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Na podlagi 13. člena Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 61/06, 58/09 in 39/11) je Skupščina 
Strelske zveze Slovenije na 43. zasedanju dne 18. 06. 2013 sprejela in na 46. zasedanju dne 
30.03.2016 spremenila in dopolnila 
 
 

S T A T U T 
STRELSKE ZVEZE SLOVENIJE 

 
 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
 
 

1. člen 
 
Strelska zveza Slovenije (v nadaljevanju: SZS) je samostojna, nepridobitna, nacionalna strokovna 
strelska organizacija, v katero se z namenom zagotavljanja skladnega razvoja in izvajanja 
strelskega športa (v nadaljevanju: strelstvo) in izvrševanja drugih skupnih interesov na področju 
strelstva, združujejo strelska društva in klubi, ki so registrirani kot pravne osebe zasebnega prava v 
Republiki Sloveniji. 
 
SZS deluje na načelih enakopravnosti, amaterizma in športne solidarnosti. 
 
 

2. člen 
 
SZS je polnopravna članica z vsemi pravicami in dolžnostmi v International Shooting Sports 
Federation (ISSF), European Shooting Confederation (ESC) in International Crossbow Shooting 
Union (IAU) ter v Olimpijskem komiteju Slovenije – Združenju športnih zvez (OKS-ZŠZ). 
 
 

3. člen 
 
SZS deluje v skladu z: 

 Zakonom o športu, 

 Zakonom o društvih, 

 Zakonom o orožju, 

 Nacionalnim programom športa, 

 Evropsko listino o športu, 

 Pravili ISSF, 

 Pravili ESC, 

 Pravili IAU, 

 Pravili OKS, 

 Ostalimi predpisi na področju športa. 
 
 

4. člen 
 
SZS ima svoj znak, zastavo in žig. 
 
Znak je podoba strelca, oblečenega v nošo iz sredine 16. stoletja, ki v desni roki drži puško, s 
kopitom naslonjeno na tla. Pod strelcem je v gotici izpisan datum prve strelske tekme na ozemlju 
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Slovenije – 14. 7. 1562. Zastava ima v zgornjem levem kotu znak SZS pod njim pa napis Strelska 
zveza Slovenije. 
 
Žiga sta okrogla, velikosti 32 mm in 20 mm z znakom v sredini, na obodu pa napis Stre lska zveza 
Slovenije Ljubljana. 
 
Podrobnejše določbe o celostni grafični podobi SZS lahko predpiše predsedstvo. 
 
Kratica Strelske zveze Slovenije je SZS. 
 
 

5. člen 
 
SZS je pravna oseba zasebnega prava. Za svoje obveznosti SZS odgovarja z vsem svojim 
premoženjem. 
 
SZS zastopa in predstavlja predsednik SZS. 
 
Sedež SZS je v Ljubljani, naslov sedeža je Dolenjska cesta 11. 
 
 

6. člen 
 
Delovanje SZS in njenih organov je javno. Javnost dela je zagotovljena: 

- z javnimi zasedanji skupščine SZS, 

- z objavljanjem zapisnikov, vabil in drugih dokumentov na spletni strani SZS in na drugih 
primernih mestih, 

- z izdajo glasila Strelstvo, 

- z organiziranjem okroglih miz, tiskovnih konferenc in drugih prireditev z namenom 
obveščanja članic in širše javnosti o strelstvu, 

- z obveščanjem medijev o delovanju SZS in strelskemu športu. 
 
 
II. NAMEN DELOVANJA, CILJI IN NALOGE SZS 

 
 

7. člen 
 
Namen združevanja društev v SZS je zlasti: 

- uresničevanje skupnih interesov na področju strelstva in zagotavljanje enotnega razvoja 
strelstva, 

- zagotavljanje organiziranega in enotno vodenega strelskega športa, 

- zagotavljanje enotnega zastopanja, predstavljanja in sodelovanja na nacionalnem in 
mednarodnem področju. 

 
Cilj delovanja SZS je skrb za razvoj in zagotavljanje pogojev za širjenje strelstva kot športne 
panoge. 
 
SZS z namenom in ciljem razvoja strelstva izvaja predvsem naslednje naloge: 

- spremlja in koordinira razvoj strelstva, 

- ugotavlja in analizira stanje ter predlaga strategijo razvoja in ukrepe za popularizacijo 
strelstva, 

- organizira strokovno izpopolnjevanje strokovnih delavcev v strelstvu (trenerjev, inštruktorjev 
in sodnikov), 
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- spremlja in proučuje vprašanja povezana s financiranjem strelskega športa, izgradnjo in 
vzdrževanjem objektov ter opreme 

- skrbi za skladen razvoj strelstva, vključno z razvojem strelstva invalidov na celotnem 
območju Republike Slovenije, 

- sodeluje z ostalimi športnimi zvezami in drugimi sorodnimi organizacijami, 

- aktivno sodeluje z Olimpijskim komitejem Slovenije – Združenjem športnih zvez, 
ministrstvom pristojnim za šport, Fundacijo za financiranje športnih organizacij v RS, 
Fakulteto za šport ter drugimi institucijami na področju delovanja in financiranja športa, 

- določa reprezentance Slovenije, organizira njihovo udeležbo na mednarodnih tekmovanjih in 
predstavlja Republiko Slovenijo v strelstvu, 

- določa sisteme tekmovanj in pogoje ter merila za organizacijo in izvedbo strelskih tekmovanj 
v Republiki Sloveniji, 

- komunicira in sodeluje pri delu ISSF, ESC in IAU, 

- določa kriterije za kandidiranje in kandidira za organizacijo mednarodnih strelskih tekmovanj, 
ki jih razpisuje ISSF, ESC in IAU, 

- kandidira predstavnike v organe ISSF, ESC in IAU, 

- sodeluje z lokalnimi skupnostmi, državnimi organi in gospodarstvom v dejavnostih, 
pomembnih za strelski šport, 

- organizira propagandno informativne aktivnosti za popularizacijo strelskega športa, 

- izdaja glasilo Strelstvo in druge strokovne publikacije. 
 
 

8. člen 
 
SZS lahko opravlja pridobitno dejavnost, povezano z namenom in nalogami SZS, kot dopolnilno 
dejavnost nepridobitni dejavnosti in le v obsegu, potrebnem za uresničevanje namena in ciljev, 
oziroma za opravljanje nepridobitne dejavnosti. Taka pridobitna dejavnost je predvsem: 

G46.190 Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov 

J58.140 Izdajanje revij in druge periodike 

J58.190 Drugo založništvo 

J63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti 

J63.120 Obratovanje spletnih portalov 

J63.990 Drugo informiranje 

M70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje 

M72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike 

M74.900 Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti 

N77.210 Dajanje športne opreme v najem in zakup 

N77.400 Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitenih del 

N82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj 

N82.990 Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje 

O84.120 Urejanje zdravstva, izobraževanja, kulturnih in drugih socialnih storitev, razen 
obvezne socialne varnosti 

P85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije 

P85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje 

R93.120 Dejavnost športnih klubov 

R93.190 Druge športne dejavnosti 
 
 
III. ČLANSTVO 
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9. člen 

 
Članice SZS so registrirana strelska društva in klubi ter druga društva, klubi ali zveze, ki v okviru 
svoje dejavnosti izvajajo strelski šport (v nadaljevanju: članica). Registrirani člani in članice 
posameznega društva ali kluba so posredni člani SZS le kot predstavniki društva ali kluba – članice 
SZS, kjer so registrirani. 
 
Članice prostovoljno vstopijo v SZS. O sprejemu v članstvo SZS sprejme sklep predsedstvo SZS in 
sicer v roku 30 dni od prejema obrazca pristopne izjave kandidatke za članstvo in o tem obvesti 
kandidatko. 
 
Kandidatka za članstvo mora za sprejem v članstvo izpolnjevati naslednje pogoje: 

- biti registrirana v skladu z Zakonom o društvih, kar dokaže z odločbo o vpisu v register 
društev, 

- podpiše pristopno izjavo, s katero na prostovoljni bazi sprejme dolžnosti, obveznosti in 
pravice, ki izhajajo iz tega Statuta, 

- da njena dejavnost ni v nasprotju z določili tega Statuta, kar ugotavlja predsedstvo. 
 
Če kandidatka za članstvo ni sprejeta v članstvo, ima pravico do pritožbe na skupščino SZS, ki o 
pritožbi odloča dokončno na svoji prvi redni ali izredni seji. 
 
 

10. člen 
 
Članstvo v SZS preneha: 

- z izstopom iz članstva, 

- z izključitvijo iz članstva, 

- s prenehanjem delovanja članice ali SZS. 
 
Članica SZS lahko kadarkoli izstopi iz članstva v SZS. O izstopu sprejme sklep predsedstvo. 
 
Članica SZS je lahko izključena iz SZS zaradi grobe kršitve Statuta ali drugega akta SZS. O 
izključitvi odloča disciplinsko razsodišče SZS. Članica, ki ji je članstvo prenehalo zaradi izključitve, 
ima pravico do pritožbe na skupščino SZS, ki o izključitvi dokončno odloči na prvi redni ali izredni 
seji. 
 
 

11. člen 
 
Članstvo v SZS avtomatično preneha, če članica kljub opominu ne poravna članarine do 31. 03. za 
tekoče leto. Ugotovitveni sklep o prenehanju članstva sprejme predsedstvo SZS, ki o tem obvesti 
članico, ki ji je članstvo prenehalo. 
 
 

12. člen 
 
Pravice članic so: 

- da predlagajo člane organov SZS, 

- da njihovi predstavniki volijo in da so izvoljeni v organe SZS, 

- da predlagajo predstavnike, ki zastopajo SZS v drugih organizacijah, 

- da se medsebojno dogovarjajo in usklajujejo stališča v zvezi z delom SZS, 

- da sodelujejo pri opravljanju dogovorjenih nalog SZS, 

- da so obveščeni o delu vseh organov SZS, da o tem dajo svoje mnenje in predloge za 
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izboljšave, 

- da sodelujejo pri delu strokovnih teles, 

- da sprejemajo priznanja za delo oziroma tekmovalne dosežke. 
 
 

13. člen 
 
Dolžnosti članic so: 

- da spoštujejo Statut in druge akte SZS, 

- da pomagajo pri opravljanju nalog in uresničevanju ciljev SZS, 

- da uresničujejo sklepe organov SZS, 

- da plačujejo članarino SZS, 

- da varujejo ugled SZS. 
 
Članice zveze in registrirani člani in članice posameznega društva ali kluba lahko s prostovoljnim 
delom sodelujejo pri delu zveze oz. uresničujejo sprejete obveznosti zveze, društva oz. kluba v 
okviru katerega delujejo. 
 
 
IV. ORGANIZIRANOST SZS IN ORGANI 

 
1.  Organiziranost SZS 
 
 

14. člen 
 
Svoje naloge SZS opravlja neposredno ali/in posredno preko strelskih regij. Strelske regije 
predstavljajo teritorialno povezane tekmovalne skupnosti, znotraj katerih se odvijajo klubska, 
regijska in tista državna tekmovanja, za katera je tako določeno s posameznimi tekmovalnimi 
pravilniki. Praviloma se strelske regije oblikujejo za naslednja teritorialna območja v Republiki 
Sloveniji: 

- Severovzhodna regija, 

- Severna regija, 

- Vzhodna regija, 

- Severozahodna regija, 

- Osrednja regija, 

- Jugovzhodna regija, 

- Zahodna regija 
 
Teritorialni obseg regij, njihovo poimenovanje, organiziranost in pristojnosti ureja pravilnik o delu 
regij, ki ga sprejme predsedstvo SZS. 
 
 
2.  Organi SZS 
 
 

15. člen 
 
SZS ima obvezne organe in druga stalna oziroma občasna delovna telesa. 
 
Skupščina zveze lahko izjemoma podaljša ali skrajša mandat organom, ki jih voli in sicer v 
primerih, ki so v interesu strelstva. Mandat se lahko skrajša ali podaljša za največ do šest mesecev 
s statutarnim sklepom, ki se sprejme z večino, ki je določena za sprejem Statuta. 
 



6 

Mandatna doba članov obveznih organov, ki jih voli Skupščina SZS je štiri leta in so po izteku 
enega mandata lahko ponovno izvoljeni. 
 
Mandatna doba članov drugih stalnih ali občasnih delovnih teles traja za čas trajanja mandata 
organa, ki ga je imenoval oziroma do imenovanja novih. Njihova pristojnost, sestava in naloge se 
določijo s sklepom o njihovem imenovanju. 
 
 
2.1.  Obvezni organi SZS 

 
 

16. člen 
 
Obvezni organi SZS so: 

1. skupščina, 

2. predsednik, 

3. predsedstvo, 

4. nadzorni odbor, 

5. disciplinsko razsodišče. 
 
 
2.1.1.  Skupščina 
 

17. člen 
 
Skupščina je najvišji organ SZS. Skupščina je sestavljena iz predstavnikov, ki jih določijo članice 
SZS po regijah. 
 
Članice SZS iz vsake regije izvolijo enega predstavnika ne glede na število članic SZS v regiji in 
dodatno po enega predstavnika na vsakih 10 članic SZS v regiji. 
 
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka ima vsaka članica s 30 ali več registriranimi tekmovalci 
60 dni pred sklicem skupščine neposredno pravico do enega predstavnika. Število predstavnikov 
regij in članic s sklepom določi Predsedstvo SZS. 
 
Predstavniki so za svoje delo v skupščini SZS odgovorni regiji oziroma članici, ki jo predstavljajo. 
 
 

18. člen 
 
Skupščine so lahko redne, izredne, volilne in svečane. 
 
 

19. člen 
 
Redna skupščina se skliče vsako leto, praviloma do 31. 03. 
SZS najmanj 30 dni pred sklicem skupščine obvesti članice o okvirnem datumu sklica skupščine in 
jim dostavi tudi predlog dnevnega reda. 
 
Vabilo in gradivo za redno skupščino mora biti poslano najmanj 15 dni pred skupščino. Ob vsakem 
sklicu skupščine se kot gradivo pošlje Poslovnik o delu skupščine. 
 
 

20. člen 
 
Izredno skupščino SZS skliče predsedstvo na lastno pobudo, na predlog nadzornega odbora ali na 
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predlog vsaj četrtine članic. Predlog za sklic mora biti pisni in mora vsebovati vprašanja, o katerih 
naj bi sklepala izredna skupščina. 
 
Če predsedstvo ne skliče izredne skupščine v 30 dneh od vložene zahteve za sklic, skliče izredno 
skupščino predlagatelj, ki mora predložiti dnevni red in gradivo ter predlog sklepov o katerih naj bi 
izredna skupščina odločala. 
 
Izredna skupščina obravnava le vprašanja, zaradi katerih je bila sklicana. 
 
 

21. člen 
 
Na vsaka štiri leta se skliče volilna skupščina. Volilna skupščina mora biti sklicana pred potekom 
štiriletnega mandata. 
 
 

22. člen 
 
Svečana skupščina se skliče z namenom obeležitve posebej pomembnega dogodka za strelski 
šport. 
 
 

23. člen 
 
Skupščina je sklepčna, če je na njej zastopana več kot polovica predstavnikov članic SZS. Če v 
predvidenem začetku skupščina ni sklepčna, se začetek preloži za trideset minut. Po tem času 
skupščina veljavno sklepa, če je prisotnih več kot tretjina predstavnikov članic. Če tudi po tridesetih 
minutah ni prisotnih več kot tretjina predstavnikov članic, se skliče nova skupščina. 
 
Skupščina sprejema odločitve z večino glasov prisotnih predstavnikov. 
 
Skupščina odloča z javnim glasovanjem, razen če ni s tem Statutom določeno drugače. 
 
 

24. člen 
 
Skupščina je pristojna za: 

- obravnavanje in sprejemanje programskih načel ter smernic razvoja strelstva v Republiki 
Sloveniji, 

- usklajevanje in usmerjanje dela članic o vprašanjih, ki so pomembna za strelstvo, 

- sprejem Statuta, 

- sprejemanje splošnih aktov SZS, ki jih po Statutu sprejema skupščina: poslovnik o delu 
skupščine, pravilnik o disciplinski in materialni odgovornosti, 

- usklajevanje in sprejemanje srednjeročnih in dolgoročnih načrtov dela, 

- obravnavo poročil o izvajanju programa dela in sprejemanje finančnega načrta, 

- potrjevanje letnega poročila o poslovanju, 

- obravnavo in odločanje o poročilih predsedstva, nadzornega odbora in disciplinskega 
razsodišča, 

- obravnavo in sklepanje o sodelovanju z Mednarodno strelsko športno zvezo (ISSF), 
Evropsko strelsko konfederacijo (ESC), Mednarodno samostrelsko zvezo (IAU) in drugimi 
zvezami, 

- volitve in razrešitve predsednika, podpredsednika in članov predsedstva, nadzornega odbora 
in disciplinskega razsodišča, 

- odločanje o pritožbah (II. stopnja) zoper sklepe disciplinskega razsodišča, 
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- odločanje o nakupu in prodaji nepremičnin, 

- sklepanje o prenehanju delovanja SZS. 
 
O delu skupščine se vodi zapisnik, ki ga podpišejo predsedujoči, zapisnikar in dva overitelja. 
 
 
2.1.2.  Predsednik 

 
25. člen 

 
Predsednik opravlja funkcijo nepoklicno. 
 
Predsednik SZS: 

- predstavlja SZS doma in v tujini, 

- sklicuje in vodi seje predsedstva, 

- podpisuje dopise, odločitve in zapisnike predsedstva, 

- skrbi za zakonitost dela, izvrševanje odločitev in zaključkov skupščine in predsedstva SZS, 

- skupščini predlaga podpredsednike in člane predsedstva, 

- v primeru odsotnosti določi, kateri od podpredsednikov ga zastopa, 

- skupščini predlaga menjavo sestave predsedstva, 

- nadzoruje delo sekretarja in strokovnih služb, 

- izvaja druge naloge po sklepih skupščine in predsedstva. 
 
 
2.1.3  Predsedstvo 

 
26. člen 

 
Predsedstvo je izvršilni organ SZS, ki opravlja organizacijska dela ter vodi delo SZS med dvema 
skupščinama. 
 
Predsedstvo skrbi za uresničevanje sklepov skupščine in opravlja druge naloge v skladu s tem 
Statutom. 
 
 

27. člen 
 
Predsedstvo šteje sedem članov. Sestavljajo ga: 

- predsednik, 

- dva podpredsednika, 

- štirje člani. 
 
Predsednik SZS je hkrati tudi predsednik predsedstva SZS. Podpredsednika SZS sta hkrati tudi 
podpredsednika predsedstva. 
 
Predsednika, dva podpredsednika in štiri člane predsedstva izvoli skupščina. 
 
 

28. člen 
 
Predsedstvo opravlja zlasti naslednje naloge: 

- sklicuje skupščino, predlaga dnevni red, pripravi gradivo, organizira priprave na skupščino in 
skupščini poroča o svojem delu, 

- uresničuje sklepe skupščine in usklajuje delo SZS med dvema skupščinama, 
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- sprejema poslovnik o svojem delu, pravilnike in druge akte, za katere je pristojno, 

- pripravlja predlog letnega poročila in predlog letnega načrta dela ter finančnega načrta 
poslovanja, 

- obravnava realizacijo načrta dela in finančnega načrta, 

- skrbi za finančno in materialno poslovanje SZS, 

- upravlja s premoženjem SZS in zagotavlja materialne pogoje za izvajanje programov SZS, 

- določa višino letne članarine, 

- imenuje in razrešuje sekretarja SZS in odloča o drugih delovnih razmerjih, 

- sprejema koledar strelskih tekmovanj, 

- imenuje in predlaga predstavnike SZS v organe in organizacije doma in v tujini, 

- imenuje in razrešuje strokovni svet ter druga stalna ali občasna delovna telesa, če ni njihovo 
imenovanje in razrešitev s tem Statutom določena v pristojnost drugega organa, 

- imenuje vodje reprezentanc, 

- potrjuje sestavo reprezentanc in udeležbo na mednarodnih tekmovanjih, 

- določa delegate na državnih in mednarodnih tekmovanjih, 

- določa kriterije za kandidiranje in kandidira za organizacijo mednarodnih strelskih tekmovanj, 
ki jih razpisuje ISSF, ESC in IAU, 

- odloča o pritožbah, kadar je za to pristojno, 

- vzpostavlja in vzdržuje stike z drugimi strelskimi in športnimi organizacijami in zvezami ter 
pristojnimi organi skupnosti, 

- daje pohvale, priznanja in nagrade ter objavi najboljše strelce Republike Slovenije za 
določeno obdobje. 

 
 

29. člen 
 
Seje predsedstva sklicuje predsednik po lastni presoji, na zahtevo tretjine članov predsedstva ali 
na zahtevo nadzornega odbora. 
 
V odsotnosti predsednika sklicuje seje predsedstva ali skupščine podpredsednik, ki ga pooblasti 
predsednik. Če predsednik SZS ni določil podpredsednika, ki ga zastopa v primeru nepredvidene 
odsotnosti, podpredsednika, ki ga nadomešča, določi predsedstvo. 
 
Predsedstvo je sklepčno, če je prisotna večina članov. Veljavno sklepa z večino glasov navzočih 
članov. 
 
Podrobnejše določbe o sklicu in delu predsedstva vsebuje poslovnik o delu predsedstva. 
 
 
2.1.4.  Nadzorni odbor 
 

30. člen 
 
Nadzorni odbor ima tri člane. Predsednika nadzornega odbora izvolijo člani nadzornega odbora na 
prvi seji med seboj. Člani nadzornega odbora ne morejo biti obenem člani drugega organa SZS. 
 
 

31. člen 
 
Nadzorni odbor nadzoruje zakonitost, gospodarnost, smotrnost, varčnost in pravilnost poslovanja. 
Nadzorni odbor ima zlasti naslednje pristojnosti: 

- opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem SZS, 

- nadzoruje namenskost in racionalnost gospodarjenja s premoženjem SZS, 
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- nadzoruje finančno poslovanje SZS, 

- nadzoruje uresničevanje Statuta SZS in drugih aktov, s katerimi se urejajo pravice in 
obveznosti SZS in njenih članic, 

- nadzoruje uresničevanje sklepov skupščine in njenih organov. 
 
Nadzorni odbor sprejema sklepe z večino glasov vseh članov nadzornega odbora. 
 
O ugotovitvah nadzorni odbor enkrat letno poroča skupščini SZS. 
 
 
2.1.5.  Disciplinsko razsodišče 

 
32. člen 

 
Disciplinsko razsodišče SZS sestavljajo trije člani in njihovi namestniki. Predsednika disciplinskega 
razsodišča izvolijo člani med seboj. 
 
Naloga disciplinskega razsodišča je, da odloča o disciplinski odgovornosti na prvi stopnji. 
 
 

33. člen 
 
Disciplinski ukrepi, ki jih po izvedenem postopku, v skladu z disciplinskim pravilnikom, izreče 
disciplinsko razsodišče članici SZS funkcionarjem SZS in udeležencem programov SZS so: 

- opomin, 

- javni opomin, 

- začasna ali trajna prepoved opravljanja funkcije, 

- začasna ali trajna prepoved nastopanja v okviru programov SZS, 

- začasna ali trajna prepoved opravljanja strokovnega dela v okviru programov SZS in 

- izključitev iz SZS. 
 
 
2.2.  Strokovni svet, vodje reprezentanc in stalna ali občasna delovna telesa 
 
 

34. člen 
 
Za opravljanje strokovnih, tehničnih in organizacijskih nalog imenuje predsedstvo strokovni svet, 
vodje reprezentanc in stalne komisije ali občasna delovna telesa, katerim določi sestavo, 
pristojnost, naloge in mandat. 
 
 
2.2.1.  Strokovni svet 

 
35. člen 

 
Strokovni svet je strokovni organ SZS, ki v okviru pooblastil odloča o strokovnih vprašanjih. 
 
Strokovni svet ima do devet članov, ki jih imenuje predsedstvo. Po položaju sta člana Strokovnega 
sveta vodji reprezentanc. Predsednik strokovnega sveta je eden izmed članov predsedstva. 
 
Kandidat za člana strokovnega sveta mora biti strokovnjak na svojem področju in imeti ustrezna 
teoretična znanja ali praktične izkušnje s področja dela SZS. 
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36. člen 
 
Naloge strokovnega sveta so: 

- določa strokovne podlage za programe dela in razvoj strelstva, 

- obravnava predloge in opredeljuje strokovne podlage letnih programov dela ter druga 
vprašanja s področja strokovnega dela, 

- zavzema stališča do aktualnih in ključnih vprašanj na področjih delovanja SZS in njenih 
podsistemov (tekmovalni sistem, sistem izobraževanja in usposabljanja…), 

- določa postopek izbora vodij reprezentanc, pregleda prijave in predsedstvu predlaga izbor, 

- potrjuje kriterije vodij reprezentanc za izbiro reprezentantov in za nastop na mednarodnih 
tekmovanjih, 

- spremlja, analizira in ocenjuje programe reprezentanc in njihovo izvedbo ter daje mnenja 
predsedstvu, 

- ocenjuje kakovost strokovnega dela, 

- obravnava predloge pravilnikov in jih posreduje predsedstvu v sprejem, 

- oblikuje predloge za strokovno sodelovanje s Fakulteto za šport, Olimpijskim komitejem 
Slovenije-Združenjem športnih zvez, Strokovnim svetom RS za šport in drugimi strokovnimi 
institucijami, 

- spremlja strokovne novosti v ISSF, ESC in IAU. 
 
 
2.2.2.  Vodje reprezentanc 

 
37. člen 

 
Za delo z reprezentancami predsedstvo na predlog Strokovnega sveta imenuje: 

- vodjo reprezentance za puško, pištolo in samostrel, 

- vodjo reprezentance za puško šibrenico. 
 
Naloge vodje reprezentance so: 

- pripravlja letni in štiriletni program dela in nastopov reprezentanc, 

- skrbi za realizacijo programov in jo usklajuje skupaj s člani strokovnega sveta in strokovno 
službo, 

- v skladu s kriteriji izbira in določa reprezentante ter predlaga spremljevalce za nastop na 
mednarodnih tekmovanjih in jih predlaga predsedstvu v potrditev, 

- pripravlja poročila o nastopih na mednarodnih tekmovanjih, 

- pripravlja poročila o izvedbi letnega programa reprezentanc, 

- s strokovnim svetom sodeluje pri razvoju strelskega športa in posameznih disciplin. 
 
Predsedstvo SZS na predlog strokovnega sveta predpiše pogoje za delo vodij reprezentanc, 
njihove naloge in pristojnosti. Postopek za izbiro obeh vodij predpiše Strokovni svet. 
 
 
2.2.3.  Stalne komisije 
 

38. člen 
 
Komisije so delovna telesa za posamezna področja delovanja SZS. Komisije imajo praviloma pet 
članov Predsedstvo pred imenovanjem komisij pozove članice, da podajo predloge za člane 
komisij. Pri imenovanju predsedstvo upošteva strokovnost kandidatov in primerno zastopanost 
regij. 
 
Predsedstvo s sklepom o imenovanju določi število in podrobneje opredeli naloge ter področje dela 
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posamezne strokovne komisije. 
 
 

39. člen 
 
Pri SZS delujejo naslednje komisije: 

- komisija za puško, pištolo in samostrel, 

- komisija za puško šibrenico, 

- trenerska komisija, 

- sodniška komisija, 

- komisija za organizacijo, kadre in promocijo, 

- komisija tekmovalcev. 
 
 

40. člen 
 
Naloge Komisije za puško, pištolo in samostrel ter Komisije za puško šibrenico so: 

- spremljanje stanja po kategorijah in disciplinah ter oblikovanje predlogov za dvig kakovosti, 

- priprava strokovnih analiz in metodologij za spremljanje rezultatov, 

- sodelovanje s strokovnimi (tekmovalno-tehničnimi) komisijami po regijah, 

- priprava predlogov pravilnikov in njihovo tolmačenje, 

- priprava predloga koledarja tekmovanj in izbora organizatorjev za obravnavo na 
predsedstvu, spremljanje, analiza ter vodenje tekmovalnih sistemov, 

- spremljanje, analiza in določanje norm za državna prvenstva, 

- spremljanje novosti v ISSF, ESC, IAU, 

- imenovanje komisarja državnih lig, 

- sodelovanje s strokovnim svetom in ostalimi komisijami na področju svojega delovanja. 
 
 

41. člen 
 
Naloge Trenerske komisije so: 

- priprava programov usposabljanja in licenčnih seminarjev za strokovne delavce, 

- organizacija usposabljanja in izpopolnjevanja (licenciranja) strokovnih delavcev - 
inštruktorjev in trenerjev ter izdaja licenc, 

- spremljanje razvoja strelstva v svetu (seminarji in tečaji v tujini), priprava strokovnih mnenj in 
pobud ter strokovnih prispevkov za revijo Strelstvo, 

- priprava programov za izvedbo mladinskih šol streljanja, 

- sodelovanje s Fakulteto za šport in Inštitutom za šport ter drugimi strokovnimi institucijami pri 
izvedbi programa raziskovanja in razvoja v športu (fiziološke, bio-mehanske, 
psihodiagnostične in druge meritve), 

- na področju svojega delovanja sodeluje s strokovnim svetom in ostalimi komisijami. 
 
 

42. člen 
 
Naloge Sodniške komisije so: 

- organizacija usposabljanja in izpopolnjevanja (licenciranja) strelskih sodnikov, 

- vodenje evidence strelskih sodnikov, podeljevanje licenc ter izdaja sodniških potrdil in 
izkaznic, 

- imenovanje delegiranih sodnikov za domača in mednarodna tekmovanja pod okriljem SZS, 
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- usmerjanje enotnega dela strelskih sodnikov, zagotavljanje prevodov ter enotne uporabe in 
tolmačenja pravil, 

- skrb za nabavo sodniških rekvizitov, potrebnih za izvedbo tekmovanj, v skladu s pravili ISSF, 
ESC, IAU ter SZS, 

- izdajanje potrdila o usklajenosti strelišč z normativi za strelišča, v skladu s pravili ISSF, ESC, 
IAU ter SZS, 

- na področju svojega delovanja sodeluje s strokovnim svetom in ostalimi komisijami. 
 
 

43. člen 
 
Naloge Komisije za organizacijo, kadre in promocijo so: 

- predlaganje ukrepov in organiziranje propagandno informativne dejavnosti za povečanje 
popularnosti strelskega športa, 

- urejanje in izdajanje glasila Strelstvo ter drugih strokovnih publikacij v strelskem športu, 

- pripravljanje predlogov in določanje postopkov (razpis, pregled vlog, mnen ja) za zaposlitev 
strokovnih kadrov, 

- pregledovanje poslanih vlog kandidatur za izvolitev članov organov SZS, 

- predpisovanje postopka in pravil ter vodenje registracije in prestopov tekmovalcev, 

- posodabljanje in vzdrževanje informacijskega sistema registriranih tekmovalcev, 

- oblikovanje strategije sodelovanja z mediji ter predlaganje izboljšave spletne strani SZS, 

- izdelava predloga marketinškega koncepta SZS, 

- opravljanje pregleda prispelih predlogov članic SZS za nagrade, priznanja in pohvale ter 
izvedba vsakoletnega izbora najboljših strelcev, 

- opravljanje pregleda aktov SZS s področja organizacijsko kadrovskih zadev ter predlaganje 
sprememb in dopolnitev, 

- na področju svojega delovanja sodeluje s strokovnim svetom in ostalimi komisijami. 
 
 

44. člen 
 
Komisija tekmovalcev je delovno telo, ki zastopa interese tekmovalk in tekmovalcev in obravnava 
teme ter daje predloge za izboljšanja položaja tekmovalcev. Komisijo sestavlja največ 6 članov in 
sicer dva za puško, dva za pištolo in dva za puško šibrenico. Člane komisije izvolijo registrirani 
tekmovalci in sicer po svojih predstavnikih (elektorjih). Za določitev predstavnikov (elektorjev) se 
smiselno uporabljajo določbe 17. člena tega Statuta o določitvi predstavnikov skupščine. 
Predsednika komisije tekmovalcev izvolijo člani komisije. 
 
Postopek kandidature in volitev po elektronski pošti vodi strokovna služba SZS. 
 
 

45. člen 
 
Predsedstvo lahko imenuje tudi začasna delovna telesa. S sklepom o imenovanju določi sestavo, 
mandat/naloge in rok za realizacijo. 
 
 
2.3.  Sekretar SZS in strokovne službe 

 
 

46. člen 
 
Sekretarja SZS na podlagi javnega razpisa imenuje predsedstvo za do štiri leta z možnostjo 
ponovnega imenovanja. Predsedstvo sprejme odločitev o načinu izbora sekretarja. 
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Novoizvoljeno predsedstvo lahko v roku šestih mesecev zamenja sekretarja, če oceni, da bo lažje 
in kvalitetnejše izvrševalo zastavljeni program. 
 
Sekretar SZS mora imeti najmanj visoko strokovno izobrazbo in izpolnjevati druge pogoje, ki jih za 
opravljanje te funkcije določi predsedstvo. 
 
 

47. člen 
 
Sekretar zagotavlja organizirano in strokovno delovanje SZS in njenih organov ter je odgovoren za 
delo strokovnih služb. Koordinira delo s članicami SZS. 
 
Sekretar opravlja zlasti naslednja dela in naloge: 

- operativno uresničuje sklepe skupščine in predsedstva, 

- opravlja oziroma vodi izvajanje potrebnih strokovnih in administrativnih del SZS, v skladu s 
pooblastili za SZS podpisuje in jo zastopa v pravnem prometu, 

- pripravlja gradiva za skupščino, seje predsedstva in delovnih teles, 

- opravlja druge naloge, za katere ga je pooblastila skupščina, predsedstvo oziroma 
predsednik. 

 
 

48. člen 
 
Za izvajanje organizacijskih, strokovnih in tehničnih del SZS skrbijo strokovne službe SZS. 
 
Sistemizacijo, opis del in nalog, način izbora ter pogoje za delo strokovnih služb predpisuje 
predsedstvo, ki tudi odloča o sklepanju pogodb o zaposlitvi. 
 
 
V. VOLITVE 

 
 

49. člen 
 
Skupščina voli člane obveznih organov SZS na tajnih volitvah. Skupščina lahko z večino glasov z 
javnim glasovanjem odloči, da o zaprtih listah odloča z javnim glasovanjem. 
 
Predsedstvo najkasneje šestdeset (60) dni pred predvideno volilno skupščino pozove članice SZS, 
da predlagajo kandidate za predsednika, podpredsednika, člane predsedstva, predsednika 
strokovnega sveta, člane nadzornega odbora in člane disciplinske komisije. 
 
Predsedstvo članice SZS pozove tudi za predloge kandidatov za predsednike in člane stalnih 
delovnih teles, ki jih imenuje predsedstvo. 
 
Predloge mora predlagatelj posredovati najmanj 30 dni pred predvidenim zasedanjem skupščine. 
 
Za kandidate za člane organov morajo biti podani osebni podatki (rojstni datum in naslov stalnega 
bivališča). Predlogu mora biti priloženo pisno soglasje kandidata h kandidaturi. V primeru, da je 
vloga pomanjkljiva predsedstvo SZS pozove predlagatelja, da jo v treh dneh dopolni. Če vloga po 
pozivu za dopolnitev ni popolna se smatra, da ni bila vložena (se zavrže). 
 
H kandidaturi za predsednika SZS morata biti priložena kratek opis dosedanjega dela (CV) 
kandidata in njegov predlog programa dela SZS za naslednje mandatno obdobje. 
 
Predlogi članic s kandidaturami za predsednika in člane organov se naslovijo na Komisijo za 
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organizacijo, kadre in promocijo, ki predloge komisijsko odpre in pregleda. Komisija pripravi 
poročilo in ga s celotno dokumentacijo dostavi predsedstvu SZS. 
 
SZS mora 20 dni pred zasedanjem skupščine obvestiti članice SZS o kandidatih za predsednika 
SZS in jim posredovati program dela kandidatov. 
 
SZS mora 20 dni pred zasedanjem volilne skupščine kandidatom za predsednika posredovati 
predloge članic za podpredsednike, člane predsedstva in predsednika strokovnega sveta. Listo 
kandidatov za podpredsednike in člane predsedstva kandidat za predsednika dostavi SZS najmanj 
deset dni pred sejo skupščine. SZS predlog kandidatnih list za podpredsednika in člane 
predsedstva objavi na spletni strani najmanj sedem dni pred skupščino. 
 
V primeru, da za katero od predvidenih mest ni kandidata, predsedstvo SZS ponovno pozove 
članice za dodatno kandidiranje, ki lahko pošljejo predloge najkasneje 10 dni pred zasedanjem 
skupščine. V pozivu določi tudi roke za posamezna opravila. V primeru, da ni kandidata za 
predsednika SZS, se volilna skupščina preloži in predsedstvo ponovno sproži postopke za sklic 
volilne skupščine. 
 
 
1.  Volitve predsednika SZS 
 
 

50. člen 
 
Predsednika SZS, ki je hkrati tudi predsednik predsedstva izvoli skupščina izmed kandidatov, ki jih 
predlagajo članice. 
 
Če sta za mesto predsednika dva ali več kandidatov se volitve opravijo z glasovnico, na kateri so 
kandidati napisani po abecednem vrstnem redu. 
 
Za predsednika SZS je izvoljen tisti kandidat, ki je prejel večino glasov navzočih predstavnikov 
skupščine. 
 
V primeru, ko nihče od kandidatov ni prejel za izvolitev potrebnega števila glasov v prvem krogu 
glasovanja, se v drugem krogu glasovanje ponovi med tistima kandidatoma, ki sta dobila največje 
število glasov. Izvoljen je kandidat, ki dobi večino glasov navzočih delegatov. 
 
V primeru, ko v prvem krogu več kandidatov prejme enako število glasov, ki so potrebni za 
uvrstitev v drugi krog, se glasovanje ponovi med kandidati, ki so prejeli enako število glasov. V 
drugi krog se uvrsti kandidat ali kandidata, ki dobita večje število glasov. 
 
V drugem krogu je izvoljen kandidat, ki prejme večino glasov navzočih delegatov. Če v drugem 
krogu glasovanja nobeden od kandidatov ne prejme potrebne večine glasov za izvolitev, se 
glasovanje ponovi. 
 
Če je rezultat glasovanja ponovno izenačen, se ponovi kandidacijski postopek, predsedstvu se 
podaljša mandat do nove skupščine, ki mora biti izvedena v roku treh mesecev. 
 
 
2.  Volitve podpredsednikov in članov predsedstva 
 
 

51. člen 
 
Skupščina izvoli dva podpredsednika in štiri člane predsedstva na podlagi predloga predsednika 
SZS. Predsednik SZS pri svojem predlogu lahko upošteva predloge članic SZS in skuša upoštevati 
regionalno zastopstvo ter zastopanje obeh spolov. 
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Skupščina voli predsedstvo kot enoten organ. Skupščina lahko na predlog predsednika o enotni 
listi za podpredsednika in člane predsedstva glasuje javno. Dva podpredsednika in člani 
predsedstva so izvoljeni, če predlagana lista prejme večino glasov prisotnih predstavnikov. 
 
Za podpredsednika in člane predsedstva so v primeru tajnih volitev izvoljeni kandidati, ki so prejeli 
večino glasov predstavnikov skupščine. Če posamezni kandidat ni prejel potrebne večine glasov 
mandatar predlaga skupščini nadomestnega kandidata. Skupščina ponovno glasuje samo o tem 
kandidatu do izvolitve polnega števila članov predsedstva. 
 
Predsednik SZS na sami skupščini pred vsakim glasovanjem lahko spremeni predlog kandidatne 
liste za dva podpredsednika in člane predsedstva. 
 
 
3.  Volitve članov nadzornega odbora in disciplinskega razsodišča 

 
 

52. člen 
 
Skupščina voli tri člane nadzornega odbora izmed kandidatov, ki so jih predlagale članice SZS. 
 
Skupščina voli tri člane disciplinskega razsodišča in njihove namestnike izmed kand idatov, ki so jih 
predlagale članice SZS. 
 
 

53. člen 
 
Za razrešitev članov organov SZS, ki jih voli skupščina, se smiselno uporabljajo določbe o njihovi 
izvolitvi. 
 
Glasovanje o razrešitvi se uvrsti na dnevni red skupščine na predlog predsedstva ali 1/3 članov 
SZS. 
 
 
VI. FINANČNO IN MATERIALNO POSLOVANJE 

 
 

54. člen 
 
Sredstva SZS so: 

- članarina, 

- sredstva, ki jih SZS na podlagi predpisov pridobi iz državnega proračuna, 

- sredstva Fundacije za šport in OKS-ZŠZ 

- sredstva, ki jih SZS prejme za posebne namene na temelju dogovorov ali pogodb z drugimi 
organizacijami ali posamezniki, 

- dohodki iz dejavnosti SZS in naslova materialnih pravic, 

- darila in druga sredstva 

- sredstva iz naslova sponzorstva in donatorstva. 
 
Dodeljena namenska sredstva se lahko uporabijo le za namene, za katere so bila dodeljena. 
 
Z namenom pridobivanja finančnih in drugih sredstev, ki so potrebna za financiranje dejavnosti 
SZS in dosega njenih ciljev, lahko SZS opravlja med drugim tudi pridobitno dejavnost v skladu s 
tem Statutom. 
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SZS lahko z namenom zagotavljanja kvalitetnejših pogojev za razvoj strelstva ustanovi 
gospodarsko družbo ali prenese opravljanje pridobitne dejavnosti na drugo pravno osebo. O 
ustanovitvi gospodarske družbe in o prenosu pridobitne dejavnosti odloča skupščina. 
 
 

55. člen 
 
Če SZS pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora uporabiti 
za izvajanje dejavnosti, za katero je ustanovljena. 
 
SZS razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom in letnimi finančnimi načrti, ki jih 
sprejme skupščina. 
 
Finančne in materialne listine podpisujejo predsednik (odredbodajalec), lahko pa tudi druge osebe, 
ki jih zato pooblasti predsedstvo ali predsednik SZS. SZS ima svoj račun pri poslovni banki. 
 
 

56. člen 
 
SZS vodi finančno poslovanje v skladu z zakonom, ki ureja položaj društev, v skladu z 
računovodskimi standardi za društva in v skladu s tem Statutom. SZS vodi finančno in materialno 
poslovanje po dvostavnem knjigovodstvu. 
 
Poslovno leto SZS je enako koledarskemu letu. 
 
 

57. člen 
 
SZS ima premično in nepremično premoženje. 
 
Premično premoženje se nabavi ali odtuji na podlagi sklepa predsedstva. Nepremično premoženje 
SZS se lahko odtuji, zamenja ali obremeni le s sklepom skupščine. 
 
 

58. člen 
 
SZS ima lahko tudi sponzorje in donatorje. Sponzorji in donatorji so lahko fizične ali pravne osebe, 
ki zvezi materialno, moralno ali kako drugače pomagajo. Sponzorji lahko sodelujejo in razpravljajo 
na sejah skupščine, nimajo pa pravice odločanja. 
 
 
VII. NAGRADE IN PRIZNANJA 

 
 

59. člen 
 
Organizacije, ustanove, regije, SD in posameznike lahko skupščina SZS pohvali ali jim prizna 
nagrado za izredno prizadevnost ali uspešnost pri delu in opravljanju nalog. O podelitvah priznanj 
in nagrad sprejme predsedstvo poseben pravilnik. 
 
 
VIII. PRENEHANJE DELOVANJA SZS 

 
 

60. člen 
 
SZS preneha delovati, če tako sklene skupščina, ali po samem zakonu ali, če se število članic SZS 
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zmanjša pod dve. Če SZS preneha delovati, preide vse njeno premoženje na članice SZS na 
način, kot sklene skupščina v sklepu o prenehanju. Če skupščina o tem ne more odločiti, se 
premoženje SZS razdeli med članice v razmerju s številom članstva. 
 
 
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
 
 

61. člen 
 
Spremembe in dopolnitve Statuta se sprejemajo po enakem postopku kot Statut. 
 
Pravilniki, drugi predpisi in organizacija ter dopolnilne volitve in imenovanja, ki se sprejmejo na 
podlagi Statuta morajo biti z njim usklajeni v roku enega leta od sprejema Statuta. 
 
 

62. člen 
 
Ta Statut začne veljati z dnem sprejema. Statut se objavi na spletni strani SZS. 
 
Z dnem začetka veljavnosti tega Statuta preneha veljati Statut Strelske zveze Slovenije sprejet dne 
24. 6. 2008 in spremembe z dne 27. 8. 2008. 
 
 

        JANEZ SLAPAR 
        Predsednik SZS 

V Ljubljani, 30.03.2016 
 


