Zbor ilanov Strelskega dru5tva FENIX, je na rednem zboru dlanov, dne 16.9.2017, na podlagi
13. ilena Zakona o dru5wih (Uradni list RS, 3t.6412011-UPB2), sprejel naslednje preii5ieno
besedilo Statuta dru5fva

STATUT
STRELSI(EGA DRUSTVA FENIX

I. SPLOSNE DOLOdBE
1. dlen

Strelsko dru5wo FENIX (v nadaljnjem besedilu: dru5tvo) je prostovoljno, samostojno, nepridobitno
zdruLenje fizidnih oseb, ki se zdruZujejo zaradi uresnidevanja skupnih interesov na podrodju strelskih
in drugih Sportnih dejavnosti, opredeljenih v tem statutu in v skladu

s

pozitivno zakonodajo.

2. dlen
Dru5tvo lahko organtzirain izvaja dejavnosti v sekcijah. Sekcije ustanovi upravni odbor dru5tva.

II. STATUSNE DOLOCBE
3. dlen

Ime in sedeZ
Ime druStva

je Strelsko druStvo FENIX.

SkrajSano ime dru5tva
SedeZ dru5tva

je DruStvo FENIX.

je na obmodju Upravne enote Maribor.

4. dlen
Dru5tvo je pravna oseba zasebnega prava in ima svoj transakcijski radun.
5. dlen

Znako Stampiljka in zastava

Dru5tvo ima svoj znak in Stampiljko. Znak dru5tva je okrogle oblike s premerom 40 mm, oblikovan
tako, da je v ozadju tarda, preko katere je odtisnjen rumen ptid, ki ponazarja Fenix-a, ki je vstal iz
pepela.

Stampiljka je oglate

oblike,

zastava dru5tva

je enaka znaku dru5tva.

Poslovno leto je koledarsko.
6. dlen

Sodelovanje z drugimi organizacijami
Za uresnidevanje svojih skupnih interesov se lahko druStvo zdruli z drugimi dru5tvi v zvezo dru5tev.

Dru5tvo sodeluje z drugimi dru5tvi in organizacijami pri izvajanju skupno dogovorjenih programov.
Dru5tvo lahko sodeluje tudi s tujimi sorodnimi druStvi in se z njimi dogovarja o skupnih programih, ki
morajo biti v skladu z dolodili tega statuta, Zakonom o druStvih in pravnim redom Republike
Slovenije.
7. dlen

Zastopanje in predstavljanje
Dru5tvo

v

pravnem prometu zastopa in predstavlja predsednik dru5tva, ki je hkrati zastopnik dru5tva.

Za zastopanje in predstavljanje lahko predsednik pooblasti

tudi

drugega dlana druitva.

8. dlen

Javnost delovanja in obve5ianja
Delovanje dru5tva je javno.
Svoje dlane obveida:

.
o
o

s pravico vpogleda dlanov v zapisnike organov dru5tva;
preko oglasne deske;
preko svetovnega spleta (internet).

Sirsolavnost obveSda:
o s tiskovnimi konferencami in preko medijev;
o preko svetovnega spleta (internet).
Za zagotavljanj

e

javnosti dela dru5tva j e odgovoren predsednik dru5tva.

III. NAMEN IN CILJI DELOVANJA
9. dlen

cilji delovanja druStva so predvsem:
oblikovati program dela ter izvajati koncept in strategijo razvoja strelskega Sporta in drugih

Namen in

.

Sportnih dejavnosti v okviru delovanja dru5tva;

o

doloditi pogoje in skrbeti za izvajanje programa dela oziroma strelskih in drugih aktivnosti

o

in vzgojo strokovnih kadrov (trenerji, in5truktorji, sodniki, drugi
strokovni delavci) strelskega Sporta in drugih Sportov;
razviiati mnoZidnost v strelskem Sportu in drugih Sportnih aktivnostih;
skrbeti za gradnjo, prenovo in vzdrievanje lastnih streli5d in vzdrLevanje najetih streliSd in
prostorov ter zemlji5d potrebnih zaizvajanje strelskega Sporta in drugih Sportov;
sodelovati z lokalno skupnostjo, drlavo, Solami in gospodarstvom pri uveljavljanju in razvoju
strelskega Sporta in drugih Sportov ter zagotavljanju materiahih pogojev za delo;
zastopati interese dru5tva pri sodelovanju s strelskimi in drugimi organizacijami doma in v
tujini in izvajati druge naloge in storitve, dolodene s programom dela dru5tva.

o
o
o
o

druStva;

skrbeti za populacijo

10. dlen

Dejavnosti oz. naloge
Dru5tvo opravlj a naslednj o nepridobitno dej avnost:
o organizira in izvaja zaletne in nadaljevalne tedaje streljanja in tedaje ravnanja

.
o
.
o
o
.
.
o
.
o

z

oroZjem za

dlane;

organizira in izvaja strokovna izobraLevanja s podrodja oroLja;
organizira treninge zadlane;
organizira strelska tekmovanja;
omogoda dlanom nastopanje na tekmovanjih;

nabavlja oroLje, strelivo, opremo in druga materialno-tehnidna sredstva, za potrebe dlanov in
druStva;

organizira udeleZbo na sejmih, seminarjih ter drugih oblikah strokovnega izobraLevanja za
dlane;

sodeluje pri pripravi zakonskih in podzakonskih predpisov s podrodja oroZne zakonodaje;
skrbi za prornocijo varnosti strelskega Spo(a;

s svojimi programi kandidira za proradunska sredstva drLave, lokalne skupnosti in drugih
organov in organizacij, ter s trZenjem na vse s pozitivno zakonodajo dolodene nadine
zagotavlja potrebna sredsfva za financiranje uresnidevanja postavljenih ciljev;
streZba pijad, za dlane druStva;
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.

organizira drulabne prireditve za dlane dru5fva.
I 1. dlen

Dru5tvo lahko opravlja pridobitno dejavnost pod pogoji, ki jih za opravljanje te dejavnosti doloda
zakon, vendar ne kot svojo izkljudno ali preteZno dejavnost. Pridobitna dejavnost mora biti dolodena v
statutu dru5tva in mora biti povezana z namenom in cilji, kot dopolnilna dejavnost nepridobitni
dejavnosti druSfva.
Dru5tvo po standardni klasifikaciji dejavnosti lahko opravlja naslednje pridobitne dejavnosti:
r P85.510 lzobraievanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na podrodju Sporta in rekreacije

o
o
o
c
o
o
o
o
o
o
o

(zadetni in nadaljevalni tedaji streljanja; usposabljanje in opravljanje preizkusov znanja o
ravnanju z oroLjem, strokovna izobraLevanja s podrodja oroLja za 5ir5o javnost);
R93.190 Druge Sportne dejavnosti (XXL namizninogomet, Laser max, Bumper ba11...);
N79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti;
G47.640 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s Sportno opremo (nabava in
prodaja Sportne opreme, oroZja in streliva iz podrodja delovanja druStva za 5ir5o javnost);
G47.910 Trgovina na drobno po po5ti ali po internetu;
R93.120 Dejavnost Sportnih klubov (zbiranje oroLja na podlagi Zakona o oroZju);
L68.200

-

Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremidnin (uporaba in najern

streli5da za 5ir5o j avnost);

N77.210 Dajanje Sportne opreme v najem in zakup;
Dru5tvena zaloLniika dejavnost: Izdajanje knjig (J58.110); Izdajanje dasopisov (J58.130),
Izdajanje revij in druge periodike - (J58.140), Drugo zaloZni5tvo - (J58.190); Obratovanje
spletenih portalov (za sponzorje in donatorje dru5tva) (J63.120);
R92.002- Prirejanje iger na sredo, razen v igralnicah;
156.300 - StreZba pijad v skladu s pozitivno zakonodajo;
M73.120 Posredovanje ogla5evalskega prostora (reklamiranje in ogla5evanje sponzorjev).

IV. .LANSTVO
12. dlen

elan dru5wa lahko postane vsak drZavljan Republike Slovenije ali tujec, ki se ukvarja s strelstvom ali
je kako drugade poyezan s tem podrodjem, ki poravna dlanarino dru5tva in izpolni ter podpiSe pisno
pristopno izjavo, s katero sprejema obveznosti, dolodene v tem statutu in se zaveZe, da bo po njih
deloval ter pladeval dlanarino.
O vi5ini dlanarine in drugih zadevahv zvezi s dlanarino odloda upravni odbor dru5fva.

ilani

ie

dru5wa so lahko tudi pravne osebe EU.
13. dlen

v

dru5fvo vdlani mladoletnik do dopolnjenega 7 leta starosti ali oseba, ki nima poslovne
sposobnosti, podpiSe pristopno izjavo njen zakoniti zastopnik. Za osebo od sedmega do dopolnjenega
l5 leta starosti mora zakoniti zastopnik pred njeni vstopom v dru5tvo podati pisno soglasje. Mladoletni
dlani imajo pravico voliti, ne morejo pa biti izvoljeni v organe dru5tva ter lahko izvajajo dejavnosti
povezane z uporabo oroLja izkljudno pod nadzorom mentorja ali dlana, ki ga pooblasti upravni odbor.
se

14. dlen

Clanswo v dru5tvu je prostovoljno. Pristopne izjave sprejema upravni odbor, ki tudi ugotavlja pogoje
zav(lanitev v dru5fvo.
15. dlen

Dru5tvo ima tudi simpatizerje in dastne dlane. Pravice in dolZnosti simpatizerjev in dastnih dlanov so
enake kot pravice rednih dlanov in so navedene v nadaljevanju, vendar simpatizerji nimajo aktivne in
pasivne volilne pravice, prav tako aktivne in pasivne volilne pravice nimajo dastni dlani, ki niso dlani
druStva.
16. dlen

Polnoletni dlan dru5tva lahko izvaja streljanje na streli5du samostojno, na lastno odgovornost.
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Mladoletni dlan druStva lahko izvaja streljanje na streliSdu le pod nadzorom in5truktorjev, trenerjev ali
odgovornih oseb streli5da.
17. dlen

Pravice in dolZnosti ilanov
Pravice dlanov so:
o da se udeleZujejo zborov, dlanskih sestankov in dru5tvenih prireditev;
. da sodelujejo pri delu in odlodanju v druitvu;

o
.
.
o
.

da volijo in so lahko izvoljeni v organe dru5tva ter kot predstavniki druStva v organe drugih
organizacij;
da dajejo pobude, predloge in priporodila organom dru5tva za njihovo delovanje;
da so obve5deni o delovanju dru5fva;
do vpogleda v dokumentarno in drugo gradivo dru5tva;
da predlagajo obravnavo strokovnih in drugih vpra5anj, pomembnih za delovanje dru5tva.

DolZnosti dlanov so:
o da spoStujejo ta statut, interne akte, sklepe in odloditve organov dru5tva;
r da aktivno sodelujejo in s svojim delom prispevajo k uresnidevanju ciljev in nalog druStva;
r da redno in pravodasno pladujejo dlanarino v vi5ini, kijo dolodi upravni odbor druStva;
o da se izpopolnjujejo v strelskih veidinah in svoje znanje in izku5nje prena5ajo na ostale,
predvsem mlajSe dlane dru5tva;
. da kot dobri gospodarji skrbijo za objekte in druga sredstva v lasti in/ali uporabi druStva
(oroZje, oprema, naprave, streliSde...);
o da varujejo ugled dru5tva.
18. dlen

Dru5wo lahko imenuje dastne dlane.
Naziv dastnega dlana lahko dobi oseba, ki ima posebne zasluge za razvoj in uspeino delo druStva in/ali
r

am

oj strelskega Sporta.

Naziv dastnega dlana podeljuje skup5dina dru5tva na predlog upravnega odbora. ie oseba, ki se ji
podeli naziv dastnega dlana, ni dlan dru5tva, nima pravice odlodanja v organih dru5tva. iastni dlani ne
pladujejo dlanarine, imajo pa lahko tudi druge ugodnosti v druStvu, de tako odlodi zbor dlanov dru5tva.
19. dlen

Clanswo v dru5tvu preneha:
. s prostovoljnim izstopom;
o s drtanjem;

o
o

zizkljudiwijo na podlagi odlodifve disciplinskega razsodiSda;
s smrljo.

20. dlen

O prenehanju dlanstva na podlagi izstopa dlana odloda upravni odbor druStva, ko prejme pisni
zahtevek ali izjavo o prostovoljnem izstopu, po pregledu dokazil dlana o izpolnitvi vseh dolZnosti in
poravnanih obveznostih, ki so lahko nastale s dlanstvom v druStvu.
21. dlen

ilana drta iz dru5tva upravni odbor dru5tva,

de ta do konca meseca januarja

v tekodem letu, do celote

ne poravna dlanarine za preteklo leto.

Prav tako upravni odbor iz druitva drta dlana, de ta v roku 30 dni po opominu o nepladilu dlanarine, ne
poravne dlanarine za tekode leto.
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22. dlen
CIan se izkljudi iz dru5tva, de huje kr5i pravice in dolZnosti iztega statuta ali de zavestno ravna proti
interesom dru5tva. O izkljuditvi odloda disciplinsko razsodi5de s sklepom, v skladu s Pravilnikom o
disciplinskih kr5itvah. S sklepom disciplinskega razsodiSda se lahko iz dru5fva izkljudi tudi dlana, za
katerega se ugotovi, daje v pristopni izjaviza sprejem v dru5tvo navedel neresnidne osebne podatke
ali upravnemu odboru zamoldal okoli5dine, ki bi vplivale na odlodanje o njegovi vdlaniwi v dru5tvo.
Kljub izkljuditvi dlana le-ta odgovarja za izpolnitev svojih dolZnosti in obveznosti, ki so nastale z
njegovim dlanstvom v dru5tvu.

V. ORGANI DRUSTVA
23. dlen

Organi druitva so:

.
.
o
o

zbor dlanov

upravni odbor
disciplinskorazsodi5de
predsednik dru5tva

pa lahko s

je Stiri leta. Volitve organov so praviloma javne, zbor dlanov
posebnim sklepom pred vsakimi volitvami dolodi, da so volitve tajne.

Y zvezi volitev

se uporablja

Mandatna doba dlanov organov dru5tva

Pravilnik o kandidiranju in volitvah v organe Strelskega dru5tva FENIX.

Za opravljanje vodstvenih funkcij

je

moLna vedkratna izvolitev.

24. dlen

l. Zbor ilanov
Zbor dlanov je najvi5ji organ druSfva. Sestavljajo ga vsi dlani dru5tva.
Zbor dlanov je lahko redni ali izredni.
Redni zbor dlanov mora biti najmanj enkrat letno.

Sklide ga predsednik dru5tva oziroma od njega poobla5den dlan upravnega odbora v pisni obliki in z
navedbo dnevnega reda najmanj 15 dni pred sklicem.
Izredni zbor dlanov se sklide po potrebi. Sklide ga lahko predsednik dru5tva ali upravni odbor na svojo
pobudo ali na pobudo l/3 dlanov. ee predsednik ali upravni odbor ne sklide izrednega zbora dlanov v
30 dneh, ga sklide predlagatelj s tem, da dolodi predlog dnevnega reda in gradivo zasejo najmanj 15
dni pred sklicem. Izredni zbor dlanov sklepa samo o stvari, zakatero je sklican.
25. dlen

Zbor (lanov je sklepden, de je prisotnih ved kot polovica dlanov. Svoje sklepe sprejema z vedino
navzodih dlanov.
26. dlen
zasedanja zbor dlanov ni sklepden, se zadetek odloZi za 30 minut, nakar
zbor dlanov veljavno sklepa, de je prisotnih najmanj 10 dlanov. Ce zbor tudi tedaj ni sklepden, se
sklide ponovno.

ie ob predvidenem zadetku

27. dlen

Zbor (lanov sprejme sklepe z vedino navzodih dlanov, razen de se odloda o prenehanju dru5tva,
odtujitvi ali razdeliwi premoZenja. Tedaj je potrebna dvotretjinska vedina vseh prisotnih dlanov. Nadin
glasovanja dolodi zbor dlanov.
28. dlen

Zbor (lanov odpre in vodi predsednik dru5tva, do izvolitve delovnega predsedstva, ki ga sestavljajo
predsednik delovnega predsedstva in dva dlana. Pred nadaljevanjem vodenja zbora dlanov se izvolijo
naslednji organi:

.
.
o
.

dvodlanska verifikacijska komisija;
zapisnikar;

overoviteljzapisnika;
po potrebi tudi volilna komisija in druga delovna telesa zbora dlanov.

29. dlen
dlanov
so:
Naloge zbora
r odloda o dnevnem redu;
o sprejema delovni in finandni program dru5tva;
. sprejema in potrjuje porodila o aktivnostih dru5tva;
. sprejema, spreminja in dopolnjuje Statut dru5tva;
. razpravlia in sklepa o porodilih o delu upravnega odbora in disciplinskega razsodi5da;
. neposredno voli in razreSuje organe dru5tva;
o imenuje dastne dlane dru5tva;
. sprejema finandni nadrt in potrjuje letno porodilo;
o odloda o nakupu in prodaji nepremidnin,
r odloda o prenehanju in zdruZifvi druStva;
. opravlja nadzor nad finandno materialnim poslovanjem dru5tva;
. nadzoruje izvajanje letnega nadrta dela;
o dokondno odloda o pritoZbah zoper sklepe upravnega odbora in disciplinskega razsodi5da.
30. dlen
2. Upravni odbor

je

izvr5ilni organ druStva, ki opravlja organizacijska, strokovno tehnidna in
administrativna dela ter vodi delo druStva med dvema zboroma po programu in sklepih sprejetih na
Upravni odbor
zboru dlanov.

Naloge upravnega odbora so:
. vodi delo druStva med dvema zboroma;
. sklicuje zbor dlanov;
. izvr5uje program dela druStva in skrbi za izvajanje sklepov zbora dlanov;
. skrbiza uresnidevanje skupnih ciljev dru5tva;
o odloda o vi5ini dlanarine in drugih zadevah v zvezi s dlanarino in dlansfvom;
. vodi in dopolnjuje evidenco dlanstva;
. usklajuje delo dru5tva in pripravlja gradivo za zbor dlanov;
. izmed dlanov imenuje stalne in obdasne komisije ter svetovalce za posamezna podrodja dela

.
.
.
.
.
o
.
.
.
.
o
o
o
r
.

druifva;
skrbi za finandno - materialno poslovanje dru5tva in za sredstva druStva;
pripravlja finandni nadrt in letno porodilo;
sprejema sploSne akte, razen tistih, ki jih sprejema zbor dlanov;
imenuje stalna in obdasna delovna telesa;
sprejema redne dlane;
predlaga dastne dlane;
odloda o drtanju in izstopu dlanov iz dru5tva;
razpolaga s sredstvi dru5wa v okviru plana, de ta pravica ni pridrLana zboru dlanov;
upravlja s premoZenjem druStva;
doloda predstavnike zazastopanje druStva v organih zNez,v katere je dru5fvo vdlanjeno;

sklepa pogodbe o zaposlitvi, pogodbe o delu, pogodbe o poslovnem sodelovanju z drugimi
pravnimi osebami in samostojnimi podjetniki posamezniki, doloda izdajatelje radunov;

in

dlane dru5tva, pooblaSdene za izvajanje tedajev streljanja in
z oroijem;
odloda o pridobivanju koncesij in dovoljenj drZavnih organov in organizacij;
ustanavlja sekcije in imenuje predsednike sekcij;
opravlja druga dela, ki po svoji naravi sodijo v pristojnost upravnega odbora.
doloda vodje streljanja

usposablj anj a za y arno ravnanje

31. dlen

Upravni odbor sestavljajo trije dlani, izvoljeni neposredno na zboru dlanov. Mandat upravnega odbora

je 4

leta. Za svoje delo

je

upravni odbor odgovoren zboru dlanov. Deluje lahko tudi preko
prisotnih dlanov. Sklepden je,
de sta prisotna najmanj dva dlana, ki lahko sprejemata sklepe le soglasno. Predsednik upravnega
odbora je hkrati predsednik-zastopnik dru5tva.
korespondendne seje. Upravni odbor sprejema sklepe z vedino glasov

Upravni odbor sestavljajo:

o
o
r

predsednik upravnega odbora - predsednik dru5tva;
podpredsednik upravnega odbora - podpredsednik druitva;

tajnik-blagajnik druStva.

Upravni odbor lahko po potrebi zaseda tudi v raz5irjeni sestavi, de to zahteva problematika dru5tva, ki

jo obravnava. Na sejo tedaj povabi vodje sekcij, komisij ali druge dlane.

32. dlen
Seje upravnega odbora vodi predsednik ali podpredsednik. Upravni odbor sklepa z navadno vedino
glasov prisotnih dlanov. Podpredsednik upravnega odbora po potrebi nadome5da predsednika dru5tva.
33. dlen
3. Disciplinsko razsodiSie

Disciplinsko razsodi5de sestavljajo predsednik in dva dlana, izvoljeni neposredno na zboru dlanov.

Disciplinsko razsodiSde sprejema veljavne sklepe, de je prisotna 213 dlanov. Sklepi se sprejemajo z
vedino glasov prisotnih dlanov.
34. dlen

Disciplinsko razsodiSde obravnava:

r
o
.

k5itve statuta dru5tva;
neizvrSevanje sklepov organov dru5tva;
dejanja, ki Skodujejo ugledu dru5tva.

Zavodenje postopka in odlodanje se sprejme Pravilnik o disciplinskih krSiwah.
35. dlen

Disciplinsko razsodiSde lahko pri vodenju postopka izrede naslednje ukrepe:
opomin,
'r javni
opomin,
. izkljuditev iz druSfva.

O izredenem ukrepu se izda pisni sklep. Zoper sklep, ki ga izrede disciplinsko razsodiSde, ima dlan
dru5tva pravico do pritoZbe na zbor dlanov kot drugostopenjski organ. PritoZbeni rok je 15 dni od
vroditve pisnega sklepa o izredenem ukrepu.
36. dlen
Nadzorne naloge opravlja zbor dlanov druStva.

37. dlen

Predsednik druStva
Predsednik dru5tvaje hkrati tudi predsednik upravnega odbora. Izvoli ga zbor dlanov za dobo Stirih
let, z moinostjo ponovne izvolitve. Odgovoren je za zakonito delo dru5fva, v skladu s tem statutom in
pravnim redom Republike Slovenije.

Naloge predsednika dru5tva:
. zastopa in predstavlja dru5tvo;
. sklicuje in vodi seje upravnega odbora;
. sklicuje zbor dlanov;
o zagotavlja pogoje zadelo vseh organov dru5tva in uresnidevanje sklepov;
. podpisuje pogodbe in finandne listine druStva in je odredbodajalec v okviru finandnega na(rta;
o skrbi za finandno - materialno poslovanje dru5tva in za sredstva dru5tva;
o podpisuje dopise in druge listine v imenu dru5tva;
. odgovarja zajavnost in zakonitost dela v druStvu;
. opravlja druge naloge iztega statuta, sklepe zbora dlanov in upravnega odbora.
Ob odsotnosti predsednika dru5tva ga nadome5da podpredsednik druStva.
Predsednik dru5tvaje za svoje delo odgovoren upravnemu odboru in zboru dlanov.
38. dlen

Tajnik - blagajnik dru5tva organizira in vodi splo5no administrativno poslovanje druStva, skrbi za
izvr5itev sklepov organov dru5tva in usklajuje njihovo delo. Za svoje delo je odgovoren upravnemu
odboru in predsedniku druStva.
39. dlen

Tajnik - blagajnik dru5tva vodi potrebne evidence. Tajnik - blagajnik dru5tva in dlan druStva, ki ga
dolodi upravni odbor, lahko za dru5tvo in v imenu druStva, izdaja radune za potrebe dru5tva.

VI. FINANCXO - MATERIALNO POSLOVANJE DRUSTVA
40. dlen

Drultvo pridobiva sredstva za svoje delovanje:

o
o
o
.
o
o

s dlanarino,

iz naslova materialnih pravic in dejavnosti dru5tva,
z darlli in volili,
s prispevki donatorjev in sponzorjev,
iz javnih sredstev in
z lastno dejavnostjo dru5tva.

41. dlen
druStvo pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari preseZek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti
za izt, aj anj e dej avno sti dru5tva.

ie

Vsaka delitev premoZenja druitva med njegove dlane je nidna.

42. dlen
Dru5tvo mora zagotavljati podatke o svojem finandnem in materialnem poslovanju na nadin in v
obliki, ki ju dolodi s temeljnim ali posebnim aktom, v skladu zZakonom o druStvih in radunovodskim
standardom za dru5tva. Dru5tvo, ki opravlja pridobitno dejavnost, mora podatke o finandnem in
materialnem poslovanju iz te dejavnosti voditi in izkazovati lodeno.
Dru5tvo razpolaga s finandnimi sredstvi v skladu s programom in letnim finandnim nadrtom, ki ga
sprejme zbor dlanov Na rednem zboru dlanov dlani vsako leto obravnavajo in sprejmejo letno
porodilo.
Dru5tvo vodi poslovne knjige po sistemu dvostavnega knjigovodstva, prirejenega za njegove potrebe.

DruStvo mora za poslovno leto, ki je enako koledarskemu letu, izdelati letno porodilo, ki vsebuje
bilanco stanja in izkaz poslovnega izida s pojasnili k izkazom ter porodilo o poslovanju dru5tva.
Porodilo mora obsegati resnidni prikaz premoZenja in poslovanja dru5tva. Ob statusnih spremembah
oziroma prenehanju druStva mora izdelati letno porodilo tudi rned letom, po stanju na dan statusne
spremembe ali prenehanja.

Vodenje poslovnih knjig in sestava letnega porodila morata biti v skladu z radunovodskim standardom
za druSfva. Poslovne knjige in letno porodilo morajo omogoditi ocenjevanje, ali so preseZki prihodkov
nad odhodki porabljeni za namene, dolodene v tretjem odstavku 24. dlenaZakona o dru5tvih.
Letno porodilo sprejme zbor dlanov dru5tva. Porodilo je veljavno sprejeto, de je bil pred sprejetjem
opravljen notranji nadzor nad finandnim in materialnim poslovanjem druStva, ki mora zajemati zlasti
ugotavljanje, ali so izpolnjene zahteve izpetega in Sestega odstavka tega dlena.
Letno porodilo za preteklo poslovno leto mora dru5tvo zanamen drLavne statistike in javne objave do
31. marca tekodega leta, v primeru statusne spremembe ali prenehanja druStva pa v roku dveh mesecev
po spremembi oziroma prenehanju, predloZiti Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence
in storiwe.
43. dlen
Finandne in materialne listine podpisuje predsednik dru5tva.
Vsak dlan ima pravico vpogleda v finandno in materialno dokumentacijo in poslovanje druStva.
Dru5tvo ima svoj transakcijski radun odprt pri izbrani banki.

Nadzor nad zakonitostjo, namembnostjo, gospodarno in udinkovito porabo javnih sredstev, ki jih
dru5tvo pridobi zaizvajanje svoje osnovne dejavnosti, opravlja radunsko sodi5de.
44. dlen

Za urejanje finandno materialno zadev, sklene upravni odbor pogodbo o delu z

radunovodskim

servisom, za opravljanje operativnih del (administrativna, tehnidna, marketin5ka...) pa lahko sklene
pogodbo o zaposliwi ali pogodbo o delu v skladu s pozitivno zakonodajo.
45. dlen

Sponzorji in donatorji dru5tva so lahko fizi(,ne ali pravne osebe,

ki

dru5tvu finandno, materialno ali

drugade pomagajo.

46. dlen
Dru5tvo ima lahko premidno ali nepremidno premoZenje, ki je kot last vpisana v inventamo knjigo.
Nepremidno premoZenje se vpi5e v zemlji5ko knjigo pri pristojnem okrajnem sodi5du.

Nepremidno premoZenje se lahko pridobi ali proda na podlagi sklepa zbora dlanov, premidno
premoZenje pa se lahko pridobi ali proda na podlagi sklepa upravnega odbora.
DruStvo upravlja in gospodari z lastnino kot dober gospodar.

47. den
Razmerje med lastnikom premoZenja, ki se ga uporablja za izvajanje dejavnosti dru5tva, in dru5tvom
se uredi s posebnim sporazumom, ki ga stranki skleneta v pisni obliki.
48. dlen

ilanu

druSfva se lahko po sklepu upravnega odbora izplada denarna nagrada, de njegovo delo v
druStvu bistveno presega obseg prostovoljnega dela drugih dlanov v dru5tvu in de to finandno stanje
dru5tva to dopuSda. Clanu dru5tva se po sklepu upravnega odbora nadomestijo tudi materialni stro5ki,
ki so mu nastali z izvrlevanjem konkretnih nalog, zakatere ga je zadolLil upravni odbor.

VII. EVIDENCE DRUSTVA
49. dlen

Dru5tvo vodi za potrebe izvajanja svojih dejavnosti evidenco dlanov druStva. Evidenca dlanov vsebuje
naslednje podatke: ime in priimek, datum rojstva, naslov stalnega prebivali5da, zaposlitev, Stevilka
d lanske izkaznice, elektronski nas lov, te lefonsko Stev i lko.

ilani

so dolZni druStvu sproti sporodati spremembe osebnih stanj,
evidence dlanstva.

ki so pomembne

za tekode vodenje

Dru5tvo lahko podatke dlanov uporablja samo za izvajanje dejavnosti dru5tva.

VIII. PRENEHANJE DRUSTVA
50. dlen
DruStvo preneha:
. po volji dlanov,
. po zakonu

51. dlen

volji dlanov preneha delovanje druStva na osnovi sklepa o prenehanju, ki ga sprejme zbor dlanov z
dvotretjinsko vedino prisotnih dlanov. Zbor dlanov s sklepom prenese premoZenje dru5tva, po
Po

poravnavi vseh obveznosti, na drugo sorodno dru5tvo.
Proradunska sredstva se vmejo proradunu.

O sklepu zbora dlanov iz prvega odstavka tega dlena mora zastopnik dru5tva v 30 dneh pisno obvestiti
upravni organ, kije dru5fvo registriral.
52. ilen
Po samem zakonu dru5tvo preneha, de dejansko preneha delovati ali de deluje
redom Republike Slovenije.

v nasprotju s pravnim

53. dlen

ie

drultvo ne ravna po 50. dlenu Statuta in v primeru prenehanja po 51. dlenu Statuta dru5tva, odlodi o
prenosu premoZenja v skladu s predpisi o likvidaciji pravnih oseb zasebnega prava pristojno sodi5de.

IX. NAGRADE, PRIZNANJA, ODLIKOVANJA
54. dlen
Nagrade, priznanja in odlikovanja druStva se podeljujejo fizidnim in pravnim osebam za:
o aktivno delo v druStvu;
o tekmovalne doseZke v strelskem ali drugem Sportu;
o velik prispevek k razvoju strelskega ali drugega Sporta v regiji ali nacionalnem

merilu.

X. PREHODNE IN KONdNE DOLOdBE
55. dlen

V skladu s tem statutom ima dru5tvo 5e naslednje inteme akte:
r Pravilnik o disciplinskih kriitvah;
. Pravilnik o nagradah, priznanjih in odlikovanjih;
o Pravilnik o kandidiranju in volitvah v organe SD FENIX.
Akta sprejme upravni odbor dru5tva v roku 6 mesecev od sprejetja Statuta.
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56. dlen

V izrednih razmerah (primeru vojne alikak5ne druge elementarne nesrede) deluje dru5tvo po navodilih
upravnega odbora druStva in v skladu zzakonodajo s tega podrodja.
57. dlen

Zatolmadenje statuta je pristojen upravni odbor dru5tva.
58. dlen
Vse spremembe in dopolniWe statuta Strelskega druStva FENIX, se sprejmejo po enakem postopku in
na enak nadin, kotje bil sprejet statut druitva.
Te spremembe in dopolnitve statuta, ter na njihovi podlagi predi5deno besedilo statuta, pridnejo veljati
takoj po sprejetju na rednem zboru dlanov Strelskega dru5tva Fenix, dne 16.9.2017.

Z dnem uveljavitve

tega Statuta preneha veljati Statut Strelskega dru5tva FEMX, sprejet na zboru
dlanov dne21.4.2016.

Maribor, 16.9.2017

Predsednik Janko

druStva

cja 5::r-anovica 36
000 MARIBOR
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