Na podlagi 26. člena Statuta Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo »VETERAN«
Nova Gorica je predsedstvo na svoji seji dne, 18.04.2019 sprejelo

PRAVILNIK
STRELSKEGA KLUBA
»VETERAN« NOVA GORICA
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1)

Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo »VETERAN« Nova Gorica ustanavlja
STRELSKI KLUB.
2. člen

(1)

Ta pravilnik ureja pravila delovanja kluba, pogoje in način včlanitve v klub ter naloge
kluba.
3. člen

(1)

Strelski klub je oblika delovanja znotraj OZVVS »VETERAN« Nova Gorica in za svoje
delovanje uporablja prostore in zmožnosti društva.
4. člen

(1)

Klub povezuje članice in člane OZVVS »VETERAN« Nova Gorica ter zagotavlja istim
možnosti za uveljavljanje svojih potreb na področju športno – rekreacijskih uporabah
vojaškega in športnega strelskega orožja.
5. člen

(1)

V sodelovanju z registriranimi strelskimi društvi in Slovensko vojsko načrtuje, pripravlja
ter organizira vadbo v uporabi strelnega orožja, strelske treninge in strelska
tekmovanja.
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6. člen
(1)

Namen in cilji delovanja kluba so povezovanje, sodelovanje in druženje članic in članov
OZVVS »VETERAN« Nova Gorica, ohranjati in izgrajevati strelsko kulturo, sposobnost,
tekmovalnost in varnost pri uporabi strelnega orožja.
7. člen

(1)
(2)

Strelski klub »VETERAN« Nova Gorica ima lastno članstvo in zunanje članstvo. Lastno
članstvo so aktivne članice in člani OZVVS »VETERAN« Nova Gorica.
Zunanje članstvo so lahko aktivne članice in člani OZVVS s katerimi OZVVS »VETERAN«
Nova Gorica uspešno sodeluje.
8. člen

(1)
(2)

Članstvo v strelskem klubu je prostovoljno. Član lahko postane vsak, ki izpolnjuje
pogoje tega pravilnika.
O sprejemu v članstvo odloča izvršilni odbor kluba. Članice in člani vsako leto prejmejo
strelsko izkaznico kluba, ki ga izda OZVVS »VETERAN« Nova Gorica.
9. člen

(1)
(2)

(3)

Članice in člani strelskega kluba imajo naslednje pravice in dolžnosti.
Pravice so:
 da volijo in da so voljeni v organe kluba
 da sodelujejo na zboru strelskega kluba
 da uresničujejo svoje interese na področju dejavnosti kluba
 da so seznanjeni z načrtom dela kluba in njegovim finančnem poslovanje
 da se udeležujejo vseh aktivnosti kluba
Dolžnosti so:
 da spoštujejo STATUT in ostale akte OZVVS »VETERAN« Nova Gorica
 da spoštujejo določila tega pravilnika
 da aktivno sodelujejo in s svojim delom prispevajo k uresničevanju ciljev in nalog
kluba
 da spoštujejo pravila varnosti pri uresničevanju svojih želja in potreb na področju
strelskega športa
 da varujejo in negujejo ugled strelskega kluba in OZVVS »VETERAN« Nova Gorica
10. člen

(1)
(2)

(3)

Strelski klub »VETERAN« Nova Gorica ima lahko tudi častne člane.
Častna članica ali član lahko postane oseba, ki ima posebne zasluge s področja
delovanja strelskega kluba. Za častno članico ali člana ni pogoj, da je članica ali član
OZVVS »VETERAN« Nova Gorica.
Naziv častne članice ali člana podeli občni zbor strelskega kluba.
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(4)

Častni član ne plačuje članarine in nima pravice voliti oziroma biti voljen v organe
strelskega kluba.
11. člen

(1)

Članstvo v strelskem klubu preneha s prostovoljnim izstopom, s črtanjem, z izključitvijo
in s smrtjo.
Članica ali član prostovoljno izstopi s pisno ali ustno izjavo izvršilnemu odboru
strelskega kluba. Izvršilni odbor strelskega kluba črta članico ali člana, ki ne plačuje
članarine.
Občni zbor strelskega kluba lahko izključi članico ali člana, če krši določila tega
pravilnika.

(2)

(3)

12. člen
(1)

Strelski klub lahko podeli svojim in zunanjim članicam in članom bronasto, srebrno in
zlato zahvalno listino za uspešno delo in sodelovanje.
13. člen

(1)

Na sedežu OZVVS »VETERAN« Nova Gorica vodstvo strelskega kluba vodi evidenco
članstva, evidenco plačane članarine in evidenco podeljenih zahvalnih listin.
14. člen

(1)

(2)
(3)
(4)

(5)
(6)

(7)

(8)

Organi strelskega kluba so:
 občni zbor
 izvršilni odbor
Občni zbor je najvišji organ strelskega kluba. Sestavljajo ga vse članice in člani kluba.
Sestajajo se enkrat letno. Sklicuje ga izvršilni odbor kluba.
Občni zbor med svojimi članicami in člani izvoli izvršilni odbor z mandatom štirih let.
Občni zbor sprejema letno poročilo in načrt dela, voli in razrešuje izvršilni odbor,
sprejema poročila o finančnem poslovanju, podeljuje zahvalne listine kluba, predlaga
podelitev priznanj OZVVS »VETERAN« Nova Gorica ter razpravlja in sklepa o strokovnih
vprašanjih dela in organiziranosti kluba. Občni zbor kluba sprejema sklepe z
dvotretjinsko večino prisotnih članic in članov.
Izvršilni odbor kluba opravlja strokovno – tehnična in organizacijska dela ter vodi klub.
Izvršilni odbor sestavlja:
 predsednik
 tajnik
 blagajnik
Izvršilni odbor strelskega kluba skrbi za operativno izvrševanje načrta dela, sklicuje
občni zbor, pripravlja poročilo in načrt dela, predlaga sklepe za občni zbor ter druge
naloge potrebne za nemoteno delo kluba.
Izvršilni odbor kluba pripravlja, organizira in realizira štirikrat letno treninge za svoje
članice in člane, enkrat letno tekmovanje za svoje članice in člane in enkrat letno
tekmovanje za članice in člane OZVVS »VETERAN« Nova Gorica. Prav tako izvršilni
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odbor strelskega kluba zagotavlja potrebno število tekmovalcev, ki kot ekipa sodelujejo
na tekmovanjih, ki jih organizirajo druge organizacije in inštitucije.
15. člen
(1)

Strelski klub se financira iz članarine, finančnih sredstev OZVVS »VETERAN« Nova
Gorica in zbranih prispevkov pri organizaciji in izvedbi strelskih treningov, strelskih
tekmovanj in prostovoljnih prispevkov.
16. člen

(1)

Prenehanje delovanja strelskega kluba sprejme predsedstvo OZVVS »VETERAN« Nova
Gorica, če se občni zbor kluba odloči za ta korak z dvotretjinsko večino članstva.

Nova Gorica, 18.04.2019

Priloge:


Predsednik
OZVVS »Veteran« Nova Gorica
Srečko Lisjak

listine priznanj
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