
Na podlagi 9. člena Zakona o društvih (Uradni list RS št. 60/95 in 80/99) je ustanovni zbor dne 
27.09.1997 sprejel sklep o ustanovitvi, dne 10. 3. 2006 pa so bile na občnem zboru sprejete spremembe, 
kot sledi:  
 
 
 

STATUT 
športnega strelskega društva BURJA 

 

 
I. Splošne določbe: 

 

1. člen 
 
Športno strelsko društvo BURJA ( v nadaljevanju društvo) je prostovoljno, samostojno, 
nepridobitno združenje fizičnih oseb, ki se združujejo zaradi skupno določenih interesov 
opredeljenih v statutu društva in v skladu z zakonom o društvih. 
 

2. člen 
 
Društvo je pravna oseba zasebnega prava. Sedež društva je v Vipavi. Naslov sedeža društva je 
Glavni trg 15, Vipava. Upravni odbor lahko spremeni naslov sedeža društva.  Območje delovanja 
društva je v občini Ajdovščina in Vipava. 
 

3. člen 
 
Društvo ima svoj znak in štampiljko. Znak društva je grafični simbol tarče in burje. V spodnji 
desni četrtini znaka je napis: BURJA športno strelsko društvo. Štampiljka je pravokotne oblike, 
velikosti 35x35 mm, vsebinsko enaka znaku društva. 
 

4. člen 
 
Društvo lahko sodeluje z drugimi organizacijami v Republiki Sloveniji, ki delujejo na področju strelskega 
športa in prispevajo k razvoju njegove in sorodnih dejavnosti. Društvo lahko samostojno sodeluje ali se 
včlani v sorodne mednarodne in tuje organizacije, ki imajo podobne namene in cilje. 
 
"< 
 

5.člen 
 
Delo društva in njegovih organov je javno. Seje organov kluba so javne. Zapisniki so na vpog1ed 
članom kluba. Širšo javnost se o delu kluba obvešča preko sredstev javnega obveščanja, 
neposredno od članov in z občasnimi informacijami (glasilom) kluba. 
Za zagotovitev javnosti dela in dajanja točnih informacij o delu društva je odgovoren predsednik 
društva. 
 

 



 

 

 

II. Namen in cilji društva 
 

6. člen 
 
Namen društva je uveljavljanje in pospeševanje športnih aktivnosti z združevanjem ljubiteljskega 
športa, pridobitvijo (gradnjo, nakupom, najemom, itd) športnih objektov, organiziranjem vaj in 
tekmovanj ter opravljanjem storitev v tej zvezi. 
 

7. člen 
 
Namen društva so predvsem 
  

- oblikovanje programa dela, izvajanje koncepta in strategije razvoja strelskega športa v okviru 
delovanja društva. 
- določanje pogojev za izvajanje programa dela (srednjeročnega in letnega) oz. strelskih in drugili 
aktivnostih društva 
- spremljanje in uveljavljanje razvoja strelskega športa, ugotavljanje in analizranje stanja ter 
sprejemanje ukrepov, nujnih za popuralizacijo in razvoj strelskega športa 
- skrb za vzgojo strokovnih kadrov ( trenerjev, inštruktorjev, sodnikov in. drugih strokovnih 
sodelavcev). 
- dajanje pobud za strokovno pomoč pri ustanavljanju in organiziranju strelskih sekcij in krožkov. 
- razvijanje množičnosti v strelskem športu. 
- nabava orožij, streliva in drugih materjalno tehničnih sredstev ter opreme za lastne potrebe in 
potrebe članov 
- skrb za gradnjo, prenovo in vzdrževanje lastnih strelišč in vzdrževanje najetih prostorov ter 
zemljišč potrebnih za izvajanje strelskega športa. 
- sodelovanje z lokalno skupnostjo, šolami in gospodarstvom pri pri uveljavljanju in razvoju 
strelskega športa in zagotavjanju materjalnih pogojev za delo. 
- zastopanje interesov društa pri lokalnih skupnostih in izven nje ter sodelovanje s strelskimi in 
drugimi organizacijami doma in v zamejstvu. 
- izvajanje drugih nalog in storitev, določenih s programom dela kluba. 
 

8. člen 
 
Član kluba je lahko državljan R Slovenije, ki sprejema statut društva. Oseba, ki se želi 
včlaniti, to pismeno sporoči predsedniku kluba v obliki prošnje in poda izjavo, da sprejema 
obveznosti, določene v statutu. O sprejemu odloča predsednik društva. 
Če se v društvo včlani mladoletna oseba ( pred dopolnjenim 18 letom ), podpiše pristopno 

izjavo njegov zakoniti zastopnik, ki ga tudi zastopa v organih društva. . 
Član društva je lahko tudi tujec, če ima stalno bivališče v R Sloveniji in če se utemeljeno sklepa, 
da bo njegovo delovanje skladno z nameni in načeli društva. 
 

9. člen 
 



Pravice članov so: 
- da volijo in so izvoljeni v organe društva. 
- da sodelujejo pri delu in soodločajo v organih društva. 
- da uporablj.yo skupne dosežke in rezultate delovanja društva pri svojem delu. 
- da uresničujejo svoje osebne inerese na področju dejavnosti društva. 
- da so seznanjeni s programom in poslovanjem društva ter njegovim finančno materijalnim 
poslovanjem. 
 
Dolžnosti članov so: 
- da spoštujejo statut in druge akte in sklepe društva. 
- da aktivno sodelujejo in s svojim delom prispevajo k uresničevanju ciljev in nalog društva. 
- da redno plačujejo članarino v višini, ki jo določi občni zbor društva. 
- da dajejo društvu informacije, ki so potrebne za izvajanje skupnih dogovorjenih nalog. 
- da prenašajo svoje izkušnje in znanje na mlajše člane društva. 
- da varujejo ugled društva. 
 

10. člen 
 
Članstvo preneha: 
- s prostovoljnim izstopom 
- s črtanjem 
- z isključitvijo 
- s smrtjo. 
Član prostovoljno izstopi iz društva, če upravnemu odboru društva pošlje pisno izjavo o izstopu. 
Člana črta iz članstva upravni odbor, če ta kljub opominu ne plača članarine v tekočem letu. 
O izključitvi člana iz društva odloča disciplinska komisija s sklepom. Sklep mora biti v skladu z 
disciplinskim pravilnikom. 
 

IV. Organi društva 

 
11. člen 

 
Organi društva so: 

- občni zbor, 
- upravni odbor, 
- nadzorni odbor, 
- disciplinska komisija. 
 

12. člen 
 
Občni zbor je najvišji organ društva, ki ga sestavljajo vsi člani. 
Občni zbor je lahko reden ali izreden. Redni občni zbor sklicuje upravni odbor enkrat 

letno. Izredni občni zbor pa s  skliče po sklepu upravnega odbora, na zahtevo nadzornega 
odbora ali na zahtevo 113 članov društva. Upravni odbor je dolžan sklicati izredni občni 

zbor v roku 30 dni od prejema zahteve za sklic. Če upravni odbor ne skliče izrednega 



občnega zbora v predpisanem roku, ga skliče predlagatelj, ki mora predložiti tudi dnevni 
red z ustreznimi materijali. Izredni občni zbor sklepa le o zadevi za katero je bil sklican. 
 

13. člen 
 
 

O sklicu občnega zbom in predloženim dnevnim redom morajo biti člani društva 
seznanjeni najmanj 14 dni pred sklicem, 
Občni zbor je sklepčen, če je prisotnih več kot polovica članov. 

Če občni zbor ni sklepčen, se zasedanje odloži za 30 minut Po preteku tega časa je občni 
zbor sklepčen, če je prisotnih najmanj 10 članov, 

Glasovanje je praviloma javno, lahko pa se člani na samem zasedanju dogovorijo za tajni 
način glasovanja. Volitve organov so praviloma tajne. 
 

14. člen 
 
Naloge občnega zbora: 

- sklepa o dnevnem redu, 
- sprejema ali spreminja statut in druge akte, - sprejema program dela, 
- sprejema finančni načrt in zaključno račun, 
- voli in razrešuje predsednika, tajnika in blagajnika ter člane upravnega in nadzornega odbora ter 
disciplinske komisije, 
- odloča o višini članarine, 
- odloča o pritožbah zoper sklepe upravnega in nadzornega odbora ter disciplinke komisije, 
- odloča o vključevanju in sodelovanju z drugimi sorodnimi organizacijami, 

- dokončno odloča o izključitvi člana iz društva, 
- odloča o drugih zadevah, ki jih predlagajo organi in člani društva v skladu z namenom in cilji 
društva, 
- odloča o nakupu in prodaji nepremičnin, 
- sklepa o prenehanju društva. 
Posamezni predlogi za raspravo morajo biti občnemu zboru v pisni obliki poslani upravnemu 
odboru najmanj 8 dni pred sklicem občnega zbora. 
O delu občnega zbora se vodi zapisnik, ki ga podpišejo predsedujoči, zapisnikar in dva 
overovitelja. 
 

15. člen 
 
Upravni odbor: 
 
Upravni odbor je izvršilni organ občnega zbora, ki opravlja organizacijska, strokovno tehnična in 
administrativna dela ter vodi delo društva med dvema občnima zboroma po programu in sklepih 
sprejetih na občnem zboru. 
Upravni odbor je za svoje delo odgovoren občnemu zboru. 
Upravni odbor šteje 9 članov. Sestavljajo ga predsednik, tajnik in blagajnik ter 6 izvoljenih 
članov. 



Upravni odbor se sestaja po potrebi, najmanj dvakrat letno. 
Mandatna doba članov upravnega odbora je 4 leta. 
 

16. člen 
 
Naloge upravnega odbora: 
- sklicuje občni zbor 
- skrbi za izvrševanje programa dela društva, 
- pripravlja predloge aktov društva, 

- pripravi predlog finančnegaplanain zaključnega računa, 
- skrbi za finančno in materijalno poslovanje društva, 

- upravlja s premoženjem društva, 
- ustanavlja in ukinja komisije društva, 
- uresničuje druge naloge, ki izhajajo iz aktov društva in naloge, ki mu jih še dodatno naloži občni zbor. 
 

17. člen 
 
Upravni odbor dela na sejah, ki jih sklicuje predsednik društva, v njegovi odsotnosti pa tajnik 
društva. 

.,. 

Upravni odbor je sklepčen, če je na seji prisotno več kot polovica članov. Veljavne sklepe 
sprejema z večino glasov prisotnih. 
Upravni odbor lahko za izvajanje posameznih nalog imenuje komisije. Naloge, število članov in 
predsednika komisij določi upravni odbor. Člani komisij so lahko le člani društva. Za svoje delo 
so komisije odgovorne upravnemu odboru. Izjemoma lahko društvo povabi k sodelovanju pri 
delu komisije zunanje sodelovce. 
 

18. člen 
 
Društvo lahko ustanovi tudi sekcije, ki so metoda dela društva organizirane po interesnem 
principu članov društva. Sekcijo ustanovi upravni odbor na pobudo čla.nov društva. Sekcije niso 
pravne osebe in morajo delati v skladu s statutom društva. 
Za svoje delo so sekcije odgovorne upravnemu odboru. 
 

19. člen 
 
Nadzorni odbor: 
 
Nadzorni odbor spremlja delo upravnega odbora in drugih organov društva ter opravlja nadzor 
nad finančno materlja1nim poslovanjem društva. Nadzorni odbor poroča enkrat letno občnemu 
zboru, kateremu je tudi odgovoren za svoje delo. 
Nadzorni odbor je sestavljen iz treh članov, ki jih izvoli opčni zbor. Člani med seboj izberejo 
predsednika. Člani nadzornega odbora ne morejo biti istočasno člani upravnega odbora, lako pa 
sodelujejo na njih sejah, vendar nemorejo odločati. Nadzorni odbor je sklepčen, če so na seji 
prisotni vsi trije člani. Veljavne sklepe sprejema z večino glasov. 
Mandatna doba članov nadzornega odbora je 4 leta. 



 
 
 

20. člen 
 
Disciplinska komisija: 
 
Člane disciplinske komisije voli opčni zbor za dobo štirih let Sestavljajo jo trije člani in dva 
namestnika, ki izmed sebe izvolijo predsednika. Sestaja se po potrebi in na pisno zahtevo članov 
ali organov društva. 
Disciplinska komisija vodi postopek in izreka disciplinske ukrepe v skladu s disciplinskim 
pravilnikom. 
 

21. člen 
 
Disciplinske kršitva, ki jih obravnava disciplinska komisija so naslednje: 

- kršitve določb statuta, 

- nevestno in lahkomiselno sprejemanje in izvrševanje sprejetih zadolžitev in društvu, 
- neizvrševanje sklepov organov društva, 

- dejanja, ki kakorkoli škodujejo ugledu društva. 
 
 

22. člen 
 
Disciplinski ukrepi, ki jih jih po izvedenem postopku v skladu z disciplinskim pravilnikom izreče 
disciplinska komisija so: 

- opomm, 
- javni opomin, 
- izključitev. 
 
Zoper sklep, ki ga izda disciplinska komisija ima prizadeti pravico pritožbe na občni zbor, kot 
drugostopenjski organ. 
 
 

23. člen 
 
Predsednik društva 
 
Predsednik zastopa in predstavlja društvo pred državnimi in drugimi organi in organizacijami v 
državi in v tujini. 
Predsenik društva je hkrati tudi predsednik upravnega odbora in ga izvoli občni zbor za dobo 
štirih let. 
Predsednik je odgovoren za delovanje društva v skladu s statutom in pravnim redom Republike 
Slovenije. Za svoje delo je odgovoren občnemu zboru in upravnemu odboru. 
 

 



 
 
 

24. člen 
 
Tajnik društva 
 
Za opravljanje strokovno tehničnega in administrativnega dela ter za koordinacijo med organi 
društva skrbi tajnik društv  ki ga izvoli občni zbor za dobo štirih let. Za svoje delo je odgovoren 
občnemu zboru. 
 

V. Finančno in materialno poslovanje društva 

 
 

25. člen 
 
Viri dohodkov 
- članarina, 
- darila, volila, 
- dohodek iz dejavnosti društva in naslova materialnih pravic, 

- prispevki sponzorjev, 
- javna sredstva, 
- drugi viri. 
Če društvo pri opravlanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora 
porabiti za izvajanje dejavnosti, za katero je bilo ustanovljeno. 
V saka delitev premoženja društva med njegove člane je nična. 
 

26. člen 
 
Društvo razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom in letnimi finančnimi plani, ki jih 
sprejme občni zbor. Na rednem občnem zboru člani vsako leto obravnavajo in sprejmejo 
zaključni račun. 
Finančne in materialne listine podpisujeta predsednik in tajnik društva. 
 

27. člen 
 
Finančno in materialno poslovanje mora biti v skladu z veljavnimi predpisi s tega področja. 
Blagajnik vodi finančno in materialno poslovanje v skladu s pravilnikom o finančno materialnem 
poslovanju društva, ki mora biti v skladu z računovodskimi standardi društva. 
 
Društvo ima svoj žiro račun pri Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in 
informiranje. 
 

28. člen 
 
Delo blagajnika je javno. 



Vsak član društva ima pravico vpogleda v finančno in materialno dokumentacijo in 
 poslovanje društva. 
 
 
Za pomoč pri urejanju finančno materialnih zadev lahko zaposli društvo finančnega strokovnjaka v skladu 
z veljavno zakonodajo s področja delovnega prava. 
 

29. člen 
 
Društvo ima premično in nepremično premoženje, ki je kot last društva vpisana v inventarno knjigo. 
Premično premoženje se lahko kupi ali odtuji le na podlagi sklepa upravnega odbora. 
Nepremično premoženje pa se lahko kupi ali odtuji le na podlagi sklepa opčnega zbora. 
 

30. člen 
 
Društvo ima tudi častne člane. 
Naziv častnega člana lahko dobi član društva., ki ima posebne zasluge za razvoj in uspešno delo 
društva. Podeljuje ga občni zbor na predlog občnega zbora ali predsednika. Častni člani ne 
plačujejo članarine, imajo pa lahko tudi druge ugodnosti v društvu, če tako določi skupščina. 
Častni član, ki ni član društva nima pravice odločanja. 
 

31. člen 
 
Društvo ima lahko tudi sponzorje, ki so lahko pravne ali fizične osebe katere društvu materjalno, 
moralno ali kako drugače pomagajo. Sponzorji lahko sodelujejo in razpravljajo na sejah občnega 
zbora, nimajo pa pravice odločanja. 
 
 

VI. Prenehanje društva 

 
32. člen 

 
Društvo lahko preneha: 
- po sklepu občnega zbora z večino prisotnih članov, 

- po samem zakonu. 
V primeru prenehanja društva preide premoženje društva na Strelsko zvezo Slovenije, Dolenjska 
cesta 11, Ljubljana. 
Proračunska sredstva se vrnejo proračunu. 
 
Slovenije, 
 
Ta statut je sprejel ustanovni občni zbor dne, 27.09.l997,  spremembe pa so bile sprejete na občnem zboru 
dne 10. 3. 2006 , s takojšnjo veljavnostjo. 
 

Predsednik društva: 
Stanislav TREBIŽAN  


