko za čas do izteka mandata skuščina 

SD izvoli novega člana. 

 

Upravni odbor vodi poslovanje SD. Predsednik in podpredsednik zastopata SD. 

Podpredsednik zastopa SD le v primeru, če je predsednik zadržan. 

 

Za sklepanje poslov, ki bi presegali znesek 400 EUR, je potreben predhoden sklep 

upravnega odbora.  

 

22. člen 

Sklepanje v upravnem odboru 
 

Upravni odbor sklepa veljavno na sejah, na katerih je navzočih več kot polovica članov. 

Sklepi so sprejeti, če zanje glasuje 2/3 navzočih članov. 

 

Upravni odbor se sestaja po potrebi, najmanj pa enkrat tromesečno. 

 

 

23.člen 

Naloge upravnega odbora 
 

Upravni odbor opravlja zlasti naslednje naloge: - uresničuje sklepe skupščine 

- pripravlja predlog programa dela in finančnega načrta  

- pripravlja predloge splošnih aktov SD 

- imenuje in razrešuje stalne in občasne komisije 

- obravnava poročila komisij in sprejema sklepe v zvezi z danimi predlogi  

- skrbi za finančno materialno poslovanje in sredstva SD 

- sprejema koledar tekmovanj 

- sprejema sklepe in odločitve v zvezi realizacije programa dela in finančnega načrta 

- imenuje delegata za skupščino strelske zveze ali predstavnika SD v primerih, ko je ta 

potreben 

- skrbi za uresničevanje ciljev in nalog SD, ki jih določa ta statut 

- imenuje člana SD, ki skrbi za predstavljanje dela in tekmovalnih dosežkov SD v 

sredstvih javnega obveščanja 

- poroča skupščini o svojem delu 

- skrbi, da se po preteku mandata ali ob zamenjavi funkcionarja izvede komisijska 

primopredaja arhiva, dokumentacije in popis nalog 

- imenuje podpisnika za finančno materialno poslovanje 

- predlaga člane SD za pohvale, priznanja in nagrade za posebne zasluge pri uveljavljanju 

in razvoju strelstva ali za dosežene posebne tekmovalne uspehe 



- odloča o sprejemu v članstvo SD 

- na predlog disciplinskega razsodišča odloča o prenehanju članstva v SD 

- daj e soglasj e članom SD za uporabo obj ektov in drugih sredstev v lasti ali uporabi SD 

v namene, ki ne predstavljajo izpolnjevanja nalog SD 

- sprejema sklepe o usposabljanju in izpopolnjevanju članov SD s področja strelstva na 

stroške SD 

- določa višino odškodnine za prestop članov SD v drugo strelsko družino  

- izdaja izpisnico za prestop članov SD v drugo strelsko družino 

- skupščini predlaga imenovanje častnih članov SD 

- sprejema sklepe o obremenitvi, zamenjavi ali odtujitvi premičnin SD 

- opravlja druge zadeve, za katere ga pooblasti skupščina ali izhajajo iz narave dela pri 

uveljavljanju in razvijanju strelskega športa 

 

 

24.člen 

Sklic upravnega odbora 
 

Upravni odbor skliče predsednik SD s predlogom dnevnega reda na lastno pobudo ali na 

predlog kateregakoli člana upravnega odbora. Vabilo pošlje tajnik najmanj 8 dni pred 

sejo vsem članom odbora in predsedniku nadzornega odbora, kadar pa upravni odbor 

sprejema sklepe, ki zadevajo delo sekcij ali krožkov, pa tudi njihovemu vodji. 

 

 

25. člen 

Sekcije - krožki 
 

V SD se lahko oblikujejo sekcije ali krožki, ki izmed svojih članov izvolijo vodjo. Vodja 

vodi sekcijo, ki ima samo strokovni in izobraževalni namen. 

 

26. člen 

Nadzorni odbor 
 

Nadzorni odbor šteje 3 (tri) člane. Predsednika nadzornega odbora izvolijo člani med 

seboj na prvi seji. Nadzorni odbor spremlja delo upravnega odbora in vrši nadzor nad 

materialnim in finančnim poslovanjem SD, nad izvajanjem načel, ciljev in nalog, ki jih 

določa ta statut in izvajanjem sklepov skupščine. 

 

Nadzorni odbor sprej ema veljavne sklepe, če zanje glasujeta vsaj dva člana. Člani 

nadzornega odbora ne morejo biti hkrati člani upravnega odbora, imajo pa pravico 

udeleževati se vseh sej upravnega odbora vendar brez pravice odločanja. 

 

 

 

 

 

 



27.člen 

Disciplinsko razsodišče 
 

Disciplinsko razsodišče sestavljajo 3 (trije) člani in njihovi namestniki. Predsednika 

disciplinskega razsodišča izvolijo člani med seboj na prvi seji. Naloga disciplinskega 

razsodišča j e, da odloča o disciplinski odgovornosti članov na prvi stopnji. 

Disciplinski postopek, odločanje o disciplinskem postopku, varstvo pravic in drugo s tem 

v zvezi se izvaja po Disciplinskem pravilnku SD Grosuplje. 

 

 

28. Člen 

Finančno materialno poslovanje 
 

Finančna sredstva SD so: 

- članarina 

- prihodki iz naslova materialnih pravic iz dejavnosti SD - darila 

- prispevki donatorjev in sponzorjev - prihodki iz javnih sredstev (ZŠO) 

- prihodki iz drugih virov , 

 

Pridobljena namenska sredstva se lahko porabijo le za namene, za katere so bila 

pridobljena. 

 

 

29. člen 

Premoženje SD 
 

Premoženje SD sestavljajo vse nepremičnine in premičnine (sredstva in pravice) in 

denarna sredstva. Nepremičnine SD se lahko obremenijo, zamenjajo ali odtujijo le s 

sklepom skupščine SD, premičnine pa s sklepom upravnega odbora. 

 

Pridobljena sredstva iz naslova pridobitne dejavnosti ter storitev v tej zvezi se namenijo 

za materialno osnovo za delo SD predvsem z mladimi. 

 

30. člen 

Podpisniki finančno materialnih listin 

 
Finančno materialno poslovanje SD mora biti v skladu s predpisi. Finančne in  materialne 

listine podpisuje predsednik, v njegovi odsotnosti podpredsednik, v primeru odsotnosti 

obeh za več kot 30 dni pa lahko upravni odbor določi drugega začasnega podpisnika 

finančno materialnih listin. 

 

31.člen 

Nagrade in priznanja 

 
Za izredno prizadevnost in uspešnost pri delu in opravljanju nalog, kakor tudi za posebne 

tekmovalne uspehe ali za ustvarjanje materialnih pogojev za delo, lahko skupščina SD 



podeli članom SD in drugim fizičnim ali pravnim osebam nagrade, priznanja in pohvale. 

Podelitve nagrad, priznanj in pohval se izvaja po posebnem pravilniku, ki ga sprejme 

skupščina SD. 

 

32.člen 

Javnost dela 
 

Delo SD temelji na načelu javnosti. Seje organov SD so javne. Zapisniki s sej vseh 

organov SD so na vpogled članom SD. Širša javnost se o delu SD obvešča preko sredstev 

javnega informiranja, neposredno od članov in z občasnimi informacijami SD. 

 

Za zagotovitev javnosti dela je odgovoren predsednik SD, v času njegove odsotnosti pa 

podpredsednik ali član, ki ga določi upravni odbor. 

 

33. čen 

Prenehanje in sprememba SD 
 

O prenehanju SD lahko odloča skupščina SD z 2/3 večino glasov vseh članov.  

Prenehanje se opravi po predpisanem postopku, izterjajo se dolgovi in poravnajo 

obveznosti. 

 

Po prenehanju SD ali spremembi namenov se ostanek premoženja prenese na drugo SD v 

kraju, če pa to ni možno, pa na Občinsko zvezo za telesno kulturo. 

 

Iz ostanka premoženja ne morejo člani zahtevati nikakršnih pravic.  

 

34. člen 

Medsebojne obveznosti člani SD - SD 
 

Medsebojne obveznosti med člani SD in SD so opredeljene in urejene s tem statutom, 

zato ni potrebno sklepanje posebnih pogodb. 

 

 

35. člen 

Spremembe in dopolnitve statuta 
 

Spremembe in dopolnitve statuta se sprejemajo po enakem postopku kot statut. Vsi 

predlogi za spremembo in dopolnitve statuta morajo biti predloženi v pisni obliki 

upravnemu odboru najmanj 3 (tri) mesece pred skupščino SD. 

 

36. člen 

Sprejetje statuta 
 

Statut SD je bil sprejet na skupščini SD dne 16/5-1997 in velja od dneva sprejetja. S 

sprejetjem tega statuta prenehajo veljati Pravila sprejeta na ustanovnem občnem zboru 

Strelske družine 29.oktober Grosuplje dne 30.1.1976. 



 

37. člen 

Končne določbe 
 

Statut in sklepe skuščine SD tolmači skupščina SD. 

 

 

 

 

Grosuplje, 16/5-1997                                              JOŽE KOLENC  

Predsednik SD Grosuplje 


