Na podlagi 8. in 9. člena zakona o društvih( UL RS št. 69195in št.
89199), je Ustanovni zbor Strelski klub Maribor dne 26.04.2002
sprejel Sklep o ustanovitvi Strelski klub Maribor in sprejel
naslednja

PRAVILA
STRELSKEGA KLUBA MARIBOR
I. SPLOŠNE DOLOČBE
l. člen
Strelski klub Maribor je, nepolitično, neprofitno, strokovno in
nevladno društvo, ki združuje
strelce, ljubitelje orožja,častne člane in simpatizerje, ne glede
na njihova politična in verska prepričanja,ki se združujejo zaradi
tekmovalnih interesov in športno strelske dejavnosti.
2. člen
Strelski klub Maribor (v nadaljevanju KLUB) je pravna oseba
zasebnega prava, ki deluje predvsem v Mestni občini Maribor ter na
območju celotne Slovenije. Sedež Strelskega kluba Maribor je v ul.
Gorkega 30, Maribor, društvo zastopa predsednik društva, v njegovi
odsotnosti pa po pooblastilu sekretar društva.
3. člen
Strelski klub Maribor se včlani v Zvezo strelskih društev Maribor
in Strelsko zvezo Slovenije.
4. člen
Strelski klub Maribor ima svojo štampiljko z imenom in znakom,ki
je lik pištole.
Štampiljka je pravokotne oblike (25x50 mm), z imenom »Strelski
klub Maribor« z znakom.

II. CILJI, NALOGE OSNOVNA DEJAVNOST,NAMEN
5. člen
Strelski klub Maribor, na prostovoljni in strokovni ravni združuje
člane, častne člane in simpatizerje, ki izpolnjujejo s temi
pravili in z zakonom o orožju določene naslednje pogoje:
l. da je dopolnil 18 let
2. da ni zadržkov javnega reda
3. daje zanesljiv

6. člen
Strelski klub Maribor:
- sprejema v članstvo državljane RS,
posveča
posebno
pozornost
izobraževanju,
tekmovanju
in
poznavanju oborožitve ter ohranjanju pristnih odnosov med člani ne
glede na njihova politična stanovska in svetovno nazorska
prepričanja in nudi članom vso strokovno pomoč,
- organizira usposabljanje zainteresiranih članov v ravnanju z
orožjem, Zvezo Slovenskih častnikov,Lovskih družin in podjetij za
varovanje premoženja-po pogodbi.
- organizira strelska tekmovanja z varnostnim in športnim orožjem,
- sodeluje na drugih tekmovanjih,
- seznanja člane z novitetami na področju športnega orožja in
organizira strokovne izlete obiske v tovarnah športnega orožja v
tujini.
- opravlja druge zadolžitve po odločitvi Predsedstva Strelskega
kluba Maribor in Zbora članov Strelskega kluba Maribor.

III. ČLANSTVO
7. člen
Član Strelskega kluba Maribor lahko postane državljan Republike
Slovenije,ki poda pisno pristopno izjavo in plača članarino. Tujci
ne morejo postati člani Strelskega kluba Maribor.
8. člen
Članstvo v Strelskem klubu Maribor je prostovoljno.
Član je tisti, ki sprejema določbe teh Pravil in izpolnjuje pogoje
7. člena teh pravil ter plača članarino.
O sprejemu odloča predsedstvo Strelskega kluba Maribor. Odločitev
predsedstva o sprejemu je dokončna.
9. člen
V primeru, da predsedstvo ugotovi, da zainteresirani član ne
izpolnjuje pogojev, izda pisni sklep o zavrnitvi sprejema v
članstvo.

IV. PRAVICE IN OBVEZNOSTT ČLANOV
l0. člen
Članice in člani( v nadaljevanju člani):
- sprejmejo strelsko izkaznico,
- sprejmejo pravila Strelskega kluba Maribor in Strelske zveze
Slovenije,

- volijo in so izvoljeni v organe Strelskega kluba Maribor
- se udeležujejo prireditev, ki jih organizira Strelski klub
Maribor ali druge strelske organizacije,
- posebno pozornost posvečajo varnostnim pogojem pri usposabljanju
z orožjem in njegovem hranjenju,
- redno plačujejo članarino,
- vestno izpolnjujejo zadane naloge
11. člen
Društvo ima tudi častne člane in simpatizerje.
Simpatizerji so fizične osebe,ki simpatizirajo z delom v društvu
in s finančnimi prispevki pomagajo društvu.
Naziv častnega člana lahko dobi dlan društva, ki ima posebne
zasluge za razvoj in uspešno delo.
Naziv častnega člana društva lahko društvo podeli nečlanu, ki ima
velike zasluge na področju razvoja in oživljanja športnega
strelstva.
Naziv častnega člana podeljuje skupščina na predlog Predsedstva.
Če oseba ki se ji podeli naziv častnega člana ni član društva,
nima pravice odločanja.
Pravice in dolžnosti častnih članov in simpatizerjev so:
-varujejo ugled društva
-ne volijo in niso voljeni v organe društva
-ne plačujejo članarine
12. člen
Članstvo v Strelskem klubu Maribor preneha:
- s smrtjo člana,
- s prostovoljnim izstopom,
- z izbrisom iz članstva zaradi neplačevanja članarine kljub
pisnemu opominu,
- z izključitvijo.
Član prostovoljno izstopi iz Strelskega kluba Maribor, če
Predsedstvu pošlje pisno izjavo o izstopu.
Član se lahko izključi, če bistveno krši obveznosti iz 10. člena
Pravil in s tem povzroči
Materialno
ali
nematerialno
Škodo
strelskemu
društvu.
O
izključitvi odloča častno razsodišče s sklepom, ki mora biti izdan
po postopku, ki ga določajo pravila o delu častnega razsodišča.

V. UPRAVLJANJE SKM
l3. člen
Organi Strelskega kluba Maribor so.
- Zbor članov Strelskega kluba Maribor
- Predsedstvo
- Nadzorni odbor,

- častno razsodišče.
Vodilni člani kluba so:
1. Predsednik-zastopnik.
2. Sekretar
3. Gospodar
4. Blagajnik
l4. Člen
Zbor članstva je najvišji organ Strelskega kluba Maribor in ga
sestavljajo vsi člani strelskega kluba.
Zbor lahko dela in odloča, ko je na seji prisotna najmanj l/3
članov. Če zbor ni sklepčen, se pričetek preloži za 30 minut,
nakar zbor veljavno sklepa, če je prisotnih 15 članov.
Zbor sprejema sklepa z večino prisotnih članov. Glasovanje je
praviloma javno, tajno se glasuje, če tako sklene zbor članov.
Volitve funkcionarjev se praviloma opravijo na programsko volilni
seji zbora, ki je vsaka štiri leta.
Predsedstvo mora sklicati zbor članov tudi na zahtevo najmanj l/3
članov ali na predlog Nadzornega odbora. Predsedstvo mora sklicati
zbor najkasneje v enem mesecu od dane pobude. V kolikor
Predsedstvo ne skliče zbora v roku enega meseca, ga lahko skliče
nadzorni odbor ali najmanj 1/3 članov.
Zbor vodi izvoljeno delovno predsedstvo.
15. člen
Zbor na volilni seji izvoli:
- predsednika, sekretarja, gospodarja in blagajnika društva,
- predsedstvo,
- nadzorni odbor,
- častno razsodišče,
- po potrebi druga občasna delovna telesa.
l6. člen
Mandatna doba vodilnih članov Strelskega kluba Maribor je štiri
leta.
l7.člen
Zbor Strelskega kluba Maribor opravlja zlasti naslednje naloge:
- sprejema, spreminja in dopolnjuje pravila in druge akte
Strelskega kluba Maribor,
- sprejema program dela in finančni načrt,
- sprejema porodilo o delu in realizaciji finančnega načrta
- odloča o pritožbah in prošnjah članov zoper sklepe organov ,
- odloča o nakupu in odprodaji nepremičnin (osnovnih sredstev)in
premičnin večje vrednosti, nad 400.000,00 SIT, do tega zneska
odloča predsedstvo kluba.
- podeljuje priznanja članom,

- odloča o prenehanju delovanja Strelskega društva Maribor,
- odloča o spojitvi in pripojitvi kluba,
- odloča o včlanitvi v zvezo društev po pogodbi v smislu z 11.
členom Zakona o društvih.
18. člen
Predsedstvo ima 5(pet) članov in sicer po funkciji: predsednik,
sekretar, gospodari, in blagajnik, enega pa izvoli zbor izmed
članov kluba.
Predsednik predstavlja in zastopa Strelski klub Maribor, sklicuje
seje zboru in predsedstva, podpisuje akte in sklepe ter stališča
in skrbi za zakonitost poslovanja. V njegovi odsotnosti opravlja
te naloge pooblaščeni sekretar društva. Predsedstvo se sestaja po
potrebi, seje sklicuje in vodi predsednik, seje so sklepčne, če je
prisotna večina članov, sklepe se sprejema z večino prisotnih
članov.
Predsedstvo Strelskega kluba Maribor je izvršilni organ zbora,zato
so za svoje delo odgovorni zboru članov.
l9. člen
Predsedstvo Strelskega kluba Maribor opravlja zlasti naslednje
naloge:
- skrbi za operativno izvajanje programa dela in finančnega
načrta,
- pripravlja gradiva za zbor članstva,
- določa podpisnike finančnega poslovanja,
- pripravlja porodilo o delu,
- pripravi finančni načrt in zaključni račun,
- usmerja delo občasnih komisij,
- organizira vadbo, tekmovanja, tečaje in izobraževanje strelcev,
- določa strelce, ki bodo sodelovali na tekmovanjih doma in v
tujini,
- sprejema predloge in določa kandidate za podelitev priznanj,
- skrbi za interno in javno informiranje.
Predsedstvo
lahko
ustanovi
občasna
delovna
telesa
in
z
ustanovitvijo določi naloge, pristojnosti ter odgovornost. Za
svoje delo so delovna telesa odgovorna Predsedstvu Strelskega
kluba Maribor.
20. člen
Nadzorni odbor opravlja naslednje naloge:
-nadzira finančno in materialno poslovanje društva
-nadzira smotrno in namensko rabo sredstev društva
-enkrat letno poroča skupščini o ugotovitvah v zvezi s finančnim
poslovanjem društva ter predlaga potrebne ukrepe.
Nadzorni odbor ima predsednika in 2 (dva) člana.
Nadzorni odbor je sklepčen, če so na seji prisotni vsi člani,
sklepi pa so veljavni, če dva člana glasujeta za.

Za svoje delo je odgovoren
poročati vsaj enkrat letno.

zboru

društva,

ki

mu

mora

pisno

21. člen
ČASTNO
Častno
Častno
zahtev
Častno
skladu

RAZSODIŠČE
razsodišče šteje 3 (tri) člane, ki jih izvoli skupščina.
razsodišče se sestaja po potrebi in na podlagi pisnih
članov in organov društva.
razsodišče vodi postopek in izreka disciplinske ukrepe v
z disciplinskim pravilnikom.

Disciplinske kršitve, ki jih obravnava častno razsodišče, so
naslednje:
-kršitve določb pravil društva
-nevestno izvrševanje sprejetih zadolžitev in funkcij v društvu
-ne izvrševanje sklepov organov društva
-dejanja, ki kakor koli škodujejo ugledu društva.
Disciplinski ukrepi, ki jih po izvedenem postopku v
disciplinskim pravilnikom izreče častno razsodišče so:
- opomin,
- javni opomin in
- izključitev iz članstva društva.

skladu

z

Zoper sklep, ki ga izda častno razsodišče ima kršitelj pravico do
pritožbe na zbor Strelskega kluba Maribor v roku l5 dni. Odločitev
zbora Strelskega kluba Maribor je dokončna.

VI. MATERIALNO IN FINANČNO POSLOVANJE
22. člen
Strelski klub Maribor lahko pridobiva sredstva za svoje delovanje:
- s članarino,
- z darili in volili
- iz naslova materialnih pravic ter osnovne dejavnosti kluba
- s prispevki donatorjev in sponzorjev,
- iz javnih sredstev,
- iz drugih virov.
Vse prihodke sme Strelski klub Maribor uporabiti za izvajanje
društvene dejavnosti za katero je bil ustanovljen. Premično in
nepremično premoženje Strelskega kluba Maribor je nerazdelna
Lastnina in vsaka delitev med člane je nična.
Strelski klub Maribor kot dober gospodar upravlja in gospodari z
lastnino,s katero upravlja in katera mu je dana v uporabo v
primerih organiziranja športno strelskih prireditev in po pogodbi.
Strelski klub Maribor razpolaga s finančnimi sredstvi po programih
in letnih finančnih načrtih, ki jih sprejme zbor. Finančno
materialno
poslovanje
mora
biti
v
skladu
z
računovodskim
standardom za društva.

Vsak član ima pravico vpogleda v poslovanje društva. Predsednik in
sekretar društva podpisujeta materialne in finančne listine
društva.
23. člen
Nadzor nad zakonitostjo, namembnostjo, gospodarno in učinkovito
uporabo javnih sredstev opravlja Računsko sodišče.
24. člen
Strelski klub Maribor ima lahko donatorje in sponzorje za
sofinanciranje določenih programov društva. Sponzorji so lahko po
pogodbi fizične ali pravne osebe, ki Strelskemu klubu Maribor
materialno ali kako drugače pomagajo. Predstavniki donatorjev in
sponzorjev lahko sodelujejo in razpravljajo na zboru članstva,
nimajo pa pravice odločanja.
Letno poročilo o poslovanju mora društvo predložiti organizaciji,
pooblaščeni za obdelovanje in objavljanje podatkov, do zadnjega
dne v mesecu februarju tekočega leta.
25. člen
Poročilo o poslovanju z zaključnim računom obravnava in sprejme
zbor članstva. Poročilo mora biti sestavljeno v skladu s pravili
računovodskega standarda za društva.
Strelski klub Maribor ima svoj transakcijski račun odprt pri
banki.

VII. JAVNOST DELA
26. člen
Delo organov Strelskega kluba Maribor je javno.
Javnost delovanja se zagotavlja z:
- nudenjem možnosti vpogleda članom v zapisnike organov Strelskega
kluba Maribor,
- vabilom novinarjem na seje predsedstva,
- objavljanjem vabil članom in sredstvom javnega obveščanja.
Za javnost je odgovoren predsednik Strelskega kluba Maribor.

III. KONČNE DOLOČBE
27. člen
Določila teh pravil razlaga Predsedstvo Strelskega kluba Maribor.
28. člen
Društvo lahko preneha po volji članov, s spojitvijo z drugimi
društvi, s pripojitvijo k drugemu društvu ali po samem zakonu. O
spojitvi oz. pripojitvi društva se ravna v skladu z določili 10.
člena Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o društvih.
29. člen
Društvo lahko sprejme sklep o prenehanju društva. Predlog pripravi
zastopnik društva.
Sklep mora vsebovati ime po dejavnosti sorodnega društva,
ustanovljenega na podlagi tega zakona, na katerega se po poravnavi
vseh obveznosti prenese premoženje društva.
Če takega Društva ni, se premoženje prenese na lokalno skupnost.
Proračunska sredstva se vrnejo proračunu lokalne skupnosti.
O sklepu društva iz prvega odstavka tega člena mora zastopnik
društva v 30 dneh obvestiti pristojni organ. Sklepu mora priložiti
potrdilo o razpolaganju s sredstvi društva, iz katerega je
razviden obseg sredstev, način poravnave obveznosti društva,
višina javnih sredstev ter njihova vrnitev proračunu ter prenos
premoženja na drugo društvo ali lokalno skupnost.
30. člen
Po objavi sklepa o prenehanju društva lahko upniki obvestijo
pristojni organ o svojih terjatvah, ki jih imajo do društva, v
roku 30 dni od objave, tem pa se s sklepom naloži, da pred
pristojnim sodiščem v roku od 30 dni predlagajo uvedbo postopka o
plačilu terjatev ter mu o tem predložijo dokazila.
Če upniki obvestijo pristojni organ o svojih terjatvah, ta pa nima
podatkov o tem, da bi društvo imelo premoženje, morajo v
nadaljnjih 30 dneh pristojnemu organu predložiti dokazila.
V Nasprotnem primeru pristojni organ izda odločbo o izbrisu
društva iz registra društev.
Če društvo ne ravna po zapisanih določilih, odloči o prenosu
premoženja društvu pristojno sodišče skladno s predpisi o
likvidaciji.
Kadar
pristojni
organ
razpolaga
s
podatki
o
premoženju društva, pa postopka ne predlagajo upniki, ga predlaga
sodišču pristojni organ.
Po samem zakonu društvo preneha, če dejansko preneha delovati ali
če s svojim delovanjem meri na protipravno rušenje ustavne
ureditve, na izvrševanje kaznivih dejanj ali spodbuja narodno,
rasno, versko ali drugo neenakopravnost ter razpihuje narodno,

rasno, versko ali drugo sovraštvo in nestrpnost oziroma spodbuja k
nasilju ali vojni.
31. člen
Sklep o spojitvi z drugimi društvi oz. pripojitvi k drugemu
društvu s prejme zbor Strelskega kluba Maribor.
Zahtevo za registracijo društva, ki je nastalo s spojitvijo oz.
registracijo pripojitve društva,je društvo oz. njegov pravni
naslednik dolžan vložiti v roku 30 dni po sprejetih statusnih
spremembah.
Društvo, ki je zaradi spojitve ali pripojitve prenehalo, se iz
registra društev izbriše na podlagi odločbe o registraciji novega
društva oz. odločbe o registraciji pripojitve društva.
32. člen
Poleg tega statuta kot temeljnega akta društva lahko društvo ureja
svoje delovanje tudi z drugimi akti.
33. člen
V slučaju potrebe in na zahtevo državnega organa Uprave za obrambo
pristojne za dajanje materialnih sredstev v uporabo Slovenski
vojski, se preda zahtevana sredstva oborožitve in streliva po
odločbi.
Ta pravila je sprejel ustanovni zbor Strelskega kluba Maribor dne
26.04.2002 in začno veljati, ko jih potrdi Upravna enota Maribor.

Sekretar Strelskega
kluba Maribor
Mile Stošič

Predsednik Strelskega
kluba Maribor
Milorad POPOVIČ

