Na podlagi 8. in 9. ter 20 člena Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 61/2006, 91/2008 Odl.US, 95/2008 - Odl.US, 58/2009, 39/2011) je občni zbor KLUBA PRAKTIČNEGA
STRELJANJA ČRNOMELJ dne 14.10.2012 sprejel naslednji

STATUT
I. SPLOŠNA DOLOČILA
1. člen

Klub praktičnega streljanja Črnomelj je prostovoljno združenje fizičnih oseb z namenom razvoja
strelskega športa. Osnovni namen kluba je zlasti razvoj praktičnega streljanja z ognjenim
orožjem. Stranske dejavnosti kluba so streljanje z drugimi vrstami orožja in športnih rekvizitov.
2. člen

Svojo dejavnost razvija tako v okviru samega kluba, kot v okviru ostalih sorodnih organizacij na
območju republike Slovenije. Na podlagi tega se klub prostovoljno včlani v SLOVENSKO
ZVEZO ZA PRAKTIČNO STRELSTVO – SZPS (v nadaljnjem besedilu zveza) ter skladno s
tem sprejema dolžnosti, obveznosti in pravice, ki izhajajo iz statuta zveze.
3. člen

Klub praktičnega streljanja Črnomelj je pravna oseba, ter registrirana pri Upravni enoti
Črnomelj. Nasproti tretjim osebam nastopa samostojno, v svojem imenu in na svoj račun, ter
odgovarja za obveznosti z vsemi svojimi sredstvi.
4. člen

Klub praktičnega streljanja Črnomelj ima svoj pečat, ki je okrogle oblike, s kraticama IPSC in
DVC na skrajni krožnici, napisom KLUB PRAKTIČNEGA STRELJANJA ČRNOMELJ na
sredinski krožnici in prekrižanimi pištolami ter na sredini znak mesta Črnomelj. Izgled pečata je
sledeči:

5. člen

Ime kluba je: KLUB PRAKTIČNEGA STRELJANJA ČRNOMELJ, skrajšano KPS Črnomelj.
Sedež kluba je: Cankarjeva ul. 1, 8340 Črnomelj. Klub deluje na območju občine Črnomelj.

6. člen

Klub zastopa, predstavlja in zanj podpisuje predsednik in pooblaščeni člani.
Zastopnik za finančno poslovanje je predsednik in pooblaščeni člani.
Finančne listine podpisuje predsednik in pooblaščeni člani.
II. NAMEN IN NALOGE
7. člen

Klub ima naslednji namen in naloge:
- sodelovanje pri oblikovanju koncepta in strategije razvoja praktičnega streljanja na
nivoju zveze
- razvoj strelskega športa v okviru splošne telesne kulture, skladno s potrebami članov in
družbe,
- sistematična vzgoja svojih članov, utrjevanje njihovega znanja ter delovne sposobnosti s
športnim delovanjem,
- usposabljanje zainteresiranih za rokovanje s strelskim orožjem.
.
8. člen

Naloge iz prejšnjega člena uresničuje klub tako da:
- organizira vadbo in tekmovanje za člane kluba ter druge zainteresirane, katerim nudi
strokovno in organizacijsko pomoč pri izvedbi vadbe ali tekmovanja,
- skrbi za popularizacijo strelskega športa,
- organizira rekreacijske aktivnosti članom v drugih športih,
- skrbi za disciplino in pravilen odnos članov do materialnih sredstev kluba,
- skrbi za nabavo materialnih sredstev, ki so potrebna za razvijanje delovanja kluba
sodeluje z drugimi organizacijami,
- vodi potrebno skrb za pravilno uporabo, čuvanje in vzdrževanje orožja in streliva,
- opravlja vse druge naloge za doseganje in razvijanje množičnosti in vrhunskih dosežkov
na področju strelskega športa in zagotavljanju materialnih pogojev za uresničitev svojih
nalog.
III. ČLANSTVO
9. člen

Član kluba lahko postane tisti, ki sprejme ta pravila, se po njih ravna, izpolni pristopno izjavo ter
plača članarino in pristopnino. O sprejemu v članstvo odloča upravni odbor kluba.
Član kluba ne more postati oseba, ki je bila pravnomočno kaznovana na podlagi Zakona o orožju
ali kršitve zoper javni red in mir.
10. člen

Član kluba je lahko državljan republike Slovenije, kar izkaže s potrdilom o državljanstvu. Član
kluba je:
- redni
- poskusni,
- simpatizerji,
- častni.
Članstvo v klubu se pridobi z vpisom, preneha pa z izpisom, izključitvijo, smrtjo člana ali s
prenehanjem delovanja kluba.

11. člen

Redni člani kluba so tisti, ki aktivno sodelujejo pri delu kluba.
Poskusno članstvo v klubu, ki traja eno leto nastane z dnem, ko je klub prejel pisno pristopno
izjavo in jo potrdil na redni seji upravnega odbora. V letu poskusnega članstva uživa poskusni
član kluba vse pravice in ima vse dolžnosti polnopravnega člana kluba. Po enem letu poskusnega
članstva, upravni zbor ponovno obravnava poskusnega člana, ki ga sprejme v polnopravno
članstvo oziroma ga iz članstva izbriše. Razlog za izbris iz članstva je:
- nedejavnost poskusnega člana,
- kršenje statuta in pravil kluba in
- neplačilo obveznosti do kluba.
Simpatizer je lahko vsaka fizična oseba, ki podpira opravljanje in razvijanje dejavnosti kluba.
Simpatizerji lahko sodelujejo v vseh aktivnostih kluba, pod pogoji, ki jih določi upravni odbor,
na občnem zboru lahko razpravljajo, nimajo pa pravico odločati.
Častni člani so tisti člani kluba, ki jim je za njihove zasluge za delo v klubu ta naziv dodelil
občni zbor kluba. O kriterijih in pogojih podeljevanja naziva častnega člana kluba sprejme občni
zbor poseben pravilnik.
12. člen

Pravice člana kluba so :
- da voli in je voljen v organe kluba,
- da voli in je voljen kot predstavnik kluba v drugih organizacijah, v katere se klub
vključuje,
- da sodeluje pri upravljanju in vodenju kluba,
- da sodeluje na prireditvah kluba,
- da v okviru kluba utrjuje svoje zdravje, razvija fizične sposobnosti in izboljšuje športne
dosežke ter pri uresničevanju svojih pravic uporablja objekte in naprave kluba,
- ima člansko izkaznico in nosi oznako kluba,
- ima pravico zagovora v vseh primerih ko se obravnava njegova odgovornost,
- da se strokovno usposablja,
- da daje pritožbe zoper odločitve organov kluba.
13. člen

Dolžnosti člana kluba so:
- da voli in je voljen v organe kluba,
- da spoštuje in izvaja določbe pravil in sklepov organov kluba,
- da spoštuje druge člane kluba,
- da sodeluje pri delu organov in na prireditvah kluba,
- da si prizadeva s svojim delom prispevati k uresničitvi ciljev in nalog kluba,
- da redno plačuje članarino,
- da širi strelski šport, posebej praktično streljanje,
- da skrbi za sredstva kluba in jih varuje,
- da se strokovno usposablja in prenaša znanje in izkušnje na mlajše člane,
- da spoštuje zakonske in moralne norme naše družbe in se po njih ravna.
14. člen

Izključitev iz kluba predlaga disciplinska komisija v primeru grobega kršenja pravil ali delovanja
proti interesom kluba. Izključitev se predlaga tudi v primeru če član ne deluje aktivno v klubu, in
ni častni član kluba ali simpatizer.
Član, ki ni poravnal članskih obveznosti za tekoče leto do roka, ki ga določi upravni odbor kluba,

se članstvo zamrzne v smislu vseh aktivnosti v klubu, dokler svojih dolgov ne poravna.
Status zamrznjenega članstva traja še eno leto po rednem občnem zboru, nato se član avtomatsko
črta iz članstva, v kolikor zapadlih obveznosti ni poravnal.
15. člen

O izključitvi člana iz kluba odloča disciplinsko razsodišče kluba. Član kluba, ki mu je članstvo
prenehalo zaradi izključitve, ima pravico do pritožbe na občni zbor kluba, ki o prenehanju
članstva dokončno odloči.
Član kluba, ki mu je članstvo prenehalo zaradi izključitve, lahko ponovno vloži prošnjo za
sprejem v klub, vendar ne prej kot po poteku treh let od dneva izključitve. O ponovovnem
članstvu se odloča skladno z določili 9. do 11. člena.
IV. UPRAVLJANJE – ORGANI KLUBA
16. člen

Organi kluba so:
- občni zbor,
- upravni odbor,
- nadzorni odbor,
- disciplinsko razsodišče.
OBČNI ZBOR
17. člen

Občni zbor je najvišji organ upravljanja, katerega sestavljajo vsi člani kluba.
Občni zbor je lahko reden ali izreden. Redni občni zbor se skliče enkrat letno, skliče pa ga
predsednik kluba. Izredni občni zbor pa se skliče po potrebi in sicer:
- po sklepu upravnega odbora,
- na zahtevo nadzornega odbora, ali
- na zahtevo ene petine članov.
Izredni občni zbor lahko sklepa le o zadevah, zaradi katerih je bil sklican.
18. člen

O sklicu občnega zbora mora upravni odbor seznaniti člane najmanj 8 dni pred zasedanjem, s
točno navedbo kraja, časa in dnevnega reda.
Upravni odbor je dolžan sklicati izredni občni zbor najkasneje v petnajstih dneh po tem, ko je
prejel takšno zahtevo, ter najmanj sedem dni pred dnevom sklica objaviti dnevni red z
obrazložitvijo.
Če upravni odbor ne skliče izrednega občnega zbora v predpisanem roku, ga skliče predlagatelj,
ki mora predložiti tudi dnevni red z ustreznimi materiali.
19. člen

Občni zbor je sklepčen, če je ob predvidenem začetku navzočih več kot polovica vseh članov.
Če ob predvidenem začetku občni zbor ni sklepčen, se začetek preloži za trideset minut, nakar
občni zbor veljavno sklepa, če je prisotno več kot tri desetine članov.
Občni zbor sprejema svoje sklepe z glasovanjem za sklep več kot polovice navzočih članov, če
pa se sklepa o spremembi statuta ali o prenehanju delovanja kluba, je potrebna dvotretjinska
večina glasov.

Pri razreševanju vodstva kluba, člani organov kluba nimajo pravice glasovanja.
Glasovanje je praviloma javno, lahko pa se člani na samem zasedanju odločijo za tajni način
glasovanja.
20. člen

Občni zbor odpre predsednik kluba in ga vodi dokler občni zbor ne izvoli delovnega predsedstva.
Poleg tega občni zbor izvoli zapisnikarja, in dva overovatelja zapisnika.
21. člen

Občni zbor:
- sklepa o dnevnem redu,
- sprejema pravila kluba in spremembe pravil,
- voli in razrešuje organe kluba,
- sprejema načrte in smernice razvoja kluba in delovni program kluba,
- sprejema finančni načrt ter potrjuje zaključni račun za prejšnje leto,
- sprejema investicijski program,
- odloča o spremembah in dopolnitvah temeljnega akta kluba,
- odloča o vpisu kluba v druge športne organizacije ali zveze,
- določa višino članarine,
- določa višino pristopnine,
- odloča o prenehanju ali združitvi kluba,
- daje priznanja, pohvale in nagrade ter imenuje častne člane,
- razpravlja in sprejema sklepe o drugih vprašanjih, ki so pomembna za klub.
22. člen

O delu občnega zbora se vodi zapisnik, ki ga morajo podpisati overovitelja, zapisnikar in
predsednik delovnega predsedstva.
Sklepi so obvezni za vse člane kluba.
UPRAVNI ODBOR
23. člen

Upravni odbor je izvršilni organ društva, ki opravlja organizacijska, strokovno tehnična in
administrativna dela, ter vodi delo društva med dvema občnima zboroma po programu in
sklepih, sprejetih na občnem zboru. Za svoje delo je odgovoren občnemu zboru.
Upravni odbor šteje 5 voljenih članov, ki jih izvoli občni zbor za dobo dveh (2) let.
Sestavljajo ga:
- predsednik kluba,
- tajnik kluba,
- gospodar strelišča,
- dva (2) člana,
Za svoje delo je odgovoren občnemu zboru.
Člani upravnega odbora so lahko izvoljeni tudi večkrat zaporedoma.
Glasovalno pravico imajo samo voljeni člani upravnega odbora.
24. člen

Upravni odbor dela na sejah, ki jih sklicuje in vodi predsednik kluba, v njegovi odsotnosti pa
tajnik kluba. Predsednik kluba skliče seje upravnega odbora vsaj štirikrat na leto.

Upravni odbor je sklepčen, če je na seji navzočih več kot polovica članov. Veljavne sklepe
sprejema z večino glasov prisotnih. V primeru izenačenega števila glasov odloča glas
predsedujočega.
25. člen

Upravni odbor lahko za izvajanje posameznih nalog ali za spremljanje stanja na določenem
ožjem strokovnem področju ustanovi sekcije.
Naloge, število članov in predsednika sekcije določi upravni odbor.
Člani sekcije so lahko le člani društva. Predsedniki sekcij sodelujejo na sejah upravnega odbora
brez pravice odločanja. Klub lahko povabi k sodelovanju pri delu sekcije tudi zunanje sodelavce.
Sekcije so metoda dela kluba, organizirane po interesnem principu članov kluba. Sekcije niso
pravne osebe in morajo delati v skladu s statutom kluba. Za svoje delo so odgovorne upravnemu
odboru.
26. člen

Naloge upravnega odbora so:
- da pripravlja predlog finančnega načrta in zaključne račune,
- da pripravlja predlog sprememb in dopolnitev pravil in temeljnih aktov,
- sprejema letni načrt vadbe, tekmovanj ter odloča o udeležbi članov na tekmovanjih in
drugih prireditvah,
- skrbi za materialno in finančno poslovanje ter za sredstva kluba in njihovo uporabo,
- sprejema pravilnike, poslovnike in druge akte v zvezi s poslovanjem kluba,
- imenuje stalne in občasne komisije, ustanavlja sekcije ter določa njihove pristojnosti,
- odloča o sprejetju novih članov kluba,
- odloča o izključitvi članov na predlog disciplinskega razsodišča,
- rešuje predloge, prošnje in pritožbe članov,
- sklicuje občni zbor in izvaja njegove sklepe,
- o svojem delu poroča občnemu zboru,
- uresničuje druge naloge, ki izhajajo iz aktov kluba in naloge, ki mu jih še dodatno naloži
občni zbor,
NADZORNI ODBOR
27. člen

Nadzorni odbor nadzoruje materialno in finančno poslovanje, spremlja delo izvršnega odbora
med dvema občnima zboroma ter opravlja druge zadeve, za katere ga je pooblastil občni zbor.
28. člen

Nadzorni odbor šteje tri člane, ki se izvolijo na občnem zboru, njihov mandat pa traja dve (2)
leti. O svojem delu poročajo občnem zboru.
Člani nadzornega odbora imajo v vsakem času pravico vpogleda v celotno poslovanje kluba.
Nadzorni odbor spremlja delo kluba in njegovih organov ter nadzira finančno in materialno
poslovanje kluba.
Člani nadzornega odbora izmed sebe izvolijo predsednika. Člani nadzornega odbora ne morejo
biti obenem člani upravnega odbora. Člani nadzornega odbora sodelujejo na sejah upravnega
odbora brez pravice odločanja.

29. člen

Naloge nadzornega odbora so:
- nadzira izvajanje določil statuta,
- daje pobudo za sklic izrednega občnega zbora,
- nadzira finančno poslovanje kluba in pregleduje finančno dokumentacijo,
- nadzira izvajanje letnega finančnega načrta,
- nadzira upravljanje in gospodarjenje s sredstvi kluba,
- nadzira zakonitost sprejetih sklepov organov kluba,
- nadzira izvajanje drugih za klub obveznih zakonskih določil državne zakonodaje,
- razpravlja o nepravilnostih v klubu in ustrezno ukrepa,
- predlaga občnemu zboru razrešnico organov kluba.
DISCIPLINSKO RAZSODIŠČE
30. člen

Disciplinsko razsodišče voli občni zbor za dobo dveh (2) let. Sestavljajo ga trije člani in njihovi
namestniki. Predsednika disciplinskega razsodišča izvoli občni zbor.
Disciplinsko razsodišče se sestaja po potrebi ali na podlagi zahtev članov ali organov kluba.
Disciplinsko razsodišče vodi postopke in izreka disciplinske ukrepe na podlagi disciplinskega
pravilnika, ki ga potrdi občni zbor. Za disciplinski pravilnik se lahko smiselno uporabi
disciplinski pravilnik zveze.
Predsednik disciplinskega razsodišča sodeluje na sejah upravnega odbora brez pravice odločanja.
31. člen

Naloga disciplinskega razsodišča je, da odloča o disciplinski odgovornosti na prvi stopnji.
Disciplinski postopek se vodi smiselno v skladu z načeli kazenskega postopka in civilnega
pravdnega postopka.
Disciplinski postopek, odločanje o disciplinskem postopku, varstvu pravic in drugo s tem v zvezi
se izvajajo po pravilniku o disciplinski in materialni odgovornosti članov kluba.
O pritožbah zoper odločitve disciplinskega razsodišča daje mnenja in odloča upravni odbor, kot
drugostopenjski organ.
PREDSEDNIK KLUBA
32. člen

Predsednik kluba (med njegovo odsotnostjo pa tajnik) samostojno zastopa in predstavlja klub v
pravnem primeru v državi in v tujini.
Predsednik kluba je hkrati tudi predsedujoči upravnemu odboru.
Občni zbor ga izvoli za mandatno dobo dveh (2) let, po preteku mandata pa je lahko v to
funkcijo ponovno izvoljen.
Predsednik kluba je odgovoren za delovanje kluba v skladu s statutom in pravnim redom
Republike Slovenije. Za svoje delo je odgovoren občnemu zboru in upravnemu odboru.
V njegovi odsotnosti ga z vsemi pooblastili nadomešča tajnik kluba.
GOSPODAR STRELIŠČA
33. člen

Gospodar strelišča je pooblaščena oseba kluba za upravljanje s streliščem ter vzdrževanjem reda
na strelišču skladno z zakonskimi zahtevami in internimi pravilniki.

Občni zbor ga izvoli za mandatno dobo dveh (2) let, po preteku mandata pa je lahko v to
funkcijo ponovno izvoljen.
Za svoje delo je odgovoren upravnemu odboru in občnemu zboru.
V. MATERIALNO IN FINANČNO POSLOVANJE
34. člen

Dohodki kluba so:
- članarina,
- prispevki sponzorjev,
- dohodki od prireditev,
- dohodki lastne gospodarske in druge dejavnosti, ter
- razni drugi dohodki.
Klub razpolaga s finančnimi sredstvi v okviru sprejetega finančnega načrta.
Vsi prihodki kluba se lahko uporabijo samo v osnovne namene kluba (nakup osnovnih sredstev,
streliva, tarč, izobraževanje, članarine zvezi in podobno).
35. člen

Premoženje kluba predstavljajo vse premičnine in nepremičnine, stvari ki so vpisane v inventarni
knjigi, denarna sredstva na žiro računu in blagajni, ter neplačane terjatve. S premoženjem
razpolaga izvršni odbor.
Denarna sredstva se vodijo na žiro računu pri Agenciji za plačilni promet Črnomelj. Vse
finančno poslovanje kluba mora biti usklajeno z veljavnimi predpisi, ki veljajo za društva.
TAJNIK KLUBA
36. člen

Za vodenje finančno-materialnega poslovanja, opravljanje administrativnega dela ter za
koordinacijo dela med organi kluba, skrbi tajnik kluba, ki ga izvoli občni zbor kluba za dobo
dveh (2) let. Upravni odbor sme z ustrezno finančno organizacijo skleniti pogodbo o opravljanju
storitev s področja finančno-materialnega poslovanja proti plačilu.
Klub ima svoj transakcijski račun pri pooblaščeni banki.
Tajnik vodi finančno-materialno poslovanje kluba po računovodskih standardih za društva in po
pravilniku o finančno-materialnem poslovanju, v katerem klub določi način vodenja in
izkazovanje podatkov o finančno-materialnem poslovanju kluba.
37. člen

Zakoniti zastopnik in podpisnik za razpolaganje s sredstvi kluba je predsednik. Podpisnike za
finančno poslovanje imenuje upravni odbor. Finančne listine podpisujeta dva podpisnika.
VI. ZAKLJUČNE DOLOČBE
38. člen

Klub vodi posebno evidenco o orožju in strelivu v skladu z določili Zakona o orožju.
39. člen

Delo in poslovanje kluba je javno. Vsi zapisniki so dostopni in na vpogled članom kluba ter

drugim pristojnim. Javne so tudi seje organov upravljanja kluba za vse člane in druge
zainteresirane.
Klub zagotavlja in omogoča dostop do informacij predstavnikom javnega obveščanja.
40. člen

Društvo lahko preneha z delovanjem s sklepom občnega zbora ali z odločbo pristojnega organa.
V primeru prenehanja delovanja kluba je zakoniti naslednik kluba CLUB PRAKTIČNEGA
STRELJANJA SEMIČ, Taborska ulica 11, 8333 Semič.
41. člen

V skladu s temi pravili lahko sprejema klub tudi druge akte.

42. člen

Tolmačenje statuta kluba daje upravni odbor.
43. člen

Ta statut je uradno prečiščeno besedilo sprememb in dopolnitev predhodnega statuta z dne
07.12.1998.

Črnomelj________________

Predsednik kluba
_______________

