
Na podlagi tretjega odstavka 8. člena in 9. člena Zakona o društvih – ZDRU-1 (Ur.l. RS. Št. 64/2011-
UPB2) je Izvršni odbor članov Amaterske Strelske Zveze Slovenije, na izredni skupščini dne 
29.11.2019 potrdil novi statut: 

 
S T A T U T 

 
AKCIJSKA STRELSKA ZVEZA DRUŠTEV SLOVENIJE  

 
 
 
 
 

1.  Člen 
 

(1) Ime zveze:    Akcijska strelska zveza društev Slovenije 
(2) Skrajšano ime Zveze:  Akcijska strelska zveza društev 
(3) Kratica Zveze:   ASZS 

 
2.  Člen 

 
(1) Akcijska strelska zveza društev Slovenije  (v nadaljevanju:  Zveza)  je  samostojna,  nevladna,  

nepridobitna  in prostovoljna demokratična krovna zveza, ki praviloma delujejo na področju 
strelskega športa v Republiki Sloveniji. Članice so pravne osebe zasebnega prava po določilih 
zakona o društvih. 

(2) Sedež zveze je v kraju Želimlje. Naslov sedeža je Želimlje 16c, Škofljica. 
(3) Zveza deluje predvsem na območju Republike Slovenije ter na mednarodnem področju. 
(4) Trajanje Zveze je neomejeno.  

 
 

3.  Člen 
 

(1) Zveza se lahko včlani v Olimpijski komite Slovenije – Zveza športnih zvez in v sorodne 
mednarodne organizacije, ki praviloma delujejo na področju strelskega športa. 

(2) Zveza sodeluje s športnimi, znanstvenimi, strokovnimi, mladinskimi in drugimi sorodnimi 
organizacijami, kakor tudi z lokalnimi in državnimi organi, ki praviloma delujejo na področju 
oz. sorodnem področju strelskega športa, ne glede na njihovo območje delovanja. 

(3) Pooblaščeni predstavniki Zveze zastopajo tako Zvezo kot njene članice v nacionalnih 
državnih in drugih organih, ki praviloma delujejo oz. posegajo na področje strelskega 
športa. 

 
 

4.  Člen 
 

(1) Zveza ima znak in žig. 
(2) Opis in uporabnost znaka in žiga določi Izvršni odbor s sklepom.



5.  Člen 
 
(1) Delovanje Zveze temelji na načelu javnosti. 
(2) Zveza zagotavlja javnost delovanja v odnosu do svojih članic: 

a.  z objavljanjem informacij na svoji spletni strani, 
b.  s pošiljanjem informacij po elektronski pošti, 
c.  z obveščanjem preko drugih sredstev javnega obveščanja. 

(3) Zveza obvešča širšo javnost: 
a.  s pošiljanjem obvestil na sredstva javnega obveščanja, 
b.  s prirejanjem novinarskih konferenc, 
c.  z izdajanjem publikacij in 
d.  na druge načine. 

(4) Za zagotavljanje javnosti dela je odgovoren predsednik Zveze, ki je hkrati 
pooblaščen za podajanje informacij povezanih z delom Zveze. 

 
6.  Člen 

 
(1) Namen Zveze je združevanje strelskih športnih društev, ki delujejo na področju 

strelskega športa, izmenjava izkušenj in znanj med člani Zveze ter zastopanje 
njihovih interesov nasproti države, lokalnih skupnosti in drugih deležnikov na 
področju strelskega športa. 

(2) Zveza skladno s svojim poslanstvom krovne organizacije skrbi za razvoj vseh 
segmentov strelskega športa na državni, regionalni in lokalni ravni. 

(3) Zveza obravnava vse posameznike enako, ne glede na njihov spol, raso, etnično ali 
socialno poreklo, jezik, vero ali prepričanje, politično ali drugo mnenje ter 
nacionalno pripadnost. 

(4) Cilji  Zveze so strnjeni v  izboljšanje položaja strelskega športa ter širjenje njegove 
prepoznavnosti na vseh nivojih družbe – od krajevne do mednarodne ravni, s čimer 
se želi doseči povečanje števila športno aktivnega prebivalstva ter s tem izboljšanje 
njihovega telesnega, duševnega in zdravstvenega stanja. 

 
7.  Člen 

 
(1) Dejavnosti Zveze so: 

a.  povezovanje, društev,  ki  se  ukvarjajo  s  strelskim športom in 
rekreacijo, 

b. sodelovanje   z   drugimi   športnimi   organizacijami,   strokovnimi 
institucijami  in drugimi  pravnimi  in  fizičnimi  osebami,  ki  delujejo ali 
vplivajo na področje strelskega športa, 

c.  sodelovanje  na  lokalnih,  regionalnih,  nacionalnih  in  mednarodnih akcijah 
in promocijah različnih organizacij, ki soustvarjajo in poudarjajo vlogo 
javnega mnenja v podporo strelskega športa, 

d. zbiranje, publiciranje, distribuiranje strokovne in druge literature in 
dokumentov, ki zadevajo dejavnosti Zveze, 

e.  prirejanje  nacionalnih  in  mednarodnih  športnih  srečanj,  seminarjev, 
konferenc, kongresov in drugih oblik obravnavanja strokovne tematike 
na področju strelskega športa,



f. usposabljanja,    izobraževanja    in    druge    oblike    izpopolnjevanja 
strokovnega znanja na področju strelskega športa, 

g.  daje  predloge  in  pobude  za  izboljšanje  položaja  strelskega športa  strelske 
– športne rekreacije ter s tem povezane strelske  športnike in rekreativce na 
področju Slovenije in izven nje. 

(2) Zveza lahko opravlja pridobitno dejavnost kot dopolnilno dejavnost svoji 
nepridobitni dejavnosti. Dopolnilne dejavnosti so povezane z namenom in cilji Zveze 
in neposredno pripomorejo k uresničevanju namena oziroma ciljev Zveze, pri čemer 
se lahko opravlja le v obsegu, potrebnem za uresničevanje namena in ciljev Zveze. 
Pridobitne dejavnosti so: 

a.  Založniška dejavnost: 
i.  J58.110 izdajanje knjig 
ii.  J58.140 izdajanje revij in druge periodike 
iii.  J58.190 drugo založništvo 

b.  Oglaševanje in promocijske dejavnosti: 
i.  M73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij 
ii.  J63.120 Obratovanje spletnih portalov 

c.  Organizacija strokovnih izobraževanj, kongresov in seminarjev: 
i.  N82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj 
ii.  P85.510  Izobraževanje,  izpopolnjevanje  in  usposabljanje  na 

področju strelskega športa in rekreacije 
iii.  P85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in 

usposabljanje 
iv.  P85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje 

d.  organiziranje športno rekreativnih dejavnosti: 
i.  R93.190 Druge športne dejavnosti 
ii.  R93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas 
iii.  S94.120 Dejavnost strokovnih združenj 

(3) Za izvajanje programov in delovanje Zveze se sredstva zagotavljajo: 
a.  s članarinami, 
b.  s sponzorskimi sredstvi, c.  
s prispevki in donacijami, 
d.  z dohodki, ki izvirajo iz sodelovanja z drugimi organizacijami, e.  
z javnimi financami, 
f.   iz naslova materialnih pravic Zveze, 
g.  iz pridobitne dejavnosti, 
h.  iz drugih virov. 

(4) Premoženje Zveze sestavljajo vse premičnine in nepremičnine, ki so last Zveze in 
so kot take vpisane v ustrezne poslovne knjige. S premoženjem upravlja  Izvršni  
odbor.  Premičnine  se  lahko  nakupijo  ali  pridobijo  kako drugače (darila) ali 
odtujijo tretjim osebam le na podlagi sklepa Izvršnega odbora. O nakupu ali 
prevzemu (darilo) ali odtujitvi nepremičnin Zveze odloči skupščina. Vsaka delitev 
med članice Zveze je nična. 

(5) Materialno in finančno poslovanje mora biti v skladu s predpisi in načeli, ki veljajo 
za društva. Materialna in finančna evidenca se opravlja po načelih blagajniškega in 
materialnega poslovanja. Finančno poslovanje Zveze se odvija preko računa pri 
pooblaščeni banki, ki je pooblaščena za izvajanje ekvivalentne dejavnosti.



(6) Če Zveza pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, 
ga mora porabiti za izvajanje dejavnosti, za katero je bila ustanovljena. 

 
8.  Člen 

 
(1) Članstvo v Zvezi je prostovoljno. 
(2) Član Zveze je lahko vsako društvo, ki deluje na področju strelskega športa in 
strelske športne rekreacije in izpolnjuje naslednje pogoje: 

a.  da je registrirana v skladu z veljavno zakonodajo, 
b.  da  je  glavna dejavnost  športna  dejavnost  oz.  da  je  v registru društev 

razvrščena v skupino športnih in rekreativnih društev, 
c.  da ima v Statutu vpisano področje delovanja: strelskega športa in / ali 

strelske športne rekreacije, 
d.  da podpiše pristopno izjavo in priloži zahtevane dokumente iz 9. člena. 

 
9.  Člen 

 
(1) Društvo, ki se želi včlaniti v Zvezo poda: 

a.  pisno  pristopno  izjavo,  da  želi  postati  član  Zveze,  da  je 
seznanjeno z njenimi akti in da se bodo po njih ravnali, 

b.  kopijo veljavnega temeljnega akta društva iz katerega je razvidno,   da 
deluje na področju strelskega športa, 

c.  seznam   zakonitih   in   statutarnih   zastopnikov   ter   oseb,   ki   imajo 
pooblastilo sklepati zavezujoče pravne posle s tretjimi osebami, 

d. sklep najvišjega organa Društva iz katerega je razvidno soglasje za včlanitev v 
Zvezo. 

(2) Izvršni odbor sprejema pristopne izjave ter ugotavlja ali društvo izpolnjuje določene 
pogoje temeljnega akta. V kolikor društvo izpolnjuje pogoje je sprejeto v Zvezo. 
Zvezo nato na svoji prvi skupščini seznani z novimi članicami. 

(3) V primeru, da ugotovi spremenjene okoliščine, ki vplivajo na članstvo, izvršni odbor 
črta člana iz članstva. 

 
10. Člen 

 
(1) Dolžnosti članic so: 

a.  da ravnajo v skladu s tem Statutom, drugimi akti, odločitvami in navodili 
organov Zveze, 

b.  da redno plačujejo članarino, 
c.  da uresničuje in upošteva odločitve organov Zveze, 
d.  da promovirajo Zvezo in njeno delovanje v skladu z nameni in cilji 

Zveze, 
e.   da Zvezi sporočijo vsako spremembo svojega Statuta in drugih 

aktov, ki bi lahko vplivali na pogoje članstva v Zvezi, 
f. da Zvezi sporočijo vsako spremembo zakonitih in statutarnih zastopnikov ter 

oseb, ki imajo pooblastilo sklepati zavezujoče pravne posle s tretjimi 
osebami.



 

 

11. Člen 
 
(1) Pravice članic so: 

a.  da volijo in so voljeni v organe Zveze, 
b.  da sodelujejo pri delu organov Zveze, 
c.  da dajejo predloge in pobude za delo organov Zveze, 
d.  da sodelujejo pri oblikovanju in uresničevanju programov delovanja 

Zveze, 
e.  so obveščeni o delu organov Zveze, 
f.   uresničujejo  pravice,  ki  izhajajo  iz  tega  Statuta  in  drugih  aktov 

Zveze. 
 

12. Člen 
 
(1) Letno članarino se poravna v enkratnem znesku in sicer do 31.03. za tekoče 

leto. 
(2) Višino članarine določi skupščina in velja za vse članice enako. 

 
13. Člen 

 
(1) Članstvo v Zvezi preneha: 

a. s prostovoljnim izstopom iz Zveze, 
b. s črtanjem zaradi neizpolnjevanja pogojev članstva po tem statutu, 
c. zaradi prenehanja delovanja članice, 
d. zaradi izključitve. 

(2) Članica izstopi iz Zveze prostovoljno, kadar poda pisno izjavo o izstopu Izvršnemu 
odboru. 

(3) Članici članstvo preneha kadar je iz poslovnega registra Slovenije razvidno 
prenehanje delovanja. 

(4) Članico se izključi v primeru hujših kršitev Statuta ali drugih aktov Zveze 
ter v primeru kršenje ugleda Zveze. 

(5) O prenehanju članstva odloča skupščina Zveze. 
 

14. Člen 
 

(1) Zveza ima tudi podporne člane. To so podporni člani, ki ne podajo vseh zahtev iz 9. 
člena statuta in so podporni člani zato, ker se njihovi člani udeležujejo tekem pod 
okriljem zveze.  

(2) Društvo, ki se želi včlaniti v Zvezo kot podporni član poda pisno pristopno  izjavo,  da  
želi  postati podporni član Zveze, da je seznanjeno z njenimi akti in da se bodo po njih 
ravnali.  

(3) Podporni člani dajejo mnenja in priporočila k delu Zveze in so lahko vabljeni na seje 
zbora članov.  

(4) Podporni člani nimajo pravic in obveznosti kot ostali člani društva. 
 

15. Člen 
 
(1) pravice podpornih članov Zveze so: 

 
a) da sodelujejo v dejavnostih zveze, 
b) da prejemajo od Zveze ustrezno podporo pri svojem delu v skladu z zmožnostmi 

Zveze,  
c) da so obveščeni o dejavnostih zveze. 

 
 



 

 

16. Člen 
(2) Obveznosti podpornih članov so: 

 
a) da delujejo po tem statutu in drugih aktih zveze, 
b) da spoštujejo sklepe organov zveze, 
c) da izpolnjujejo dogovorjene obveznosti do zveze, 
d) da varujejo ugled zveze, 
e) da delujejo v interesu zveze, 

 
17. Člen 

 
(1) Organi Zveze so: 

a.  Skupščina, 
b.  Izvršni odbor, 
c.  Nadzorni odbor. 
d.  Disciplinska komisija 

(2) Mandatna doba organov je štiri (4) leta. 
(3) Volitve Izvršnega in Nadzornega odbora so praviloma tajne.  
(4) Delovanje v organih Zveze je prostovoljno in častno. 

 
 
 

18. Člen 
 
(1) Funkcionarji Zveze so: 

a.  Predsednik Zveze 
b.  Predsednik Nadzornega odbora 
c.  Predsednik sodniške organizacije 

 
19. Člen 

 
(1) Skupščina je najvišji organ Zveze. 
(2) Skupščino sestavljajo delegati (s pooblastilom zakonitega zastopnika) vseh 

članic Zveze. 
(3) Pristojnosti skupščine so: 

a.  sprejema  Statut,  Poslovnik  o  delu  skupščine  in  Volilni  pravilnik  ter njihove 
spremembe in dopolnitve, 

b.  odloča o sprejemu in izključitvi članic Zveze,  
c.  voli in razrešuje vse organe Zveze, 
d.  sprejema letni program dela in letni finančni načrt, 
e.   sprejema letno poročilo in zaključni račun, 
f.  razpravlja in sklepa o globalnih in strateških usmeritvah športa za vse – 

športe rekreacije v Sloveniji, 
g. sprejema programska izhodišča in materialne osnove delovanja in razvoja 

strelskega športa v Sloveniji ter ocenjuje njihovo uresničevanje, 
i. opredeljuje razmerja do zakonodajne in izvršne oblasti na vseh ravneh, ter   

izhodišča   in   vsebino   sodelovanja   na   podlagi   nacionalnega programa, 
zakonov in drugih predpisov, 

j.   odloča  o  pritožbah  na  sklepe  organov,  če  v  aktih  ni  drugače 
opredeljeno, 

k.  sklepa o združevanju in včlanjevanju v druge zveze ali Združenja, 
l.   sklepa o prenehanju Zveze, 
m. opravlja druge naloge iz svoje pristojnosti. 

 
 



 

 

20. Člen 
 
(1) Skupščina je lahko redna ali izredna. 
(2) Redna skupščina je vsako leto do 30.4., volilna pa vsake štiri (4) leta. 
(3) Izredna skupščina se skliče po potrebi. 
(4) Skupščino skliče Izvršni odbor. 
(5) Izvršni odbor mora sklicati izredno skupščino, kadar to zahteva več kot tretjina (1/3) 

članic ali Nadzorni odbor. Če jo v mesecu dni ne skliče, jo lahko skliče predlagatelj. 
(6) Člane Zveze se obvešča po e-pošti na spletnem portalu zveze in ostalih javnih 

spletnih portalih. Dnevni red je objavljen v obvestilu najmanj 15 dni pred 
dnevom, ki je določen za zasedanje skupščine. 

(7) Sklic in zasedanje skupščine ureja Poslovnik o delu skupščine Zveze. 
 

 
 

21. Člen 
 
(1) Skupščina je sklepčna, če je prisotnih vsaj polovica vseh članic Zveze. Če ob določenem 

času ni navzočih dovolj članic, se skupščina začne pol ure kasneje in je sklepčna, če je 
navzoča vsaj petina članic. 

(2) Skupščina lahko veljavno sklepa in odloča le o vprašanjih in zadevah, ki so na 
dnevnem redu. 

 
(3) Skupščina   lahko   veljavno   sprejema   sklepe   z   večino   glasov   navzočih zastopnikov  

članic (vsaka članica ima en glas).  Če  se  odloča  o  spremembi  statuta  ali  prenehanju 
delovanja Zveze je potrebno, da za to glasuje najmanj polovica vseh članic. 

(4) V izjemnih primerih se lahko skliče korespondenčna skupščina z uporabo 
informacijskih tehnologij. Za sklic in izvedbo se smiselno uporabljajo določbe, ki veljajo 
za sklic redne oziroma izredne skupščine. 

(5) Skupščino odpre predsednik Zveze in jo vodi, dokler skupščina ne izvoli 
delovnih teles: 

a.  predsednika skupščine 
b.  zapisnikarja 
c.  dva (2) overovatelja zapisnika 
d.  dva (2) člana verifikacijske komisije 
e.  tri (3) članska volilna komisija (kadar so predvidene volitve). 

(6) Skupščine se lahko snemajo in so priloga zapisniku, kateri ne vsebuje razprave. O 
zapisniku se ne glasuje oz. potrjuje. Avdio zapis in zapisnik skupščine se trajno 
hranita v arhivih Zveze. 

(7) Skupščina je javna, v kolikor prisotni zastopniki članic ne odločijo drugače. 
 

22. Člen 
 
 
(1) Izvršni  odbor  najkasneje  petinštirideset  (45)  dni  pred  predvideno  volilno 

skupščino oz. potekom mandata, pozove članice, da predlagajo kandidate za: 
a.  Predsednika, 
b.  Člane Izvršnega odbora, 
c.  Člane Nadzornega odbora. 

(2) Članice lahko svoje predloge kandidatov posredujejo do najkasneje trideset (30) dni 
pred predvidenim zasedanjem skupščine. Vsak kandidat lahko kandidira samo za eno 
funkcijo. 

(3) Izvršni odbor mora najkasneje dvajset (20) dni pred zasedanjem skupščine obvestiti 
članice o potrjenih kandidatih. 



 

 

(4) V primeru, da za katero od predvidenih mest ni dovolj kandidatov, Izvršni odbor 
ponovno pozove članice za dodatno kandidiranje, ki lahko pošljejo predloge najkasneje 
deset (10) dni pred zasedanjem skupščine. 

(5)  Predsednik,  člani  Izvršnega  in  Nadzornega  odbora  so  izvoljeni  z  večino prejetih 
glasov. V kolikor imata dva ali več kandidatov enako število glasov, a razpoložljivih mest 
je manj, se volitve ponovijo zgolj za te kandidate. 

 
 

23.Člen 
 

(1) Nadzorni odbor ima tri (3) člane. Izmed članov Nadzornega odbora se na prvi 
seji izvoli predsednika. 

(2) Člane Nadzornega odbora voli skupščina za dobo štirih (4) let. 
(3) Članstvo  v  Nadzornem  odboru  je  po  funkciji  nezdružljivo  s  članstvom  v 

Izvršnem odboru. 
(4) Nadzorni odbor nadzira: 

a.  izvrševanje sklepov organov, 
b.  zakonitost dela organov, 
c.  finančno in materialno poslovanje organov. 

(5) Nadzorni odbor je odgovoren skupščini in ji poroča o svojem delu. 
(6) Nadzorni odbor opravlja svoje naloge na sejah, na katerih je prisotna večina članov. 

Sklepe sprejema z večino vseh glasov članov odbora. 
 
 

24.Člen 
 
(1) Izvršni odbor je izvršilni organ Zveze. Opravlja organizacijske, upravne, 

administrativne in strokovno-tehnične zadeve. Kot izvršilni organ skupščine opravlja 
zadeve, ki mu jih naloži Skupščina ter zadeve, ki po svoji naravi spadajo v njegovo 
delovno področje. 

(2) Izvršni odbor šteje osem (8) članov: 
a.  predsednik Zveze, 
b.  sedem (7) članov. 
- podpredsednik Zveze 
- Generalni sekretar Zveze 
- Predsednik sodniške organizacije 
- Koordinator IASC 
- Koordinator IDPA 
- Koordinator SCSA 
- Koordinator discipline dolgocevnega orožja in preciznega streljanja 

(3) Člane Izvršnega odbora voli skupščina za dobo štirih (4) let 
(4) Pristojnosti Izvršnega odbora: 

a.  izvršuje sklepe skupščine ter poroča skupščini o svojem delu, 
b. sprejema pravilnike in druge akte, če zanje po tem statutu ni pristojna skupščina, 
c.  sprejema sklepe iz svoje pristojnosti, 
d.  pripravlja in sklicuje zasedanja skupščine, 
e.  pripravlja predlog letnega programa in letnega finančnega načrta, 
f.   pripravlja predlog letnega poročila in zaključnega računa,  
g.  vodi evidenco članic, 
h.  pripravlja  in  obravnava  gradiva  za  razvoj strelskega športa, 
i.   opredeljuje se do zakonodaje ter drugih dokumentov, ki posegajo na 

področje strelskega športa, 



 

 

j. premoženje Zveze sestavljajo vse premičnine in nepremičnine, ki so last Zveze 
in so kot njegova lastnina vpisane v inventarno knjigo. S premoženjem Zveze 
upravlja izvršni odbor po tem statutu in po sklepih skupščine. Premičnine se lahko 
kupijo ali odtujijo tretjim osebam le na podlagi sklepa izvršnega odbora. O 
nakupu ali odtujitvi nepremičnin  odloča skupščina zveze, 

k.  imenuje predstavnike, ki zastopajo Zvezo v drugih institucijah oz. 
organizacijah v Sloveniji in tujini, 

l.   imenuje in razrešuje člane Sodniške organizacije, 
n.  ustanavlja delovna telesa in komisije, določa njihovo delovno področje in 

pristojnost, usmerja njihovo delo, imenuje in razrešuje člane ter imenuje vodje 
projektov, 

o.  sprejema poročila in progam dela delovnih teles in komisij, 
p.  odloča o znaku in žigu Zveze, 
q.  odloča o spremembi naslova sedeža Zveze, 
r.   odloča o  vseh drugih zadevah, razen  o  tistih, za  katere je po  teh 

pravilih pristojna skupščina. 
(5) Izvršni odbor je odgovoren skupščini in ji poroča o svojem delu. 
(6) Izvršni odbor opravlja svoje naloge na rednih in izrednih sejah, na katerih je prisotna 

večina članov. Sklepe sprejema z večino glasov  prisotnih članov odbora.  Izvršni  
odbor lahko  zaseda  na  dopisnih  sejah,  na  katerih  sklepe sprejema z večino vseh 
glasov članov odbora. 

(7) O  delu  na  seji  Izvršnega  odbora  se  vodi  zapisnik  v  obliki  elektronskega zapisa. 
(8) Sklic  in  zasedanja  Izvršnega  odbora  določa  Poslovnik  o  delu  Izvršnega odbora, 

katerega sprejme, spreminja in dopolnjuje Izvršni odbor z večino vseh glasov članov 
odbora. 

 
25.Člen 

 
(1) Predsednik Zveze je hkrati predsednik Izvršnega odbora. 
(2) Predsednik predstavlja in zastopa Zvezo v pravnem prometu ter skrbi in 

odgovarja za zakonito poslovanje. 
(3) Predsednik je za svoje delo odgovoren Skupščini. 
(4) V primeru odsotnosti ali drugačne zadržanosti predsednika v vseh pristojnosti in 

dolžnostih, ki jih za predsednika določa ta statut, nadomešča po pooblastilu 
predsednika podpredsednik. Podpredsednik lahko izvaja tudi določene naloge po 
pooblastilu predsednika oz. v njegovem imenu. Podpredsednik za svoje delo odgovarja 
predsedniku in skupščini. Podpredsednika imenuje Izvršni odbor na predlog 
predsednika. 

(5) Predsednik: 
a.  sklicuje in vodi seje Izvršnega odbora, 
b.  koordinira  delo  Strokovnega  sveta,  delovnih  teles  in  komisij,  ki  jih 

imenuje Izvršni odbor, 
c.  predlaga v imenovanje Izvršnemu odboru generalnega sekretarja, 
d.  skrbi za javnost dela, 
e.  podpisuje sklepe in druge dokumente, ki jih sprejeme skupščina in 

Izvršni odbor. 
f.   opravlja druge naloge, ki izhajajo iz tega Statuta, sklepov skupščine in 

Izvršnega odbora. 
(6) Predsednika izvoli skupščina za dobo štirih (4) let. 



 

 

 
 
 

26.Člen 
 
(1) Generalni sekretar je delavec s posebnimi pooblastili skupščine in Izvršnega 

odbora. 
(2) Generalnega  sekretarja  na  predlog  predsednika  imenuje  Izvršni  odbor  za dobo štirih 

(4) let. Pogoje za imenovanje generalnega sekretarja določi Izvršni odbor. 
(3) Generalni  sekretar  se  je  dolžan  ravnati  po  sklepih  skupščine,  Izvršnega 

odbora in predsednika, katerim odgovarja za svoje delo.  
  (4) Generalni sekretar: 

a.  organizira,  vodi  in  odgovarja  za  poslovanje  Zveze  in  njegove 
strokovne službe, 

b.  zagotavlja pogoje za delo organov Zveze, 
c.  pripravlja gradivo za seje organov Zveze, 
d.  usklajuje delo strokovnega sveta, delovnih teles in komisij Izvršnega 

odbora, 
e.  odgovarja za zakonitost poslovanja,  
f.   skrbi za javnost dela, 
g.  skrbi za arhiv Zveze, 
h.  podpisuje  za  Zvezo  in  je  odredbodajalec  za  izplačilo  v  okviru finančnega 

načrta, 
i. opravlja  druge  naloge po  nalogu  predsednika,  Izvršnega  odbora in 

skupščine. 
(5) Pravice, obveznosti in odgovornosti generalnega sekretarja se natančneje 

opredelijo v pogodbi o zaposlitvi (v kolikor opravlja funkcijo profesionalno) oz. v 
pogodbi o sodelovanju (v kolikor opravlja funkcijo častno). Pogodbo potrjuje Izvršni 
odbor. 

 
 

27.Člen 
 

(1) Sodniška organizacija zveze je organ Izvršnega odbora, ki ima predsednika in do šest 
(6) članov. 

(2) Člani sodniške organizacije so uveljavljeni strokovnjaki na področju strelskega 
športa. 

(3) Mandat članov je štiri (4) leta. 
(4) Sodniška organizacija pripravlja Izvršnemu odboru strokovna gradiva na področju 

strelskega športa. 
(5) Področje delovanja sodniške organizacije določi Izvršni odbor s sklepom. 

 
 

28.člen 
 

(1) Disciplinska komisija ima tri (3) člane. Izmed članov disciplinske komisije se na prvi 
seji izvoli predsednika. 

(2) Člane disciplinske komisije voli skupščina za dobo štirih (4) let.  
(3) Veljavne sklepe sprejema ob prisotnosti vseh članov komisije in če zanje glasujeta 

dva člana. 
(4) Za svoje delo je disciplinska komisija odgovorna skupščini. 

 



 

 

(5) Disciplinska komisija obravnava predvsem: 
a. nespoštovanje pravil zveze s strani članov zveze; 
b. ne izvrševanje sklepov organov zveze in 
c. dejanja, ki kakorkoli škodujejo ugledu zveze. 

 
(6) Disciplinska komisija v postopku ugotavlja kršitve članov in funkcionarjev zveze ter 

izreka disciplinske ukrepe. Za vodenje postopka se uporablja disciplinski pravilnik 
zveze. 

 
(7) O ugotovitvah disciplinska komisija izda sklep in lahko izreče naslednje ukrepe: 

- opomin 
- pisni opomin  
- denarno kazen 
- izključitev člana iz zveze. 

 
29.člen 

 
(1) Za operativno izvajanje nalog ima lahko Zveza strokovno službo, ki opravlja strokovna 

in administrativno-tajniška, operativno-tehnična, računovodska in ostala servisna in 
druga potrebna dela. 

(2) Delo strokovne službe, ki deluje v okviru Zveze opredeljuje Pravilnik o organizaciji in 
delu, sistemizacija delovnih mest z osnovami plač zaposlenih ter drugi interni akti, ki 
so potrebni za njeno delo. 

(3) Navedene   akte   strokovne   službe   sprejme   Izvršni   odbor   na   predlog 
generalnega sekretarja. 

(4) Strokovno službo vodi generalni sekretar. 
 

30.Člen 
 

(1) Finančne in materialne listine podpisujeta predsednik in generalni sekretar zveze. 
 

(2) Finančno in materialno poslovanje mora biti v skladu z veljavnimi predpisi s tega 
področja. 

 
(3) Generalni sekretar vodi finančno in materialno poslovanje v skladu s Pravilnikom o 

finančno materialnem poslovanju, v katerem zveza tudi določi način vodenja in 
izkazovanje podatkov o finančno materialnem poslovanju društva in jo bo zveza 
sprejela v roku 30 dni po prejemu statuta.  

 
(4) Zveza ima transakcijski račun pri pooblaščeni instituciji. 

 
 

32.člen 
 

(1) Zveza preneha obstajati: 
a.  s sklepom skupščine, 
b.  s pripojitvijo k drugi zvezi, 
c.  s spojitvijo k drugi zvezi, d.  
s stečajem, 
e.  z odločbo pristojnega organa o prepovedi delovanja, 
f.   po samem zakonu. 

(2) V primeru prenehanja delovanja Zveze se premoženje prenese na še delujoče 
članice Zveze ali na sorodno zvezo oz. organizacijo, ki jo določi skupščina. Vsa 
neporabljena javna sredstva se vrnejo v proračun Republike Slovenije. 



 

 

 
33.Člen 

 
(1) Ta statut začne veljati, ko ga sprejme skupščina Zveze. 

 
 34.Člen  

 
(1) Spremembe in dopolnitve tega statuta se sprejmejo na enak način, kot je 

določeno za sprejem statuta. 
(2) O  zadevah,  ki  niso  urejene  s  tem  statutom,  se  uporabljajo  neposredno 

določila Zakona o društvih in ostali predpisi, ki urejajo delo društev ali se nanašajo 
na delo Zveze. 

 
 
 

Ljubljana, 29.11.2019 
                                                                                 Damijan Nacevski 

   Predsednik 


