Na podlagi 4., 8. in 9. člena Zakona o društvih (Ur. l. RS, št. 61/06 in 58/09) je
ustanovni zbor na Jesenicah dne 25. 3. 2011 sprejel sklep o ustanovitvi
Strelskega društva PANTER in v ta namen naslednji

STATUT STRELSKEGA DRUŠTVA PANTER
SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
STRELSKO DRUŠTVO PANTER (v nadaljnjem besedilu društvo) je prostovoljno,
samostojno, nepridobitno združenje fizičnih oseb, ki se združujejo zaradi
zadovoljevanja in razvijanja skupnih določenih interesov strelskega športa in drugih
športnih dejavnosti, opredeljenih v teh pravilih in v skladu z Zakonom o društvih.
2. člen
Namen in vloga društva je pomoč članom v zadovoljevanju potreb in hotenj s
področja strelskega športa ter pospeševanje športnih aktivnosti ljubiteljev tega športa
z organiziranjem tečajev, treningov in tekmovanj v streljanju in drugih športnih
dejavnosti.
V ta namen lahko društvo organizira in izvaja dejavnosti v sekcijah:
1. sekcija ZRAČNA PUŠKA IN ZRAČNA PIŠTOLA
2. sekcija PIŠTOLA
3. sekcija PUŠKA
4. sekcija "AIR SOFT in PAINT BALL"
5. sekcija LOKOSTRELSTVO
6. druge športne dejavnosti v posameznih sekcijah
Društvo deluje samostojno ter po načelih enakopravnosti, amaterizma in športne
solidarnosti. Pri tem se prostovoljno povezuje ter sodeluje z drugimi športnimi
organizacijami in športnimi zvezami.
Društvo je pravna oseba zasebnega prava in ima svoj transakcijski račun. Sedež
društva je na naslovu Zgornji Plavž 13, 4270 Jesenice in deluje na območju Upravne
enote Jesenice.
Društvo je član Strelske zveze Slovenije in Športne zveze Jesenice. V pravnem
prometu zastopa društvo predsednik, ki je zastopnik društva.
3. člen
Društvo posluje z imenom STRELSKO DRUŠTVO PANTER. Skrajšano ime društva
je SD PANTER. Društvo ima svoj znak in štampiljko.
Znak društva je okrogle oblike s premerom 40 mm, oblikovan tako, da je v ozadju
pištola, preko katere je z vodnim tiskom odtisnjena tarča, ki je v barvah slovenske
zastave, na sredini tarče pa je črni karantanski panter. V črni obrobi tarče je napis
STRELSKO DRUŠTVO PANTER.
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Žig društva je enak znaku društva.
Poslovno leto je koledarsko.
4. člen
Društvo lahko sodeluje z drugimi organizacijami v Republiki Sloveniji, ki delujejo na
področju vzpodbujanja in razvijanja strelskega športa in drugih športnih dejavnosti.
Društvo lahko samostojno sodeluje ali se včlanjuje v sorodne mednarodne in tuje
organizacije, ki imajo podobne namene in cilje, s pogojem, da dejavnost tega
mednarodnega društva ali zveze mednarodnih društev ni v nasprotju z interesi
Republike Slovenije oziroma ima dovoljenje za delovanje s strani Vlade Republike
Slovenije.
5. člen
Delovanje društva in njegovih organov je javno. Svoje člane društvo obvešča :
s pravico vpogleda članov v zapisnike organov društva,
preko sredstev javnega obveščanja.
Širšo javnost obvešča društvo tako:
da so seje organov društva javne,
da organizira okrogle mize in tiskovne konference,
da na svoje seje vabi predstavnike zainteresiranih organov, ustanov,
organizacij ter predstavnike javnega obveščanja.
Za zagotavljanje javnosti dela ter dajanje objektivnih, resničnih in točnih informacij o
delu društva je odgovoren predsednik društva.
NAMEN IN CILJI DRUŠTVA
6. člen
Namen društva je vzpodbujati medsebojne odnose, razvijati varnostno in strelsko
kulturo, krepiti športno strelsko aktivnost med občani s ciljem razvoja strelske kulture
in kulture medsebojnih človeških stikov med ljudmi ter gojiti druge športne aktivnosti.
Za dosego teh ciljev in nalog bo društvo izvajalo naslednje aktivnosti:
oblikovalo program dela ter izvajalo koncept in strategijo razvoja strelskega
športa in drugih športnih dejavnosti v okviru delovanja društva;
določalo pogoje in skrbelo za izvajanje programa dela oziroma strelskih in
drugih aktivnosti društva;
spremljalo uveljavljanje in razvoj športa na področju delovanja društva;
skrbelo za populacijo in vzgojo strokovnih kadrov (trenerji, inštruktorji, sodniki,
drugi strokovni delavci) strelskega športa in drugih športov;
razvijalo množičnost v strelskem športu in drugih športnih aktivnostih;
nabavljalo opremo, orožje, strelivo in druga materialno-tehnična sredstva za
potrebe članov in društva;
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skrbelo za gradnjo, prenovo in vzdrževanje lastnih strelišč in vzdrževanje
najetih strelišč in prostorov ter zemljišč potrebnih za izvajanje strelskega
športa in drugih športov;
sodelovalo z lokalno skupnostjo, šolami in gospodarstvom pri uveljavljanju in
razvoju strelskega športa in drugih športov ter zagotavljanju materialnih
pogojev za delo;
zastopalo interese društva pri lokalni skupnosti in izven nje ter pri sodelovanju
s strelskimi in drugimi organizacijami doma in v tujini in
izvajalo druge naloge in storitve, določene s programom dela društva.
7. člen
Društvo opravlja pridobitno dejavnost, ki ni izključna dejavnost društva, in sicer:
organizira športna tekmovanja, začetne in nadaljevalne tečaje streljanja in
tečaje rokovanja z orožjem za svoje člane;
organizira druge športne aktivnosti, ki jih izvaja znotraj svojega programa in
organizira družabne prireditve, srečelove in tombole za svoje člane in širšo
javnost v skladu z Zakonom o igrah na srečo.
Društvo lahko poveri opravljanje pridobitne dejavnosti z društvenimi sredstvi drugim
osebam na temelju zakupne ali sorodne pogodbe.
ČLANSTVO
8. člen
Član društva lahko postane vsak državljan Republike Slovenije, ki sprejema ta pravila
društva, ima veselje do strelskega športa oziroma drugih športnih aktivnosti, ki se
izvajajo v okviru društva, in poravna članarino društva.
Člani društva so lahko tudi tujci, če se utemeljeno sklepa, da bo njihovo delovanje
skladno z nameni in načeli društva.
Če se v društvo včlani mladoletnik do dopolnjenega 15 leta, podpiše pristopno izjavo
njegov zakoniti zastopnik.
Članstvo v društvu je prostovoljno. Kdor želi postati član društva, mora izpolniti in
podpisati pisno pristopno izjavo, s katero sprejema obveznosti, določene v pravilih, in
se zaveže, da bo po njih deloval ter plačeval članarino. Pristopne izjave sprejema
upravni odbor društva, ki tudi ugotavlja pogoje za vključitev v društvo.
Društvo ima tudi simpatizerje in častne člane. Pravice in dolžnosti simpatizerjev in
častnih članov so enake kot pravice rednih članov in so navedene v nadaljevanju.
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9. člen
Pravice članov so:
da volijo in so izvoljeni v organe društva ali kot predstavniki društva v zvezi
strelskih organizacij ali drugih zvezah;
da sodelujejo pri delu v organih društva;
da glede na doseženo kvalifikacijo in usposobljenost v strelstvu ali drugih
športih sodelujejo na internih tekmovanjih in drugih prireditvah društva ter v
skladu z navodili upravnega odbora zastopajo društvo na strelskih ali drugih
športnih tekmovanjih doma in v tujini;
da uresničujejo svoje osebne interese na področju dejavnosti društva;
da so seznanjeni s programom in poslovanjem društva ter z njegovim finančno
materialnim poslovanjem;
da dajejo pobude in mnenja organom in vodstvu društva za boljše delo pri
izvajanju njegovih nalog;
da so obveščeni o delu organov društva;
da sprejemajo nagrade in pohvale za delo v društvu in za dosežene
tekmovalne uspehe.
10. člen
Dolžnosti članov so:
da spoštujejo ta statut in druge akte ter sklepe in odločbe organov društva;
da aktivno sodelujejo in s svojim delom prispevajo k uresničevanju ciljev in
nalog društva;
da redno plačujejo članarino v višini, ki jo določi skupščina društva;
da se kot tekmovalci izpopolnjujejo v strelskih veščinah in svoje znanje in
izkušnje prenašajo na ostale, predvsem mlajše člane društva;
da kot dobri gospodarji skrbijo za objekte in druga sredstva v lasti in uporabi
društva (oprema, orožje, strelišča, naprave);
da varujejo ugled društva;
da dajejo društvu informacije, ki so potrebne za izvajanje skupnih dogovorjenih
nalog.
11. člen
Društvo lahko imenuje častne člane.
Naziv častnega člana lahko dobi član društva, ki ima posebne zasluge za razvoj in
uspešno delo društva in razvoj strelskega športa.
Naziv častnega člana podeljuje skupščina društva na predlog upravnega odbora. Če
oseba, ki se ji podeli naziv častnega člana, ni član društva, nima pravice odločanja v
organih društva. Častni člani ne plačujejo članarine, imajo pa lahko tudi druge
ugodnosti v društvu, če tako odloči skupščina društva.
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12. člen
Članstvo v društvu preneha :
s prostovoljnim izstopom,
s črtanjem,
z izključitvijo na podlagi odločbe disciplinske komisije,
s smrtjo.
13. člen
Član prostovoljno izstopi iz društva, če upravnemu odboru pošlje pisno izjavo o
odstopu.
14. člen
Člana črta iz društva upravni odbor, če ta kljub opominu ne plača članarine v
tekočem letu.
15. člen
Član se izključi iz društva, če huje krši pravice in dolžnosti iz 9. in 10. člena teh pravil
ali če zavestno ravna proti interesom društva. O izključitvi odloča disciplinska
komisija s sklepom.
S sklepom disciplinske komisije se lahko iz društva izključi tudi člana, za katerega se
ugotovi, da je v pristopni izjavi za sprejem v društvo navedel neresnične osebne
podatke ali upravnemu odboru zamolčal okoliščine, ki bi vplivale na odločanje o
njegovi včlanitvi v društvo.
ORGANIZACIJA DRUŠTVA
16. člen
Organi društva so:
skupščina,
upravni odbor,
disciplinsko razsodišče,
nadzorni odbor,
tekmovalna komisija.
Z ustanovitvijo društva se določi upravni odbor, ki ima 99-letni mandat. Upravni odbor
opravlja tudi funkcije disciplinskega razsodišča in sodeluje pri delu v sekcijah in
komisijah.
Volitve organov so praviloma tajne, skupščina pa lahko s posebnim sklepom pred
vsakimi volitvami določi, da so volitve javne.
Za opravljanje vodstvenih funkcij je možna večkratna izvolitev. Upravni odbor in
nadzorni odbor odgovarjajo za svoje delo skupščini društva.
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17. člen
SKUPŠČINA
Skupščina je najvišji organ društva in voli organe društva. Sestavljajo jo vsi člani
društva.
Skupščina se lahko skliče na redno ali izredno zasedanje. Redno zasedanje
skupščine se skliče enkrat letno, praviloma v prvem četrtletju. Skupščino skliče
predsednik društva oziroma od njega pooblaščen član upravnega odbora v pisni
obliki in z navedbo dnevnega reda.
Izredno zasedanje skupščine se skliče po potrebi. Skliče jo lahko predsednik društva
ali upravni odbor na svojo pobudo. Izredna skupščina sklepa samo o stvari, za katero
je sklicana.
18. člen
Skupščina je sklepčna, če je prisotnih več kot polovica članov. Svoje sklepe sprejema
z večino navzočih članov.
Če se odloča o spremembi pravil ali prenehanju delovanja društva, morajo o tem
soglašati vsi trije člani upravnega odbora.
19. člen
Če ob predvidenem začetku zasedanja skupščina ni sklepčna, se začetek odloži za
30 minut, nakar skupščina veljavno sklepa, če so v večini prisotni člani upravnega
odbora.
Če skupščina tudi tedaj ni sklepčna, se skliče ponovno.
20. člen
Skupščino odpre in vodi predsednik društva. Pred nadaljevanjem vodenja skupščine
se izvolijo naslednji organi:
tričlanska verifikacijska komisija,
zapisnikar,
po potrebi pa tudi volilno komisijo, kandidacijsko komisijo ali druga delovna
telesa skupščine.
21. člen
Naloge skupščine društva so:
sklepa o dnevnem redu;
sprejema delovni program strelskega društva;
sprejema in potrjuje poročilo o aktivnostih strelskega društva;
sprejema, spreminja in dopolnjuje pravila in druge splošne akte društva;
razpravlja in sklepa o poročilih o delu upravnega in nadzornega odbora ter
disciplinskega razsodišča;
neposredno voli in razrešuje organe društva;
predlaga imenovanja častnih članov;
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sprejema finančni načrt in potrjuje zaključni račun;
odloča o višini članarine;
odloča o prenehanju delovanja društva;
dokončno odloča zoper sklepe upravnega odbora, nadzornega odbora in
disciplinskega razsodišča.
22. člen
Predsednik društva je neposredno od skupščine izvoljen zakoniti zastopnik društva,
ki skrbi za usklajevanje in delo ostalih organov društva, izvršitev programa dela in
drugih sklepov skupščine. V primeru njegove odsotnosti ga nadomešča
podpredsednik društva ali od njega pooblaščeni član upravnega odbora.
Predsednik zastopa in predstavlja društvo pred tretjimi osebami v premoženjskih in
drugih pravnih poslih ter je odgovoren za zakonitost in javnost dela društva.
Predsednik društva je hkrati tudi predsednik upravnega odbora.
23. člen
UPRAVNI ODBOR
Upravni odbor je kolektivni organ upravljanja društva, v katerem imajo vsi člani enake
pravice in dolžnosti in so neposredno vključeni v uresničevanje pravil društva,
programa dela in sklepov skupščine. Upravni odbor je za svoje delo odgovoren
skupščini.
Naloge upravnega odbora so:
vodi delo društva med dvema skupščinama;
izvršuje program dela društva in skrbi za izvajanje sklepov skupščine;
skrbi za uresničevanje skupnih ciljev društva;
vodi in dopolnjuje evidenco članstva;
usklajuje delo društva in pripravlja gradivo za skupščino;
izmed članov imenuje stalne in občasne komisije ter svetovalce za posamezna
področja dela društva;
skrbi za finančno-materialno poslovanje društva in za sredstva društva;
zastopa društvo v Republiki Sloveniji in v tujini;
sprejema finančni načrt in zaključni račun;
sprejema splošne akte, razen tistih, ki jih sprejema skupščina;
določa delegate za zastopanje društva v organih zvez, v katere je društvo
včlanjeno;
sprejema sklepe o sklicu rednega ali izrednega zasedanja skupščine;
sprejema predlog sklepa o višini članarine društva;
opravlja druga dela, ki po svoji naravi sodijo v pristojnost upravnega odbora.
24. člen
Upravni odbor sestavljajo trije člani. Mandat upravnega odbora je 99 let. Za svoje
delo je upravni odbor odgovoren skupščini. Upravni odbor sprejema sklepe z večino
glasov članov. Sklepčen je, če sta prisotna najmanj dva člana, ki lahko sprejemata
sklepe le soglasno.
7

Upravni odbor sestavljajo:
predsednik,
podpredsednik,
tajnik.
Upravni odbor lahko po potrebi zaseda tudi v razširjeni sestavi, če to zahteva
problematika društva, ki jo obravnava. Na sejo tedaj povabi vodje sekcij, komisij ali
druge člane.
25. člen
Seje upravnega odbora vodi predsednik ali podpredsednik. Upravni odbor sklepa z
navadno večino glasov prisotnih članov. Podpredsednik društva po potrebi
nadomešča predsednika in skrbi za opravljanje pravno-normativnih nalog delovanja
društva.
26. člen
Tajnik društva skrbi za točno in sprotno evidentiranje sklepov sej upravnega odbora
in skupščine, izdelavo zapisnikov sej in druga administrativno tehnična opravila v
društvu.
27. člen
Blagajnik društva skrbi za finančno-materialno poslovanje kluba in vodi potrebne
evidence. Pripravlja finančna poročila in letni zaključni račun društva.
Društvo lahko za izvajanje nalog blagajnika zaposli finančnega strokovnjaka, po
pogodbi o delu v skladu z veljavno zakonodajo.
28. člen
NADZORNI ODBOR
Nadzorni odbor sestavljajo trije člani društva, ki jih imenuje upravni odbor. Mandat
nadzornega odbora je 5 let. Nadzorni odbor je za svoje delo neposredno odgovoren
skupščini. Nadzorni odbor odloča z večino glasov. Sklepčen je, če sta prisotna
najmanj dva člana, ki lahko sprejemata sklepe le soglasno.
Naloge nadzornega odbora so:
nadzoruje finančno in materialno poslovanje društva,
o svojem delu poroča skupščini,
nadzoruje izvajanje letnega načrta dela.
29. člen
DISCIPLINSKO RAZSODIŠČE
Disciplinsko razsodišče sestavljajo člani upravnega odbora.
Disciplinsko razsodišče sprejema veljavne sklepe, če so prisotni vsi člani. Sklepi se
sprejemajo z navadno večino glasov. Za svoje delo so neposredno odgovorni
skupščini.
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30. člen
Disciplinsko razsodišče obravnava:
nastale spore med člani društva;
kršitve pravil društva, Strelske zveze Slovenije, mednarodnih strelskih zvez ali
drugih športnih organizacij, s katerimi društvo sodeluje;
neizvrševanje sklepov organov društva in dejanja, ki škodujejo ugledu društva.
Za vodenje postopka zoper člane društva se sprejme Pravilnik o disciplinskih
kršitvah. Za primere, ki jih ta pravilnik ne ureja, se smiselno uporablja določila
delovne zakonodaje. O izrečenem ukrepu izda pisni sklep.
Disciplinsko razsodišče lahko pri vodenju postopka izreče naslednje ukrepe:
opomin,
javni opomin,
izključitev iz strelskega društva.
Zoper sklep, ki ga izreče disciplinsko razsodišče, ima prizadeti pravico do pritožbe na
skupščino društva kot drugostopenjski organ. Pritožbeni rok je 15 dni od vročitve
pisnega sklepa o izrečenem ukrepu.
31. člen
TEKMOVALNA KOMISIJA
Tekmovalno komisijo sestavljajo najmanj en član upravnega odbora, vodje
posameznih sekcij in člani, ki jih potrdi upravni odbor. Člani komisije izberejo
predsednika izmed sebe na prvi seji.
Tekmovalna komisija ima mandat 5 let in jo potrdi upravni odbor. Člani komisije
pripravljajo strokovna gradiva o tekmovanjih in tekmovalcih za upravni odbor,
organizirajo in vodijo strelske treninge, tečaje in tekmovanja za člane društva ter
organizirajo in vodijo druge športne aktivnosti, pri katerih sodeluje društvo.
Tekmovalna komisija je za svoje delo neposredno odgovorna upravnemu odboru.
FINANČNO-MATERIALNO POSLOVANJE DRUŠTVA
32. člen
Za svoje delovanje pridobiva društvo sredstva:
s članarino,
iz naslova materialnih pravic in dejavnosti društva,
z darili in volili,
s prispevki donatorjev in sponzorjev,
iz javnih sredstev in
z lastno dejavnostjo društva.
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33. člen
Če društvo pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki,
ga mora porabiti za izvajanje dejavnosti društva. Vsaka delitev premoženja društva
med njegove člane je nična.
34. člen
Društvo razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom in letnim finančnim
načrtom, ki ga sprejme skupščina. Na redni skupščini člani vsako leto obravnavajo in
sprejmejo zaključni račun.
35. člen
Finančne in materialne listine podpisujeta predsednik in podpredsednik društva.
Finančno in materialno poslovanje se izvaja v skladu z veljavnimi predpisi s tega
področja, za kar je odgovoren blagajnik društva.
Blagajnik vodi finančno-materialno poslovanje in izkazuje podatke v skladu z določili
računovodskega standarda 33 za društva.
Društvo ima svoj transakcijski račun odprt pri izbrani banki.
36. člen
Sponzorji in donatorji društva so lahko fizične ali pravne osebe, ki društvu finančno,
materialno ali drugače pomagajo.
37. člen
Vsak član društva ima pravico vpogleda v finančno in materialno dokumentacijo ter
poslovanje društva.
Za pomoč pri urejanju finančno-materialnega poslovanja lahko društvo zaposli
finančnega strokovnjaka po pogodbi o delu v skladu z veljavno zakonodajo s
področja delovnega prava.
38. člen
Društvo ima lahko premično in nepremično premoženje, ki je kot last vpisana v
inventarno knjigo. Nepremično premoženje se vpiše v zemljiško knjigo pri pristojnem
okrajnem sodišču.
Nepremično premoženje se lahko pridobi ali proda na podlagi sklepov skupščine,
premično premoženje pa se lahko pridobi ali proda na podlagi sklepa upravnega
odbora. Društvo upravlja in gospodari z lastnino kot dober gospodar.
39. člen
Razmerje med lastnikom premoženja, ki se ga uporablja za izvajanje dejavnosti
društva, in društvom se uredi s posebnim sporazumom, ki ga stranki skleneta v pisni
obliki.
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EVIDENCE DRUŠTVA
40. člen
Društvo vodi za potrebe izvajanja svojih dejavnosti evidenco članov društva.
Evidenca članov vsebuje naslednje podatke: ime in priimek, datum rojstva, naslov
stalnega bivališča, številka članske izkaznice in kontaktne podatke.
Člani so dolžni društvu sproti sporočati spremembe osebnih stanj, ki so pomembne
za tekoče vodenje evidence članstva.
Društvo lahko podatke članov uporablja samo za izvajanje dejavnosti društva.
PRENEHANJE DRUŠTVA
41. člen
Društvo preneha:
po volji članov,
po zakonu.
42. člen
Po volji članov preneha delovanje društva na osnovi sklepa o prenehanju, ki ga
sprejme skupščina. Skupščina sprejme sklep o prenehanju društva z dvotretjinsko
večino prisotnih članov. S takšnim sklepom morajo soglašati vsi trije člani upravnega
odbora.
Skupščina s sklepom prenese premoženje društva, po poravnavi vseh obveznosti, na
drugo sorodno društvo.
Proračunska sredstva se vrnejo proračunu. O sklepu skupščine iz prvega odstavka
tega člena mora zastopnik društva v 30 dneh pisno obvestiti upravni organ, ki je
društvo registriral.
43. člen
Po samem zakonu društvo preneha, če dejansko preneha delovati ali če deluje v
nasprotju s pravnim redom Republike Slovenije.
44. člen
Če društvo ne ravna po 42. členu pravil in v primeru prenehanja po 43. členu pravil
društva, odloči o prenosu premoženja v skladu s predpisi o likvidaciji pravnih oseb
zasebnega prava pristojno sodišče.
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NAGRADE, PRIZNANJA, ODLIKOVANJA
45. člen
Nagrade, priznanja in odlikovanja društva se podeljujejo fizičnim in pravnim osebam
za :
dolgoletno aktivno delo v društvu,
izjemne tekmovalne dosežke v strelskem ali drugem športu ali
velik prispevek k razvoju strelskega ali drugega športa v regiji ali nacionalnem
merilu.
Nagrade, priznanja in odlikovanja se članom podeljujejo v skladu z določili Pravilnika
o podeljevanju nagrad, priznanj in odlikovanj, ki ga sprejme upravni odbor.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
46. člen
V skladu s tem statutom ima društvo še naslednja splošna akta:
pravilnik o disciplinskih kršitvah,
pravilnik o podeljevanju nagrad, priznanj in odlikovanj.
Akta sprejme upravni odbor društva v roku šestih mesecev od začetka veljavnosti
tega statuta.
47. člen
V izrednih razmerah in primeru vojne deluje društvo po navodilih upravnega odbora
društva in v skladu z zakonodajo s tega področja.
48. člen
Za status vrhunskih športnikov v društvu se uporabljajo določbe Pravilnika o
vrhunskih športnikih Strelske zveze Slovenije in Športne zveze Jesenice.
49. člen
Ta statut je bil sprejet na ustanovnem zboru Strelskega društva Panter, dne 25. 3.
2011 in prične veljati, ko je potrjen na pristojni upravni enoti.
50. člen
Za tolmačenje statuta je pristojen upravni odbor društva.

Zastopnik ustanoviteljev – predsednik društva :
Boštjan ARH
____________________
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