Radeče, 14. 03. 2012

ZADEVA: VABILO NA 3. REDNO LETNO SKUPŠČINO
Spoštovani,
v skladu s Statutom Speed badminton zveze Slovenije vas vljudno vabim na
3. REDNO LETNO SKUPŠČINO
SPEED BADMINTON ZVEZE SLOVENIJE,
ki bo potekala v četrtek, 29. marca 2012, ob 18.00 uri v Gostišču Trojane na Trojanah.
Predlagan dnevni red:
1. Otvoritev skupščine SBZS in izvolitev organov skupščine:
• delovnega predsedstva
• verifikacijske komisije
• zapisnikarja
• dveh overiteljev zapisnika
2. Pregled sklepov in potrditev zapisnika redne letne skupščine SBZS 2011
3. Poročilo predsednika SBZS o delu in finančnem poslovanju v letu 2011
4. Predstavitev, obravnava in sprejem sprememb Statuta SBZS
5. Predstavitev, obravnava in sprejem Disciplinskega pravilnika SBZS
6. Urejanje kadrovske problematike
7. Program dela v letu 2012
8. Letna članarina SBZS in ISBO
9. Razno
Vsako društvo oz. član ima na skupščini enega delegata. Delegat je lahko zakoniti zastopnik
društva ali pooblaščena oseba s strani zastopnika društva. Pooblastilo se predloži ob pričetku
zasedanja skupšcine. Skupščina je odprta za javnost.

UO SBZS
mag. Matjaž Šušteršič
predsednik
Gradivo v prilogi.
Poslano:
‐ UO SBZS
‐ Članom SBZS
‐ Arhiv SBZS

POOBLASTILO ZA ZASTOPANJE NA 3. REDNI LETNI SKUPŠČINI
SPEED BADMINTON ZVEZE SLOVENIJE

Član (klub oz. društvo)

Naslov kluba

Matična št. kluba

(v nadaljevanju: pooblastitelj)

pooblašča

Ime in priimek pooblaščenca

Naslov pooblaščenca

EMŠO pooblaščenca

(v nadaljevanju: pooblaščenec)

da v imenu pooblastitelja slednjega zastopa na 3. redni letni skupščini Speed
badminton zveze Slovenije, ki bo potekala dne 29. 03. 2012 ob 18. uri v Gostišču
Trojane.
Pooblaščenec/-ka na podlagi tega pooblastila na predmetni skupščini Speed
badminton zveze Slovenije po lastni vesti in presoji uresničuje glasovalno pravico v
imenu pooblastitelja.
Pooblaščenec/-ka se na zahtevo identificira z osebnim dokumentom.

Kraj in datum

Klub

žig
(če ga klub uporablja)
Ime in priimek zakonitega zastopnika kluba,
naziv funkcije in lastnoročni podpis
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GRADIVO ZA 3. REDNO SKUPŠČINO SBZS

Trojane, 29. 03. 2012
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Predlog sklepa 1:
Skupščina SBZS soglasno potrjuje predloženi dnevni red.

GRADIVO ZA TOČKO 2:
Pregled sklepov in potrditev zapisnika redne letne skupščine SBZS 2011

Predlog sklepa 2:
Skupščina SBZS je soglasno potrdila zapisnik druge redne skupščine SBZS, ki je
potekala dne 22. decembra 2011 na Trojanah. Sklepe, ki so bili sprejeti in še niso
bili realizirani, je potrebno realizirati čim prej v skladu z možnostmi za njihovo
realizacijo.
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Speed badminton zveza Slovenije
Trg Franca Fakina 1a
1420 Trbovlje
ZAPISNIK SEJE 2. REDNE SKUPŠČINE SBZS

Datum: 22.12.2011, 18:00
Kraj: Gostišče Trojane, Trojane 11, 1222 Trojane
Vabljeni: Vsi klubi, ki so člani SBZS, in njihovi člani. Vabila z gradivom so bila
poslana BK Pišece (predsednik Tadej Škof), SBK Radeče (predsednik Dejan Kuselj),
ŠRD Goodminton (predsednica Maja Tvrdy) in ŠD Speed Trbovlje (predsednica Jana
Naraglav).
Prisotni: Aleš Naraglav, Dejan Kuselj, Klemen Pleško, Robert Titovšek, Jasmina
Keber, Dejan Mikuš, Matjaž Šušteršič, Miha Avberšek
Odsotni: -

OTVORITEV SKUPŠČINE IN IZVOLITEV ORGANOV SKUPŠČINE
a) Verifikacijska komisija
Pred pričetkom skupščine je bila imenovana verifikacijska komisija v sestavi: Dejan
Kuselj (predsednik), Robert Titovšek in Klemen Pleško.
Komisija je bila sprejeta brez pripomb.
Komisija je na podlagi predanih pooblastil klubov ugotovila, da so prisotni vsi
predstavniki klubov: Dejan Mikuš (BK Pišece), Dejan Kuselj (SBK Radeče), Aleš
Naraglav (ŠD SPeed Trbovlje) in Klemen Pleško (ŠRD Goodminton Ljubljana). Vsi
predstavniki, razen Dejana Kuslja, ki je zakoniti zastopnik SBK Radeče, so predali
ustrezna pooblastila.
Verifikacijska komisija je ugotovila sklepčnost skupščine.
b) Delovni organi skupščine
Predsednik SBZS Matjaž Šušteršič je predlagal delovne organe skupščine v sestavi:
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Delovno predsedstvo: Aleš Naraglav – predsedujoči, Klemen Pleško, Dejan Mikuš –
člana
Zapisnikar: Miha Avberšek
Overitelja zapisnika: Robert Titovšek, Jasmina Keber
Na predlog predsednika SBZS je skupščina soglasno potrdila predlagane delovne
organe. Delovno predsedstvo sestavljajo predsednik Aleš Naraglav ter člana Klemen
Pleško in Dejan Mikuš, zapisnikar je Miha Avberšek, overitelja zapisnika pa sta
Robert Titovšek in Jasmina Keber.

SPREJETJE DNEVNEGA REDA
Predsednik SBZS Matjaž Šušteršič je predstavil dnevni red.
Otvoritev skupščine SBZS in izvolitev organov skupščine:
• delovnega predsedstva
• verifikacijske komisije
• zapisnikarja
• dveh overiteljev zapisnika
Pregled sklepov in potrditev zapisnika redne letne skupščine SBZS 2010
Poročilo predsednika SBZS o delu in finančnem poslovanju v letu 2010
Včlanitev v OKS
Obravnava Protidopinškega pravilnika Nacionalne antidoping komisije
Obravnava Tekmovalnega pravilnika SBZS
Obravnava Pravil igre speed badminton
Razno
Pripomb na dnevni red ni bilo.
Sklep 1: Skupščina SBZS soglasno potrjuje predloženi dnevni red.

OBRAVNAVA DNEVNEGA REDA
Točka 2: PREGLED SKLEPOV IN ZAPISNIKA REDNE LETNE SKUPŠČINE
SBZS 2010
Predsednik SBZS Matjaž Šušteršič je podal poročilo o izvajanju sklepov s prvega
rednega letnega sestanka v Bohinju.
Na poročilo ni bilo pripomb.
Sklep 2: Skupščina SBZS je soglasno potrdila zapisnik prvega rednega sestanka
SBZS, ki je potekal dne 7. avgusta 2010 v Bohinju. Sklepe, ki so bili sprejeti in še
niso bili realizirani, je potrebno realizirati čim prej v skladu z možnostmi za njihovo
realizacijo.

6

Točka 3: POROČILO PREDSEDNIKA SBZS O DELU IN FINANČNEM
POSLOVANJU V LETU 2010
Predsednik SBZS Matjaž Šušteršič je podal ustno poročilo o delu in finančnem
poslovanju zveze v letu 2010.
Na poročilo ni bilo pripomb.
Sklep 3: Člani SBZS so se seznanili z ustnim poročilom o delu in finančnem
poslovanju v letu 2010 in nanj nimajo pripomb.

Točka 4: VČLANITEV V OLIMPIJSKI KOMITE SLOVENIJE
Predsednik SBZS je podal razloge za vključitev zveze v Olimpijski komite Slovenije
(nadaljnji razvoj športne panoge, povečane možnosti prijav na razpise, sodelovanje v
projektih za izobraževanje kadrov). Predstavil je postopek vključevanja (splošni in
posebni pogoji) in v kateri fazi smo.
V razpravi je Klemen Pleško je podal vprašanje: »Kakšne obveznosti bi imeli kot
člani OKS?«
Sklep 4a: Predsednik SBZS bo preveril obveznosti SBZS po vključitvi v OKS. Rok:
31.1.2012. Aktivnosti glede vključevanja v OKS ne glede na to potekajo s polno
paro.
Sklep 4b: Skupščina SBZS je soglasno sprejela, da se Speed badminton zveza
Slovenije prostovoljno vključuje v Olimpijski komite Slovenije in bo sprejela in
spoštovala pravila in druge akte Olimpijskega komiteja Slovenije.
Sklep 4c: Skupščina SBZS je soglasno sprejela, da Speed badminton zveza
Slovenije priznava Olimpijski komite Slovenije kot osrednjo nevladno športno
organizacijo v Sloveniji.
Sklep 4č: Skupščina SBZS je soglasno sprejela, da Speed badminton zveza
Slovenije priznava organizacijo Mednarodnega olimpijskega komiteja kot osrednjo
nevladno športno avtoriteto v svetu in bo sprejela in spoštovala pravila
Mednarodnega olimpijskega komiteja.

Točka 5: OBRAVNAVA PROTIDOPINŠKEGA PRAVILNIKA
Predsednik strokovnega sveta Miha Avberšek je predstavil Protidopinški pravilnik, ki
povzema pogoje, pravila in smernice, kot jih določa Nacionalna antidoping komisija.
Na predstavitev pravilnika ni bilo pripomb
Sklep 5: Skupščina SBZS je soglasno sprejela, da Speed badminton zveza Slovenije
sprejema pogoje, pravila in smernice, ki so zapisane v Protidopinškem pravilniku
Nacionalne antidoping komisije.
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Točka 6: OBRAVNAVA TEKMOVALNEGA PRAVILNIKA SBZS
Predsednik strokovnega sveta Miha Avberšek je predstavil Tekmovalni pravilnik
SBZS, s katerim se urejajo vsa vprašanja v zvezi z izbiro organizatorjev tekmovanj,
pravili in pogoji izvedbe in poteka tekmovanj, ter odnos do mednarodnega pravilnika.
V razpravi ni bilo pripomb na tekmovalni pravilnik.
Sklep 6: Skupščina SBZS je soglasno sprejela Tekmovalni pravilnik SBZS.

Točka 7: OBRAVNAVA PRAVIL IGRE SPEED BADMINTON
Predsednik strokovnega sveta Miha Avberšek je predstavil dokument Pravila igre
speed badminton, ki povzema vsa pravila Mednarodne speed badminton organizacije
(ISBO).
Na predstavitev pravilnika ni bilo pripomb.
Sklep 7: Skupščina Speed badminton zveze Slovenije je soglasno sprejela Pravila
igre speed badminton.
Točka 8: RAZNO
Predsednik SBZS Matjaž Šušteršič je predstavil aktualno dogajanje na zvezi in
kratkoročne cilje.
a) Internetna stran: na tem področju potekajo aktivnosti, želja je, da se internetna
stran vzpostavi čim prej. Za tehnični del internetne strani bo poskrbel Klemen
Pleško, ostali mu pomagamo z vsebino. Na medmrežju bomo najprej
vzpostavili preprosto internetno stran, ki jo bomo kasneje nadgrajevali. (Rok:
31.1.2012).
b) Redna skupščina 2012: Redna skupščino bo sklicana v prvi polovici leta 2012.
Zadolžen: Matjaž Šušteršič, (Rok: 1.7.2012).

PRILOGE:
a. Vabilo na skupščino
b. Pooblastila klubov za predstavnike in glasovanje na izredni skupščini

Podpis: Miha Avberšek, zapisnikar

v Ljubljani, 23.12.2011

Overitev zapisnika:
Podpis: Robert Titovšek

Žig: Speed badminton zveza Slovenije

Podpis: Jasmina Keber
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GRADIVO ZA TOČKO 3:
Poročilo predsednika SBZS o delu in finančnem poslovanju v letu 2011

Predlog sklepa 3:
Člani SBZS so se seznanili s poročilom o delu in finančnem poslovanju v letu 2011
in nanj nimajo pripomb. Skupščina SBZS soglasno potrjuje poročilo o delu in
finančno poročilo za leto 2011.
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Speed badminton zveza Slovenije
Trg Franca Fakina 1a
1420 Trbovlje

POROČILO O DELU V LETU 2011
Športni vidik
Leto 2011 so zaznamovali predvsem uspehi na športnem področju. Na avgustovskem
svetovnem prvenstvu v Berlinu je nastopil dober ducat slovenskih športnic in
športnikov; rezultatski vrhunec leta je z drugim mestom in naslovom svetovne
podprvakinje v ženski članski kategoriji dosegla Jasmina Keber, v moški članski
konkurenci pa se je Robi Titovšek uvrstil v osmino finala. Uspešno leto so dopolnili
izjemni rezultati na turnirjih najvišje kategorije, na katerih so naše igralke in igralci
skupaj dosegli 6 zmag (4x Jasmina Keber, 2x Miha Avberšek), čemur lahko dodamo
še lepo število zmag na turnirjih nižje kategorije. Z rezultatskega vidika tako leto
ocenjujem za izjemno uspešno in težko ponovljivo.
Organizacija turnirjev
Vstop v leto je minil v znamenju priprav na največji slovenski turnir, Slovenian Open,
ki je prvič potekal v Športni dvorani Podčetrtek. Na turnirju je nastopilo 95 športnic iz
športnikov iz 9 držav, po splošni oceni sodelujočih pa je bila organizacija na visokem
nivoju.
Pod okriljem SBZS so bili v letu 2011 organizirani tudi trije mednarodni turnirji
druge kategorije – ŠD Speed Trbovlje je v mesecu marcu organiziral turnir v Kranju,
SBK Radeče v juniju turnir v Radečah ter BK Pišece v avgustu turnir v Bohinju.
Konec leta je v Športni dvorani Radeče potekalo še državno prvenstvo s približno 40
udeleženci. Nova državna prvaka sta postala Robi Titovšek in Nina Jazbinšek (oba
SBK Radeče).
Ostale aktivnosti
Med ostalimi aktivnostmi velja izpostaviti prijavo na razpis za programe
usposabljanja prek podjetja OKS-Olimp ter oddani prijavi na razpis Fundacije za
šport. Konec leta so se pričele tudi prve aktivnosti v smeri oddaje vloge za članstvo v
OKS.
Konec julija je SBZS doletel odstop predsednika Draga Kališka. Petega oktobra je bil
na izredni skupščini za novega predsednika SBZS izvoljen mag. Matjaž Šušteršič.
Konec decembra je bila pod vodstvom novega predsednika nato organizirana še 2.
redna skupščina, na kateri so bili med drugim sprejeti tudi Tekmovalni pravilnik
SBZS, Pravila igre speed badminton ter Protidopinški pravilnik Nacionalne
antidoping komisije.
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FINANČNO POROČILO 2011
Prihodki in odhodki:
V poslovnem letu 2011 je društvo Speed badminton zveza Slovenije ustvarilo za
2.669,59 € prihodkov in za 2.017,17 € odhodkov. Tako je društvo v poslovnem letu
2011 ustvarilo 652,42 € presežka prihodkov nad odhodki.
Presežek prihodkov nad odhodki se je prenesel v društveni sklad in se bo porabljal za
morebitno pokrivanje presežka odhodkov nad prihodki v prihodnjih letih.
Struktura prihodkov:
Prihodki so bili ustvarjeni iz petih virov:
‐ prihodki iz proračuna Občine Trbovlje v višini 251,00 €;
‐ prihodki iz naslova prijavnin za turnir v višini 1.056,00 €;
‐ prihodki iz naslova donacij drugih v višini 50,00 €
‐ prihodki iz naslova donacij članov v višini 1.312,14 €;
‐ prihodki iz naslova obresti v višini 0,45 €.
Struktura odhodkov:
Odhodki so sestavljeni iz:
‐ stroškov materiala (pokali, darila za sodelujoče, …) v višini 1.222,20 €;
‐ stroškov storitev (najem dvorane, računovodske storitve, bančni stroški) v
višini 794,97 €;
Stanje:
Na dan 31.12.2011 je imelo društvo terjatev za vračilo akontacije davka od dohodkov
pravnih oseb v višini 80,80 €.
Na dan 31.12.2011 je imelo društvo pozitivno stanje na transakcijskem računu v
višini 1.112,55 €.
Aktivne časovne razmejitve na dan 31.12.2011 v višini 93,60 € predstavljajo stroške
pokalov za turnir v letu 2012.
Presežek prihodkov nad odhodki v letu 2011 znaša 652,42 €, iz preteklih let znaša
presežek 604,53 €, torej skupaj 1.256,95 €.
Pasivne časovne razmejitve na dan 31.12.2011 v višini 30,00 € predstavlja plačana
štartnina za turnir v letu 2012.
Pojasnila k izkazom:
Računovodski izkazi so sestavljeni v skladu z zahtevami veljavnega Zakona o
društvih in Slovenskih računovodskih standardov.
Kakovostne značilnosti računovodskih izkazov in celotnega računovodenja so
predvsem razumljivost, ustreznost, zanesljivost in primerljivost.
Računovodski izkazi so sestavljeni v evrih, zaokroženi na dve decimalki.
Za postavke izražene v tuji valuti je podjetje za preračun v evre uporabljalo srednji
tečaj Banke Slovenije na dan nastanka dogodka.
I. BILANCA STANJA
1. Opredmetena osnovna sredstva so ob začetnem pripoznavanju vrednotena po
nabavni ceni, amortizirana so posamično po metodi enakomernega časovnega
amortiziranja.
2. Zaloge materiala so ob začetnem pripoznavanju vrednotene po nabavni ceni,
odpisujejo pa se po metodi zadnjih cen.
3. Zaloge nedokončane proizvodnje in proizvodov so obremenjene s stroški
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osnovnega materiala in se odpisujejo po metodi zadnjih cen.
5. Terjatve in obveznosti, ki so izražene v tuji valuti, so preračunane v evre po
srednjem tečaju Banke Slovenije.
II. IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA
1. Prihodki od prodaje so izkazani po načelu fakturirane realizacije.
2. Prihodki usredstvenih lastnih proizvodov in lastne storitve se nanašajo na lastne
investicije.
3. Amortizacijske stopnje temeljijo na življenjski dobi sredstev in so skladne s
Slovenskimi računovodskimi standardi.
4. Društvo je 100% odpisalo vse poslovne in finančne terjatve in obveznosti, ki so
zastarane po obligacijskem zakonu.
III. PREDLOG RAZPOREDITVE PRESEŽKA PRIHODKOV NAD ODHODKI
Predsednik društva podaja predlog, da se presežek prihodkov nad odhodki porabi za
morebitno pokrivanje presežka odhodkov nad prihodki v prihodnjih letih.
Nazarje, 8.3.2012

Finančno poročilo sestavil:
Matej PURNAT

Predsednik:
mag. Matjaž ŠUŠTERŠIČ
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GRADIVO ZA TOČKO 4:
Predstavitev, obravnava in sprejem sprememb Statuta SBZS

Obrazložitev za sklep 4: Spreminjanje statuta je usmerjeno predvsem v odpravo
manjših nelogičnosti oz. nekonsistentnosti ter natančnejšo definicijo funkcij sekretarja
in športnega direktorja, ki sta bila v prvotnem statutu zgolj omenjena, njune
pristojnosti in naloge pa niso bile definirane.
V priloženem gradivu je z zeleno barvo označen tekst, ki je dodan, z rdečo pa tekst, ki
naj bi ga izbrisali.
Obrazložitev za sklep 4a: V spremenjenem statutu je natančneje opredeljena tudi
funkcija sekretarja, z možnostjo imenovanja profesionalnega sekretarja. Ker SBZS (ki
trenutno sekretarja nima imenovanega) še zdaleč nima nobenih potreb po
profesionalnem sekretarju, Skupščini SBZS predlagam, da v skladu s 56. členom
Statuta funkcijo sekretarja opredeli kot amatersko, o imenovanju sekretarja pa se v
skladu s tem istim členom Statuta odloči na naslednji volilni skupščini leta 2013.

Predlog sklepa 4:
Skupščina SBZS v celoti sprejema predstavljene spremembe Statuta SBZS in
spremenjeni statut soglasno potrjuje.
Predlog sklepa 4a:
Skupščina SBZS soglasno potrjuje predlog predsednika SBZS o amaterskem
izvajanju funkcije sekretarja, pri čemer bo odločitev o potrebi po imenovanju
amaterskega sekretarja v skladu s 56. členom Statuta SBZS sprejeta na naslednji
volilni skupščini.
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Statut Speed Badminton zveze Slovenije
Na podlagi Zakona o društvih (Zdru-1; Ur. l. RS št. 61/06, 58/2009 in 39/2011) je
Speed badminton zveza Slovenije na ustanovnem zboru dne 7.9.2009 zaradi
uresničevanja skupnih interesov vanjo povezanih članov sprejela:
STATUT
SPEED BADMINTON ZVEZE SLOVENIJE
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Speed badminton zveza Slovenije (v nadaljevanju SBZS) je strokovna in športna
zveza društev, v katero se prostovoljno združujejo speed badminton klubi, društva in
druga združenja, ki gojijo ali imajo v svojo širšo dejavnost vključen speed badminton,
z namenom, da organizirano in strokovno opravljajo dejavnosti, kot jih določa ta
statut.
2. člen
SBZS je pravna oseba in deluje skladno s predpisi o društvih. SBZS predstavlja in
zastopa predsednik (glej 52. člen), v času njegove odsotnosti pa podpredsednik
oziroma oseba, ki jo pooblasti predsednik.
3. člen
SBZS ima svoj znak in žig.
Znak SBZS je stiliziran speeder (speed badminton žogica).
Žig SBZS je v obliki pravokotnika z vsemi podatki (glej prilogo 1).
4. člen
Uradni naziv društva je Speed badminton zveza Slovenije.
Sedež SBZS je v Trbovljah.
SBZS deluje v skladu s skupnimi cilji članov ter se povezuje tudi z drugimi sorodnimi
in zainteresiranimi organizacijami v državi in tujini.
SBZS je polnopravna članica Mednarodne speed badminton zveze ISBO.
5. člen
Delo SBZS in njegovih organov je javno. O svojem delovanju obvešča širšo in ožjo
javnost.
Ožjo javnost obvešča:
- z objavljanjem vseh aktov, pravilnikov in zapisnikov na uradni spletni strani
SBZS http://www.speedbadminton-zveza.si
Širšo javnost obvešča:
- preko spletne strani in sredstev javnega obveščanja.
Za zagotovitev javnosti dela društva in dajanje informacij je odgovoren predsednik
SBZS.
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II. NAMEN, DEJAVNOST IN NALOGE ZVEZE
6. člen
Namen SBZS je množičen in kakovosten razvoj ter organiziranost speed badmintona
v Republiki Sloveniji.
7. člen
Temeljne naloge SBZS so:
- skrbi za razvoj in širjenje speed badmintona;
- skrbi za popularizacijo speed badmintona, posebej tam, kjer ni razvit;
- skrbi za šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov;
- zagotavlja pogoje za vrhunsko igranje speed badmintona;
- predstavlja speed badminton tako v Sloveniji kot tujini;
- prireja državna prvenstva v vseh disciplinah in kategorijah, skrbi za pravilen
potek in sodeluje pri organizaciji ligaških tekmovanj ter drugih tekmovanj
državnega in mednarodnega značaja;
- določa sistem in koledar tekmovanj državnega značaja;
- vodenje državnih reprezentanc;
- organizira priprave državne reprezentance ter njene nastope v tujini;
- občasno izvajanje založniške dejavnosti zveze;
- dejavnost na področju propagande in trženja;
- spodbuja razvoj mlajših kategorij v speed badmintonu in zagotavlja njihovo
uveljavitev tako doma kot v tujini;
- sodeluje z vsemi organizacijami, društvi in ostalimi, ki lahko prispevajo k
razvoju speed badmintona;
- sodeluje s speed badminton organizacijami in klubi v tujini;
- seznanja člane zveze s spremembami in novostmi v mednarodnih pravilnikih s
področja speed badmintona in o razvoju le tega po svetu.
III. ČLANSTVO
8. člen
Članstvo v zvezi je prostovoljno.
Član zveze lahko postane vsak klub ali društvo (1. člen), ki na podlagi sklepa svojega
najvišjega organa poda pisno pristopno izjavo, predloži dokaz o registraciji in sprejme
ta statut, ter plača članarino.
9. člen
Član zveze lahko postane tudi tuj klub oziroma društvo, ki z včlanitvijo postane
pridruženi član.
Pridruženi član lahko postane tudi slovenski klub ali društvo, ki izpolnjuje pogoje iz
8. člena tega statuta, vendar se odloči plačati zgolj znižano članarino.
Pridruženi člani zveze lahko samostojno urejajo svoje notranje zadeve.
10. člen
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Pravice članov SBZS so predvsem:
- da volijo in so izvoljeni v organe SBZS;
- da sodelujejo in odločajo o organizaciji in razvoju SBZS;
- da nastopajo na tekmovanjih doma in v tujini;
- da imajo vpogled v delo zveze in njenih organov;
- da so obveščeni o delu in dejavnostih SBZS;
- da se udeležujejo strokovnih srečanj ali prireditev, ki jih organizira SBZS;
- da zahtevajo strokovno pomoč na vseh področjih SBZS;
- da urejajo svoja notranja vprašanja;
- da predlagajo SBZS obravnavanje pomembnih vprašanj;
- da sprejemajo nagrade in pohvale za delo v zvezi za dosežene rezultate;
- da seznanjajo zvezo s svojimi problemi in potrebami ter da dobivajo od nje
potrebno pomoč v skladu z zmožnostmi zveze.
11. člen
Dolžnosti članov SBZS so predvsem:
- da spoštujejo Statut, akte in sklepe SBZS;
- da aktivno sodelujejo v skupnih akcijah zveze in s svojim delom prispevajo k
uresničevanju ciljev in nalog zveze;
- da spoštujejo enakost vseh članov zveze in se ravnajo po načelih dobre vere in
poštenja ter mirnega reševanja sporov;
- da redno plačujejo članarino;
- da redno poravnavajo ostale finančne in materialne obveznosti do zveze.
12. člen
Pravice in dolžnosti pridruženih članov zveze (9. člen) so:
- da sodelujejo pri delu zveze kot opazovalci;
- da nastopajo na domačih tekmovanjih;
- da so informirani o delu zveze;
- da redno plačujejo članarino v višini za pridružene člane.
13. člen
Članarina se plačuje glede na število članov društva, ki so člani zveze, po naslednji
tabeli, ki hkrati določa število delegatov člana zveze na skupščini:
Število članov društva
Manj kot 50
50 do 100
Več kot 100

Število enot članarine
1
2
3

Število delegatov
1
2
3

Klub/društvo se v skladu z zgornjo tabelo lahko odloči za plačilo manjšega števila
enot članarine, vendar ne manj kot 1 in ima temu ustrezno število delegatov.
Vrednost enote letno določa skupščina, prav tako pa odloča tudi o višini članarine za
pridružene člane.
Podrobnosti določa Registracijski pravilnik.
14. člen
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Članstvo v zvezi preneha:
- s prostovoljnim izstopom na podlagi sklepa najvišjega organa društva;
- s črtanjem;
- z izključitvijo na podlagi pravnomočnega sklepa;
- če član zveze preneha obstajati.
15. člen
Član zveze ima pravico izstopa iz zveze. To pravico lahko uresniči kadarkoli, če poda
organom zveze pisno izjavo o izstopu.
Članstvo preneha po poravnavi vseh obveznosti do zveze. Članstvo v SBZS
avtomatično preneha z dnem, ko je posamezen član črtan iz registra društev ali s
smrtjo.
16. člen
Če član zveze ne poravna članarine in drugih finančnih ter materialnih obveznosti, mu
Upravni odbor zveze izreče opomin z rokom plačila. Če obveznosti ne poravna, mu
po dnevu zapadlosti obveznosti njegovo članstvo miruje do 31.12. tekočega leta, kar
pomeni, da izgubi pravice iz 10. člena tega statuta. Po tem datumu se avtomatično črta
iz zveze.
Tekmovalci in drugi člani društva lahko v tem primeru tudi izven prestopnega roka
prestopijo k drugemu članu zveze in tako niso oškodovani zaradi članstva v članu
zveze, ki ne spoštuje finančne discipline.
Član SBZS je prav tako lahko izključen iz SBZS v primeru, če grobo prekrši ta Statut
ali druge akte SBZS. O izključitvi dokončno odloča skupščina SBZS tako, da se član
v postopku lahko izjavi o očitani kršitvi. Sklep skupščine začne učinkovati takoj po
sprejetju pisnega odpravka sklepa. Postopek o izključitvi do dokončne odločbe vodi
disciplinska komisija SBZS.
17. člen
Vsi spori med člani SBZS se rešujejo znotraj SBZS na podlagi Statuta in drugih aktov
SBZS. Vsi člani SBZS in športni delavci so dolžni vse spore iz razmerij, ki jih ureja ta
Statut in drugi akti SBZS, reševati znotraj SBZS. Dolžni so spoštovati vse odločitve
organov SBZS.
18. člen
Zveza ima lahko tudi častne člane. Naziv častni član lahko podeli posamezniku
skupščina za dolgotrajno in uspešno delo na področju športne panoge speed
badminton (v skupini).
IV. ORGANI SBZS IN NJIHOVE PRISTOJNOSTI
19. člen
SBZS ima naslednje organe:
- skupščina;
- upravni odbor;
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- stalne ali začasne komisije upravnega odbora;
- nadzorni odbor;
- tekmovalna komisija;
- disciplinska komisija.
Člani organov zveze so osebno odgovorni za vestno opravljanje sprejetih nalog in
funkcij skupščini zveze.
20. člen
Pravice in dolžnosti posameznikov, ki opravljajo naloge v organih zveze, so častne.
Za svoje delo praviloma ne prejemajo plačila. Le izjemoma, za izredne dosežke in
požrtvovalnost, ki jo pokažejo pri svojem delu, lahko upravni odbor zveze prizna
posamezniku ustrezno nagrado.
A. SKUPŠČINA
21. člen
Skupščina je najvišji organ zveze. Skupščina je redna ali izredna. Seje skupščine so
javne.
22. člen
Redno skupščino skliče upravni odbor enkrat na leto. Datum določi upravni odbor po
lastni presoji. Sklic skupščine z dnevnim redom in gradivom mora biti članom poslan
najmanj 15 dni pred dnevom, za katerega je skupščina sklicana. Vsak klub prejme po
1 izvod gradiva ne glede na to, koliko predstavnikov ima.
Skupščina lahko odloča, če je prisotnih več kot polovica vseh delegatov oz.
predstavnikov članov.
23. člen
Upravni odbor (Predsedstvo) SBZS je dolžan sklicati izredno skupščino na zahtevo
najmanj 2/3 članov upravnega odbora (predsedstva), na zahtevo nadzornega odbora
ali 2/3 vseh članov SBZS v roku 30 dni po prejemu zahteve. V nasprotnem primeru
lahko skliče izredno skupščino predlagatelj. Sklicatelj izredne skupščine je dolžan
pripraviti gradivo in ga vročiti članom najmanj sedem dni pred dnevom, za katerega
je sklican.
Izredna skupščina lahko odloča le o vprašanjih zaradi katerih je bila sklicana.
24. člen
Vsak član zveze, ki je plačal članarino za tekoče leto in ima na dan zasedanja
skupščine izpolnjene vse materialne obveznosti do zveze, ima na skupščini toliko
delegatov, kot je to določeno v 13. členu. Član zveze ne more imeti več kot 3
delegate.
Upravni odbor sporoči število delegatov vsakemu članu zveze pred zasedanjem
skupščine.
25. člen
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Skupščino sestavljajo delegati članov (24. člen).
Skupščino sestavljajo tudi pridruženi člani (9. člen), častni člani (18. člen),
predstavniki tekmovalcev, sponzorjev in sodniške organizacije.
Osebe iz prejšnjega odstavka in predstavniki organov zveze, ki prisostvujejo
skupščini, imajo zgolj posvetovalni glas, v kolikor niso hkrati tudi delegati.
26. člen
Delegati so lahko le polnoletne osebe, ki imajo slovensko državljanstvo.
Delegati morajo predložiti pisno pooblastilo. Pooblastila ni potrebno predložiti tistim
osebam, ki so po statutu člana zveze njegovi zakoniti zastopniki.
27. člen
Skupščina je sklepčna, če sta prisotni najmanj dve tretjini delegatov. Če ob
določenem času skupščina ni sklepčna, se zasedanje odloži za 30 minut, po preteku
tega časa je sklepčna, če je prisotnih vsaj polovica vseh delegatov. V nasprotnem
primeru se skupščina preloži, razen izredne skupščine, ki se v takem primeru ne
opravi.
28. člen
Skupščina sprejema veljavne sklepe, če zanje glasuje večina prisotnih delegatov.
Statut zveze in njegove spremembe – dopolnitve, se sprejemajo z 2/3 večino vseh
delegatov.
Spremembe tehničnih določb statuta (sprememba sedeža, pravice in obveznosti
članov) lahko sprejme skupščina soglasno, ne glede na določbo prejšnjega odstavka.
29. člen
Pristojnosti skupščine so naslednje:
1. Skupščina sprejema, odloča ali potrjuje:
- določa smernice za razvoj speed badmintona med dvema rednima
skupščinama;
- določa okvirno politiko mednarodnega sodelovanja;
- sprejema in spreminja statut zveze;
- sprejema in spreminja registracijski, disciplinski pravilnik in tiste določbe
pravilnikov, ki določajo disciplinske sankcije, ter potrjuje druge pravilnike
zveze, ki jih predloži upravni odbor;
- sprejema in spreminja poslovnik o svojem delu;
- obravnava in odloča o vseh vprašanjih skupnega interesa;
- sprejema finančni načrt in program dela reprezentanc in potrjuje zaključni
račun;
- rešuje prošnje in pritožbe zoper sklepe upravnega odbora, nadzornega odbora
in disciplinske komisije;
- podeljuje priznanja, nagrade, darila in pohvale;
- obravnava poročila upravnega in nadzornega odbora in o njih odloča;
- voli in razrešuje vse organe zveze (razen komisij upravnega odbora) in vodilne
funkcionarje;
- sklep o prenehanju delovanja zveze in o združevanju v ustrezno zvezo;
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sprejema program dela med dvema skupščinama;
tolmači statut, pravilnike in druge akte zveze;
sprejema poročila o delovanju organov SBZS med dvema skupščinama;
sprejema dnevni red skupščine;
odloča o višini članarine;
odloča o častnem članstvu;
odloča o izrednih omilitvah kazni in prošnjah, ki so neposredno naslovljene
nanjo;
- odloča o vseh drugih vprašanjih, ki so pomembna za razvoj speed badmintona;
- opravlja druge posle v skladu s statutom in drugimi akti SBZS.
Potek dela na sejah skupščine in dela njihovih organov se uredi s poslovnikom.
30. člen
Volitve so javne, v kolikor skupščina ne sklene drugače.
Kandidata za predsednika in podpredsednika zveze se morata pred volitvami osebno
predstaviti in predstaviti svoj program dela.
Izjemoma lahko zaradi zadržanosti kandidata skupščina odloči, da se le prebere
njegov program.
Član zveze lahko predlaga enega kandidata za več funkcij, ob morebitni večkratni
izvolitvi pa se kandidat odloči za eno, glasovanje o ostalih pa se ponovi.
Kandidati morajo biti polnoletni in slovenski državljani.
C. UPRAVNI ODBOR
31. člen
Upravni odbor (v nadaljevanju: UO) je izvršni odbor zveze, ki vodi delo zveze med
dvema skupščinama.
UO šteje 5 članov.
UO se sestaja po potrebi, vendar (tudi) najmanj 2 krat letno. Za svoje delo odgovarja
skupščini.
32. člen
Upravni odbor sestavljajo:
- predsednik zveze, ki je hkrati predsednik UO;
- podpredsednik zveze, ki je hkrati podpredsednik UO;
- 3 člani, ki jih izbere predsednik zveze.
UO je sestavljen tako, da po svojih možnostih čimbolj zastopa vse člane zveze, pri
čemer ima lahko en član zveze v odboru le enega predstavnika.
Na sejah UO lahko sodelujejo tudi predsedniki stalnih in začasnih komisij zveze ter
sekretar, vendar brez pravice odločanja.
33. člen
Skupščina lahko izvoli tudi častnega predsednika zveze, ki je član UO, vendar brez
pravice odločanja. V tem primeru šteje UO 6 članov.
34. člen
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Predsednik in podpredsednik sta izvoljena za dobo štirih let, vendar največ dvakrat
zaporedoma.
Ostali člani UO niso izvoljeni, temveč jih izbere predsednik zveze, ki jih lahko na
lastno pobudo tudi zamenja. Vendar pa se mora z zamenjavo strinjati tudi
podpredsednik zveze, če ne, pa lahko predsednik člana UO zamenja le, če za
zamenjavo zbere vsaj 3 (5) glasove članov UO.
35. člen
Mandat članov organov zveze in vodilnih funkcionarjev (predsednik in podpredsednik
zveze, predsednik nadzornega odbora, predsednik disciplinske komisije) lahko
preneha tudi pred potekom roka, za katerega so izvoljeni, če:
- so odpoklicani;
- odstopijo iz osebnih razlogov.
Predlog za odpoklic članov organov zveze, celotnih organov zveze in vodilnih
funkcionarjev, ki nevestno ali nepravilno delajo oziroma kršijo cilje in naloge zveze,
lahko poda vsak član zveze in nadzorni odbor. Na predlog predsednika zveze,
podpredsednika zveze, nadzornega odbora zveze in vsakega člana zveze lahko
skupščina z navadno večino glasov sprejme sklep, da mora posamezen izbrani član
UO ali vsi izbrani člani UO prenehati z delom. V tem primeru mora predsednik zveze
v najkrajšem času, vendar ne več kot v mesecu dni, izbrati novega člana ali nove
člane UO.
Odpoklic in odstop vodilnih funkcionarjev ter odpoklic celotnih organov zveze
potrjuje skupščina po preučitvi pisnega, obrazloženega predloga. Odstop članov
organov zveze potrjujejo matični organi, ki lahko na njihovo mesto postavijo nove
člane. Posamezno osebo lahko odpokliče le organ, ki jo je izvolil. V primeru
predčasnega prenehanja mandata predsednika nastopi njegovo mesto dotedanji
podpredsednik, volitve novega predsednika pa se morajo opraviti v najkrajšem času.
36. člen
UO sprejema sklepe, če seji prisostvuje več kot polovica članov UO. Sklepi so
sprejeti, če zanje glasuje večina prisotnih. Člani UO glasujejo za sklepe po lastni
presoji in ne morejo biti vezani na nikakršna navodila. V primeru sodega števila oseb
z glasovalno pravico v UO, so sklepi UO sprejeti tudi, če je zanje glasovala polovica
vseh članov UO, za sklep pa je glasoval tudi predsednik UO.
37. člen
UO opravlja predvsem naslednje naloge:
- izvaja sklepe in naloge, ki jih je potrdila skupščina;
- sklicuje skupščino;
- pripravlja gradiva za delo skupščine;
- predlaga skupščini finančni plan in zaključni načrt;
- predlaga skupščini spremembe in dopolnila statuta, pravilnikov in drugih
aktov, ki jih sprejema skupščina;
- sprejema poslovnik in pravilnike o svojem delu in delu svojih organov;
- razpisuje državna prvenstva in druga tekmovanja državnega značaja ter
mednarodna tekmovanja;
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izdela koledar domačih tekmovanj in predlaga udeležbo na mednarodnih
tekmovanjih;
odloča o udeležbi državne reprezentance na mednarodnih tekmovanjih;
odloča o predlogih mednarodnih organizacij v skladu s politiko mednarodnega
udejstvovanja zveze;
določa delegate zveze za zasedanja mednarodnih organizacij;
imenuje in razrešuje stalne in začasne komisije ter njihove predsednike;
upravlja s premoženjem zveze.
38. člen

Zaradi opravljanja nalog iz svoje pristojnosti lahko UO imenuje stalne in začasne
komisije.
UO oblikuje komisije po lastni presoji, vendar praviloma tako, da imajo liho število
članov. Člane komisij imenuje in razrešuje UO, pri čemer po svojih možnostih skrbi
za čimbolj enakopravno zastopstvo vseh članov zveze. Člani komisij so lahko tudi
zunanji strokovnjaki.
Predsedniki komisij vodijo in zastopajo svoje komisije ter odgovarjajo UO za delo
svojih komisij.
D. NADZORNI ODBOR
39. člen
Člani nadzornega odbora (v nadaljevanju: NO) so izvoljeni za dobo štirih let, vendar
največkrat dvakrat zaporedoma.
Člani NO ne morejo biti hkrati tudi člani UO. Imajo pravico udeležiti se vseh sej UO,
vendar brez pravice odločanja.
40. člen
NO sestavljajo predsednik in dva člana. En član zveze ima v NO lahko največ enega
predstavnika. Vse člane izvoli skupščina. Predsednika izvolijo člani NO med sabo na
prvi svoji seji. Skupščina lahko izvoli tudi enega ali več nadomestnih članov, ki lahko
zamenjajo stalne člane v primeru njihove odsotnosti ali nezmožnosti.
NO je za svoje delo odgovoren skupščini.
41. člen
NO opravlja naslednje naloge:
- nadzoruje in pregleduje poslovanje organov SBZS
- nadzoruje zakonitost dela SBZS
- nadzoruje finančno in materialno poslovanje SBZS
- spremlja delo predsedstva SBZS
- o svojem delu poroča skupščini
- ima pravico podati predlog za odpoklic članov organov zveze, celotnih
organov zveze in vodilnih funkcionarjev, ter pravico sklicati izredno
skupščino, če ugotovi nepravilnosti pri poslovanju in delu zveze.
42. člen
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NO sprejema veljavne sklepe, če so prisotni vsi trije člani in če zanje glasujeta vsaj
dva člana.
E. DISCIPLINSKA KOMISIJA SBZS
43. člen
Člani disciplinske komisije so izvoljeni za 2 leti in so po preteku mandata lahko
ponovno izvoljeni.
44. člen
Disciplinska komisija ima predsednika in dva člana, ki jih izvoli skupščina. Člani
disciplinske komisije med seboj izvolijo predsednika.
En član zveze ima v disciplinski komisiji lahko največ enega predstavnika.
Predsednika izvolijo člani disciplinske komisije med sabo na svoji prvi seji.
Skupščina lahko izvoli tudi enega ali več nadomestnih članov, ki lahko zamenjajo
stalne člane v primeru njihove odsotnosti ali nezmožnosti.
Predsednik disciplinske komisije mora imeti končano visoko šolo ali mora biti starejši
od 28 let. Disciplinska komisija je za svoje delo odgovorna skupščini.
45. člen
Disciplinska komisija sprejema veljavne sklepe, če so prisotni vsi trije člani in če
zanje glasujeta vsaj dva člana.
46. člen
Disciplinska komisija odloča na prvi stopnji o disciplinskih prijavah.
Disciplinske kršitve tega Statuta so:
- kršitve odločb statuta zveze in drugih aktov zveze
- nespoštovanje sprejetih sklepov organov zveze
- ravnanje, ki prizadene ugled in interese zveze.
47. člen
Za storjeno disciplinsko kršitev se sme članom zveze izreči eno od naslednjih sankcij:
- opomin,
- javni opomin
- denarna kazen
- izključitev.
Če se izreče denarna kazen, določi disciplinska komisija primeren rok, ki ne sme biti
krajši od 15 dni, za izplačilo. Če kazen ni plačana v roku, se član zveze avtomatično
izključi.
48. člen
Disciplinska komisija lahko kaznuje tudi tekmovalca, člana društva, ki je član zveze,
zaradi:
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hujših, namernih ali ponavljajočih kršitev, ki neposredno ali posredno
zmanjšujejo ugled zveze doma ali v svetu ali škodijo slovenskemu speed
badmintonu
- uživanja nedovoljenih poživil
Za kršitve, navedene v prejšnjem odstavku, lahko disciplinska komisija izreče
sankcijo začasne prepovedi nastopanja doma in v tujini, za posebno hude kršitve pa
tudi prepoved nastopanja. Izreče lahko tudi opomin ali javni opomin. Izreči sme le
eno od navedenih sankcij.
Disciplinska komisija lahko kaznuje tudi funkcionarje zveze s sankcijo prepovedi
opravljanja funkcije.
49. člen
Disciplinska komisija ugotavlja disciplinske kršitve, odgovornost zanje in izreka
sankcije na podlagi disciplinskega in drugih pravilnikov.
Predlog za izrek disciplinske sankcije lahko poda pisno vsak član zveze.
Disciplinska komisija se pri svojem delu drži splošnih načel kazenskega postopka,
zlasti pa načela nepristranskosti in načela predhodnega zaslišanja obdolženca oziroma
predstavnika obdolženega člana zveze.
50. člen
Zoper sklep disciplinske komisije se prizadeti član zveze, funkcionar zveze oziroma
tekmovalec lahko pritoži v roku 15 dni od prejema sklepa na skupščino, ki o zadevi
dokončno odloči.
V primeru pritožbe na izrečeno denarno kazen je član zveze dolžan položiti varščino v
višini polovice zneska denarne kazni. Varščino mora položiti v roku, določenem v 2.
odstavku 47. člena, sicer je avtomatično izključen.
Pritožbe zoper sankcije, izrečene po 48. členu, ne odložijo izvršitve.
F. PREDSEDNIK IN SEKRETAR SBZS
51. člen
Predsednika SBZS izvoli skupščina za mandatno dobo 4 leta in je lahko po preteku
mandata ponovno izvoljen, vendar le dvakrat zaporedoma. Kandidat za predsednika je
dolžan h kandidaturi predložiti program dela SBZS za prihodnji mandat.
Po izvolitvi predsednik SBZS skupščini predlaga kandidata za podpredsednika.
52. člen
Predsednik SBZS vodi in predstavlja SBZS.
Predsednik zastopa in predstavlja SBZS pred državnimi in drugimi organi in
organizacijami v državi in tujini.
53. člen
Predsednik je odgovoren za delovanje SBZS v skladu s Statutom in pravnim redom
Republike Slovenije. Za svoje delo je odgovoren skupščini SBZS in upravnemu
odboru.
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Njegove naloge so še:
- odgovarja za javnost dela SBZS,
- je odredbodajalec,
- sklicuje in vodi seje upravnega odbora,
- zastopa interese SBZS v mednarodni organizaciji ISBO,
- opravlja druge naloge v okviru zveze
V primeru odsotnosti ali zadržanosti predsednika ga nadomešča podpredsednik.
54. člen
Sekretar je profesionalni uslužbenec zveze.
Sekretarja izbere UO na podlagi razpisa. Pogoje za njegovo imenovanje in odpoklic
določi UO.
Pravice, obveznosti in odgovornosti sekretarja se natančneje opredelijo v pogodbi.
55. člen
Sekretar zveze izvaja sklepe UO, ki so v njegovi pristojnosti in je odgovoren za
tekoče reševanje nalog med sestanki UO.
56. člen
Skupščina lahko odloči, da sekretar zveze postane amaterska funkcija. V tem primeru
je sekretar s strani skupščine voljen za 2 leti in je lahko ponovno izvoljen, a ne več
kot dvakrat zapored.
Amaterski sekretar je član UO, ki se tako poveča na 6 oz. s častnim predsednikom
celo na 7 članov, vendar pa slednja nimata pravice odločanja.
Za volitve amaterskega sekretarja se smiselno uporablja 30. člen, za odpoklic in
odstop pa 35. člen.
O potrebi po imenovanju amaterskega sekretarja odloča skupščina ob nastopu novega
mandata predsednika na vsaka 4 leta (t.i. volilna skupščina).
F. STROKOVNI SVET
57. člen
Strokovni svet je strokovni organ SBZS, ki skrbi za razvoj speed badmintona. Za
svoje delo odgovarja predsedstvu SBZS.
Strokovni svet šteje skupaj s predsednikom najmanj 5 članov. Predsednika imenuje
skupščina (predsedstvo) SBZS.
Člani strokovnega sveta po funkciji so:
- športni direktor;
- vodja tekmovanj;
- predstavnik tekmovalne komisije;
- predstavnik tekmovalcev.
58. člen
Naloge strokovnega sveta so zlasti:
- spremljanje razvoja speed badmintona doma in v tujini;
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-

skrb za strokovni razvoj in popularizacijo speed badmintona v R Sloveniji;
sodelovanje z znanstvenimi organizacijami s ciljem izpopolnjevanja stroke;
usmerjanje, usklajevanje, ocenjevanje in nadzor nad strokovnim delom
reprezentanc
priprava terminskega plana tekmovanj;
priprava propozicij tekmovanj;
analiza tekmovanj in dela v klubih;
druge naloge, za katere ga pooblasti ali jih naloži predsedstvo SBZS.
G. TEKMOVALNA KOMISIJA
59. člen

Tekmovalna komisija je sestavljena iz predsednika in po enega predstavnika vsakega
kluba, ki je član SBZS, ki jih imenuje skupščina (predsedstvo) SBZS za 4-letni
mandat (za tekočo sezono).
Pristojnosti so zlasti naslednje:
- vodi vsa tekmovanja pod okriljem SBZS;
- pri vodenju tekmovanj spoštuje pravilnike in propozicije teh tekmovanj ter
druge akte in pravilnike SBZS;
- odloča o disciplinskih kršitvah na prvi stopnji;
- opravlja registracijo vseh tekem na prvi stopnji;
- opravlja registracijo igralcev v skladu s Pravilnikom o registracijah, prestopih
in odškodninah pri prestopih;
- opravlja druge naloge, ki ji jih določi UO (predsedstvo);
- organizira podelitev nagrad ob koncu tekmovanj SBZS;
- izdaja bilten in pripravlja letno poročilo o tekmovanj.
- pripravlja in objavlja rezultate tekmovanj, ki jih organizira in vodi
V. FINANČNO IN MATERIALNO POSLOVANJE SBZS
60. člen
Finančno-materialno poslovanje zveze mora biti v skladu z veljavnimi predpisi in
načeli, ki veljajo za društva.
Materialna in finančna evidenca se opravlja po načelih blagajniškega in materialnega
poslovanja, finančno poslovanje zveze se odvija preko transakcijskega računa in
blagajne SBZS.
Upravni odbor lahko za opravljanje finančno-materialnega poslovanja pooblasti
profesionalno organizacijo ali strokovno osebo.
Finančno-materialno poslovanje zveze je javno. Vsak član zveze ima pravico do
vpogleda v finančno-materialno poslovanje.
61. člen
Dohodki zveze so iz:
- članarine članov zveze;
- proračuna RS;
- donatorskih in sponzorskih prispevkov fizičnih in pravnih oseb;
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- prihodkov od organizacije in vodenj tekmovanj;
- sredstev Fundacije za šport;
- drugih virov;
Presežek prihodkov nad odhodki se porabi za izvajanje dejavnosti, zaradi katere je
zveza ustanovljena.
62. člen
Premoženje zveze sestavljajo vse premičnine in nepremičnine, ki so last zveze in so
kot take vpisane v knjigah. S premoženjem upravlja UO. Nepremičnine se lahko
nakupijo ali odtujijo tretjim osebam le na podlagi sklepa UO, ki ga za vsak posamičen
nakup ali prodajo pooblasti skupščina.
63. člen
Dohodki in izdatki se določajo s finančnim planom za vsako leto. Finančne in
materialne listine podpisuje predsednik, ki je odredbodajalec. V odsotnosti
predsednika in po njegovem pooblastilu lahko finančne in materialne listine
podpisujejo podpredsednik, sekretar ali član upravnega odbora, ki ga za to posebej
pooblasti predsednik.
VI. TEKMOVANJA
64. člen
Tekmovanja pod okriljem SBZS se igrajo po aktualnih pravilih igre, potrjenih s strani
Mednarodne speed badminton zveze ISBO. (Speedminton GmbH pravilih iz leta
2005).
65. člen
Potek in izvedbo tekmovanj določa predsedstvo SBZS za vsako posamezno sezono.
Vsa tekmovanja pod okriljem SBZS vodi tekmovalna komisija SBZS. Propozicije
tekmovanj sprejema predsedstvo SBZS na predlog strokovnega sveta.
VII. REPREZENTANCE IN ŠPORTNI DIREKTOR
66. člen
Speed badminton reprezentanca predstavlja slovenski speed badminton doma in v
tujini.
Športni direktor SBZS skrbi za vodenje in delo reprezentanc ter določi člane
reprezentanc in njihova vodstva.
Nastopanje za državno reprezentanco je dolžnost in čast vsakega poklicanega. Nihče
ne more brez tehtnih in opravičljivih razlogov odkloniti sodelovanja v reprezentanci.
Razmere v zvezi z reprezentancami ureja poseben pravilnik.
67. člen

27

Športnega direktorja imenuje skupščina na predlog predsednika SBZS za obdobje 4
let in je lahko po poteku te dobe imenovan v nov mandat. Za svoje delo odgovarja
predsedniku SBZS.
Naloge športnega direktorja so:
‐ organizacija in koordinacija dela reprezentanc;
‐ priprava programov in poročil o delu reprezentanc;
‐ organizacija in koordinacija strokovnih izobraževanj;
‐ sklepanje reprezentančnih pogodb s tekmovalci;
‐ oblikovanje in predlaganje koledarja tekmovanj;
‐ priprava predloga organizatorja državnih prvenstev;
‐ priprava in obdelava rezultatov za vsa tekmovanja na območju Republike
Slovenije;
‐ ažurna objava rezultatov na spletni strani SBZS in posredovanje rezultatov na
ISBO;
‐ ažuriranje rating lestvic SBZS z objavo na spletnih straneh SBZS;
‐ sodelovanje na sejah organov SBZS (po vabilu) in priprava poročil za
skupščine zveze;
‐ sprotno obveščanje članstva o temah, povezanih z delom športnega direktorja;
‐ izvajanje nadzora in ukrepanje na tekmah – skladnost tekmovanja s pravilniki;
‐ opravljanje drugih nalog, potrebnih za brezhibno delovanje tekmovalnega
sistema SBZS in ISBO.
68. člen
V primeru, ko se skupščina odloči, da imenovanje športnega direktorja ni potrebno,
njegove naloge do imenovanja opravlja predsednik SBZS.
VIII. PRIZNANJA, POHVALE IN NAGRADE
69. člen
Zveza lahko podeljuje priznanja, pohvali ali nagradi člane, tekmovalce in druge za
posebne zasluge oziroma uspehe na področju športne panoge speed badminton.
70. člen
Priznanja, pohvale in nagrade daje skupščina zveze na predlog UO ali članov zveze.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
71. člen
SBZS preneha z delom:
- s sklepom skupščine z dvotretjinsko večino vseh delegatov;
- z odločbo pristojnega državnega organa;
- če število članov pade pod 2.
V primeru prenehanja delovanja zveze se po poravnavi vseh obveznosti njeno
premoženje prenese na društvo, ki je po dejavnosti in ciljih sorodno zvezi.
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72. člen
Za osebe, ki so lahko izvoljene največ dvakrat zapored (predsednik, podpredsednik,
člani nadzornega odbora), se po prvih volitvah na podlagi tega statuta šteje, da se
nastopile svoj prvi mandat, čeprav so isto funkcijo že opravljale pred sprejetjem tega
statuta.
73. člen
Člani zveze so dolžni uskladiti svoje statute s tem statutom v roku 6 mesecev.
74. člen
Ta statut velja s sprejemom na skupščini SBZS, uporablja pa se od dneva registracije
pri pristojnemu upravnem organu.
75. člen
Statut je bil sprejet na ustanovni skupščini dne 07. 09. 2009 in spremenjen na redni
skupščini dne 29. 03. 2012.

Predsednik SBZS
mag. Matjaž ŠUŠTERŠIČ
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GRADIVO ZA TOČKO 5:
Predstavitev, obravnava in sprejem Disciplinskega pravilnika SBZS

Obrazložitev: Disciplinski pravilnik je eden izmed temeljnih aktov vsakega društva
oz. zveze, saj društvo oz. zveza svojim članom z njim predpiše pravila obnašanja,
sankcije za kršitve, postopke in vse ostalo v zvezi s spoštovanjem disciplinskih pravil.
Predlagani disciplinski pravilnik je skladen s statutom in v celoti rešuje disciplinsko
problematiko.

Predlog sklepa 5:
Skupščina SBZS je soglasno sprejela Disciplinski pravilnik SBZS.
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Na podlagi 49. člena Statuta Speed badminton zveze Slovenije je
skupščina na svoji redni seji dne 29. marca 2012 sprejela
DISCIPLINSKI PRAVILNIK
I. Splošne določbe
1. člen
Ta pravilnik ščiti športno moralo, red in disciplino v Speed badminton zvezi
Slovenije (v nadaljevanju: zveza), določa disciplinske kršitve, splošne
pogoje za odgovornost in sankcije zanje ter ureja postopek za obravnavanje
disciplinskih kršitev.
Določbe tega pravilnika veljajo za vse sankcije, ki se lahko predpisujejo
po drugih pravilnikih zveze.
2. člen
Nikomur ne sme biti izrečena sankcija za disciplinsko kršitev, če dejanje
ni bilo s statutom, s tem pravilnikom ali drugimi pravilniki zveze določeno
kot disciplinska kršitev, preden je bilo storjeno, in če za tako dejanje ni
bila predpisana sankcija.
3. člen
Določbe tega pravilnika se uporabljajo za vse člane zveze, za funkcionarje
zveze in za tekmovalce, člane društev, ki so člani zveze, ne glede na kraj
storitve disciplinske kršitve.
4. člen
Disciplinska komisija vodi postopek obravnavanja disciplinskih kršitev in
izreka morebitne sankcije.
Disciplinska komisija se pri svojem delu drži splošnih načel kazenskega
postopka, zlasti pa načela nepristranosti in načela predhodnega zaslišanja
obdolženca oziroma predstavnika obdolženega člana zveze.
5. člen
Disciplinsko komisijo sestavljajo predsednik in dva člana. En član zveze
ima v disciplinski komisiji lahko največ enega predstavnika. Vse člane
izvoli skupščina. Izvoljeni so za dobo dveh let in so po preteku mandata
lahko ponovno izvoljeni. Predsednika izvolijo člani disciplinske komisije
izmed sebe na prvi svoji seji.
Predsednik disciplinske komisije mora imeti končano visoko šolo ali mora
biti starejši od 28 let.
Disciplinska komisija je za svoje delo odgovorna skupščini.
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6. člen
Disciplinska komisija sprejema veljavne sklepe, če so prisotni vsi trije
člani in če zanje glasujeta vsaj dva člana.
II. Disciplinske kršitve in predpisovanje ter izrekanje sankcij
7. člen
Disciplinske kršitve so naslednje:
- kršitve določb statuta zveze in drugih aktov zveze,
- nespoštovanje sprejetih sklepov organov zveze,
- ravnanje, ki prizadene ugled ali interese zveze.
Disciplinske kršitve, ki jih lahko zakrivijo tekmovalci, člani društev, ki
so člani zveze, so naslednje:
- hujše, namerne ali ponavljajoče se kršitve, ki neposredno ali posredno
zmanjšujejo ugled zveze doma ali v svetu oziroma škodijo slovenskemu
speed badmintonu;
- uživanje nedovoljenih poživil.
8. člen
Za storjeno disciplinsko kršitev se sme članom zveze predpisati ena od
naslednjih sankcij:
- opomin,
- javni opomin,
- denarna kazen,
- izključitev.
Za storjeno disciplinsko kršitev se sme tekmovalcem, članom društev, ki so
člani zveze, predpisati ena od naslednjih sankcij:
- opomin,
- javni opomin,
- začasna prepoved nastopanja,
- trajna prepoved nastopanja.
Za storjeno disciplinsko kršitev se sme funkcionarjem zveze predpisati
sankcija prepovedi opravljanja funkcije.
Če je bila izrečena sankcija tekmovalcu ali funkcionarju zveze, ne more
biti za isto disciplinsko kršitev izrečena nikakršna sankcija članu zveze,
katerega član je tekmovalec oziroma funkcionar zveze.
9. člen
Če je bila povzročena materialna škoda, se lahko zahteva njena povrnitev od
člana zveze, katerega član je oseba, ki jo je povzročila. Ta določba ne
vpliva na morebitne regresne zahtevke, ki jih lahko ima član zveze do
svojega člana.
Če povzroči materialno škodo oseba, ki ni članica nobenega člana zveze, se
lahko povračilo škode zahteva od nje osebno.
Višino povzročene materialne škode oceni disciplinska komisija.
Poleg zahtevka za povračilo povzročene materialne škode se lahko izreče
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tudi sankcija.
10. člen
Sankcije praviloma izreka disciplinska komisija, lahko pa jih izrekajo tudi
ostali organi zveze, če tako izrecno predvidevajo ta ali drugi pravilniki
zveze.
Organi zveze iz prvega odstavka tega člena lahko izrekajo sankcije ne da bi
se striktno držali postopka iz tega pravilnika, vendar lahko izrečejo le
opomin, javni opomin in denarno kazen do 100 EUR. Hkrati morajo dati tudi pouk o
pravnem sredstvu.
Sankcije zoper tekmovalce lahko izreka le disciplinska komisija. Izjemoma
lahko upravni odbor zveze z dvotretjinsko večino vseh članov odbora zoper
tekmovalce zaradi očitnih in hudih kršitev in zaradi preprečitve morebitne
nadaljnje škode, ki bi jo lahko povzročil tekmovalec s kršitvami v
prihodnosti, izreče sankcijo začasne prepovedi nastopanja, a le za mesec
dni. Zoper tak sklep upravnega odbora ni pritožbe, vendar je upravni odbor
dolžan poskrbeti, da bo v najkrajšem času izpeljan disciplinski postopek.
Sankcija iz prejšnjega odstavka tega člena se všteva v sankcijo, ki jo
pozneje izreče disciplinska komisija. Če disciplinska komisija ugotovi, da
je bila sankcija, ki jo je izrekel upravni odbor, neupravičena, naloži
upravnemu odboru povrnitev škode, ki jo je povzročil. Višino odškodnine
določi disciplinska komisija.
11. člen
Opomin se sme izreći za disciplinsko kršitev, storjeno v takih olajševalnih
okoliščinah, ki jo delajo posebno lahko in je mogoče pričakovati, da bo
namen kaznovanja dosežen tudi z izrekom opomina.
Opomin se sme izreči tudi, če je disciplinska kršitev v tem, da ni bila
izpolnjena predpisana obveznost, ali je bila z disciplinsko kršitvijo
povzročena škoda, storilec pa je pred izrekom sankcije izpolnil predpisano
obveznost oziroma popravil ali povrnil povzročeno škodo.
12. člen
Javni opomin se sme izreči za disciplinsko kršitev, za katero bi se lahko
izrekel opomin, če disciplinska komisija presodi, da je potreben izrek
javnega opomina.
13. člen
Opomin in javni opomin se lahko izrečeta tudi, če nista izrecno predpisana
kot sankcija za določeno disciplinsko kršitev.
14. člen
Denarna kazen se lahko predpiše za vse disciplinske kršitve in sicer v
razponu od 30 do 1.000 EUR.
15. člen
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Izključitev se lahko predpiše za najhujše disciplinske kršitve, izreče pa
se lahko tudi za ponavljajoče se hude disciplinske kršitve.
Izključitev je lahko tudi avtomatična, če član zveze ne plača denarne kazni
v roku, ki ga je določila disciplinska komisija ali drug organ zveze (2.
odstavek 10. člena).
16. člen
Začasna prepoved nastopanja se lahko predpiše za vse disciplinske kršitve,
ki jih lahko storijo tekmovalci in sicer za čas od enega meseca do dveh let.
Lahko se izreče kot prepoved nastopanja v tujini, kot prepoved nastopanja
doma ali kot prepoved nastopanja doma in v tujini. Izreka se na cele mesece.
17. člen
Trajna prepoved nastopanja se lahko predpiše le za najhujše kršitve. Izreče
se lahko le tekmovalcu, ki je že bil kaznovan s prepovedjo nastopanja doma
in v tujini za najmanj eno leto.
17.a člen
Prepoved opravljanja funkcije se lahko predpiše zoper funkcionarja zveze
zaradi hudih kršitev statuta ali drugih aktov zveze oz. zaradi ravnanja, ki huje
prizadene ugled ali interese zveze.
Prepoved opravljanja funkcije se lahko izreče kot začasna prepoved (do 5
let) in kot trajna prepoved. Trajna prepoved se lahko izreče le funkcionarju, ki je že
bil kaznovan s prepovedjo opravljanja funkcije za vsaj eno leto.
18. člen
Sankcije so lahko tudi pogojne. Pogojne sankcije se lahko izrekajo na cele
mesece za preizkusno dobo od treh mesecev do dveh let.
Če disciplinski kršitelj stori novo disciplinsko kršitev v obdobju preizkusne dobe,
lahko disciplinsko sodišče prekliče pogojno sankcijo in izreče enotno sankcijo za
prejšnjo in novo disciplinsko kršitev; pri tem vzame, da je sankcija iz preklicane
pogojne obsodbe že določena.
19. člen
Vsaka sankcija mora biti vpisana v ustrezni register pri zvezi.
III. Uvedba disciplinskega postopka
20. člen
Disciplinski postopek se začne na podlagi pisne prijave. Če disciplinska
komisija zve za disciplinsko kršitev, glede katere ni bila vložena prijava,
sporoči to upravnemu odboru zveze, ki lahko poda prijavo.
Disciplinska komisija lahko tudi združi več prijav in opravi skupen
34

postopek za več očitanih disciplinskih kršitev skupaj.
21. člen
Prijavo (predlog) za uvedbo disciplinskega postopka lahko poda vsak član
zveze in vsak organ ali komisija zveze (predlagatelj). Prijavo lahko poda
tudi vrhovni sodnik, a le za kršitve na tekmovanjih, ki so v njegovi
pristojnosti.
Prijava je lahko naslovljena na disciplinsko komisijo ali na sekretarja
zveze. Če je prijava naslovljena na sekretarja zveze, jo ta nemudoma
posreduje disciplinski komisiji.
Prijava mora biti pisna in mora vsebovati ime osebe (člana zveze,
funkcionarja zveze ali tekmovalca), zoper katero se predlaga uvedba
disciplinskega postopka in opis storjene disciplinske kršitve. Če je prijava
vložena zoper več oseb skupaj, se postopek opravi zoper vse te osebe
naenkrat.
Če je podanih več prijav za isto zadevo, to sporoči disciplinska komisija
vsem prijaviteljem in jih hkrati pozove, da izberejo skupnega predstavnika,
ki bo zastopal vse prijavitelje. Izbira skupnega predstavnika ne omejuje
posameznih prijaviteljev, da se udeležijo disciplinskega postopka in da
izvajajo dokaze.
22. člen
O uvedbi postopka obvesti disciplinska komisija obdolženca, predlagatelja
in upravni odbor zveze. Obdolženec je vsakdo, zoper katerega je bil sprožen
disciplinski postopek. Če je obdolženec fizična oseba (tekmovalec), potem
disciplinska komisija o uvedbi postopka obvesti tudi člana zveze, katerega
član je obdolženec.
Obvestilo je pisno in zajema ime obdolženca, ime predlagatelja, opis disciplinske
kršitve in zagroženo sankcijo.
Hkrati z obvestilom se pošlje tudi vabilo na obravnavo, na katero se vabi
predlagatelja, obdolženca, predstavnika upravnega odbora zveze in morebitne druge
osebe, ki bi po mnenju disciplinske komisije lahko prispevale k pravični odločitvi.
IV. Izločitev članov disciplinske komisije
23. člen
Če katerikoli član disciplinske komisije meni, da zaradi svojega razmerja
do predlagatelja ali obdolženca ne more odločati nepristransko, lahko
predlaga disciplinski komisiji, da ga izloči. Izločitev lahko iz istih
razlogov predlagata tudi predlagatelj in obdolženec.
O izločitvi glasuje disciplinska komisija, ki v primeru izločitve izbere novega člana
(nadomestni član disciplinske komisije), ki ima vse pristojnosti, kot bi jih imel
izločeni član, a le za tisti postopek, v katerem nadomešča izločenega člana.
Nadomestni član disciplinske komisije je praviloma član istega člana zveze (kluba),
kot je izločeni član, v nobenem primeru pa ne more biti izbran tako, da ima en član
zveze v disciplinski komisiji več kot enega predstavnika.
Razmerje iz prvega odstavka tega člena, ki lahko pomeni razlog izločitve,
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je zlasti sorodstveno ali posvojitveno razmerje. Dejstvo, da je član
disciplinske komisije član istega člana zveze (kluba) kot predlagatelj ali
obdolženec, ni razlog za izločitev.
V. Priprave na obravnavo
24. člen
V vabilu na obravnavo je treba obdolženca opozoriti, da lahko na obravnavo
pripelje svojega zagovornika ali pooblaščenca, oziroma, da lahko poda pisno
izjavo. Obenem ga je treba opozoriti, da se bo obravnava opravila tudi brez
njegove navzočnosti, če se je ne bo udeležil ali ne bo poslal svojega zagovornika
oziroma pooblaščenca.
Nepolnoletne osebe in osebe, ki niso popolno poslovno sposobne, zastopa
njihov zakoniti zastopnik.
25. člen
Obdolžencu mora ostati od prejema vabila na obravnavo do datuma obravnave
najmanj 8 dni za pripravo obrambe.
Izjemoma se lahko, zlasti na prošnjo obdolženca, prestavi datum obravnave, o čemer
se obvestijo vsi vabljeni.
26. člen
Če predlagatelj umakne svojo zahtevo pred ali med obravnavo, disciplinska
komisija prekine postopek in o prekinitvi obvesti vse vabljene ter upravni
odbor zveze, ki lahko nadaljuje postopek (vstopi na mesto predlagatelja) v
15 dneh od prejetja obvestila ali pa poda novo prijavo. Če upravni odbor
zveze ne nadaljuje postopka, ga disciplinska komisija ustavi in to sporoči
vsem vabljenim.
VI. Potek obravnave
27. člen
Obravnava pred disciplinsko komisijo je ustna in zaprta za javnost, z
omejitvijo, da lahko obdolženec in predlagatelj na obravnavo pripeljeta vse
osebe, ki bi po njunem mnenju lahko prispevale k pravični odločitvi. Če je
obdolženec fizična oseba (tekmovalec), lahko prisostvuje tudi član zveze
(klub), katerega član je obdolženec. Na željo obdolženca lahko predsednik
disciplinske komisije odloči, da je obravnava javna.
Člane zveze (klube) na obravnavi zastopajo zakoniti zastopniki oziroma
osebe, ki predložijo pisno pooblastilo.
28. člen
Obravnavo vodi predsednik disciplinske komisije, ki zaslišuje vabljene in
daje besedo članom disciplinske komisije in ostalim. Predsednik se lahko
36

glede pravnih vprašanj vedno na svojo pobudo posvetuje s svetovalcem, ki ima
pravno izobrazbo, pri čemer ta svetovalec ne sme biti udeleženec v postopku.
Predsednik mora poskrbeti, da se zadeva vsestransko razčisti, da se ugotovi
resnica in odvrne vse, kar bi zavlačevalo postopek. Prav tako mora skrbeti
za red. V ta namen lahko opozori tiste, ki motijo potek obravnave. Če tudi
po opozorilu red ni dosežen, lahko predsednik osebo, ki moti potek obravnave,
odstrani iz prostora, kjer se odvija obravnava.
Disciplinska komisija lahko sklene tudi, da se odstrani obdolženec, vendar
to ne sme bistveno vplivati na njegovo pravico do obrambe. Tak sklep se
vpiše v zapisnik.
29. člen
Obravnavo začne predsednik disciplinske komisije, ki naznani predmet
obravnave. Nato ugotovi prisotnost. Če niso prisotni vsi vabljeni, se
predsednik prepriča, ali so jim bila vročena vabila in ali so svoj izostanek
opravičili.
Če disciplinska komisija ugotovi, da obdolženec ni prišel na obravnavo, ker
mu ni bilo vročeno vabilo ali iz kakšnega drugega opravičljivega razloga,
lahko preloži obravnavo.
Če disciplinska komisija ugotovi, da obdolženec ni prišel na obravnavo, ker
se očitno namenoma izmika zaslišanju, in da ni poslal svojega zastopnika ali
pooblaščenca, lahko sklene, da bo opravila obravnavo brez njegove
prisotnosti.
Ostalim osebam se ni potrebno udeležiti obravnave, neudeležba predlagatelja pa ne
pomeni, da je umaknil prijavo.
Sklep disciplinske komisije, da se obravnava preloži ali da se opravi brez
navzočnosti obdolženca, se vpiše v zapisnik.
30. člen
Obravnava se nadaljuje s tem, da predsednik prebere vsebino prijave za
uvedbo disciplinskega postopka, po potrebi pa lahko da izjavo še predlagatelj.
Nato predsednik vpraša obdolženca, če je razumel, česa je obdolžen in mu da besedo.
31. člen
Obdolžencu je potrebno v njegovem nagovoru omogočiti neovirano izjasnitev o vseh
okoliščinah, ki se mu zdijo pomembne. Po zaslišanju obdolženca predsednik nadaljuje
z dokaznim postopkom.
Najprej izvaja dokaze predlagatelj, nato obdolženec. Uporabijo se lahko vsa
dokazna sredstva.
32. člen
Zaslišanje poteka tako, da se zaslišanemu (priči ali izvedencu) postavljajo
vprašanja. Najprej sprašuje oseba, ki je pripeljala zaslišanega, nato
nasprotna stran, nato predsednik in člani disciplinske komisije. Predsednik
lahko prepove vprašanja, ki se mu zdijo neprimerna, zlasti če zavlačujejo
postopek.
Predsednik mora poskrbeti, da se spoštuje osebnost zaslišanega. Obdolženec ni
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dolžan odgovarjati na vprašanja.
Pred začetkom zaslišanja predsednik opozori zaslišanega, da je dolžan
govoriti resnico.
33. člen
Med obravnavo se vodi zapisnik, v katerega se vpisuje bistvena vsebina
poteka obravnave in vsi sklepi. Zapisnik piše član disciplinske komisije ali
oseba, ki jo pooblasti predsednik.
34. člen
Disciplinska komisija lahko s sklepom preloži obravnavo, če meni, da bi to
prispevalo k ugotovitvi resnice. Preložitev lahko zahtevata tudi predlagatelj in
obdolženec, če se med obravnavo pokažejo take okoliščine, ki bi zahtevale nove
dokaze.
35. člen
Ko so izvedeni vsi dokazi, da predsednik besedo predlagatelju in na koncu
vedno še obdolžencu.
Če predsednik ugotovi, da lahko disciplinska komisija o zadevi odloči, zaključi
obravnavo. Nato se disciplinska komisija umakne na posvetovanje in
glasovanje.
VII. Posvetovanje in glasovanje
36. člen
Posvetovanje in glasovanje disciplinske komisije je tajno (za zaprtimi
vrati). Sklepi so sprejeti, če zanje glasujeta vsaj dva člana komisije.
Komisija najprej glasuje o tem, ali je bila storjena disciplinska kršitev
in ali je obdolženec odgovoren, nato pa glasuje o sankciji, ki naj bi jo
izrekla. Če teče postopek zoper več obdolžencev naenkrat, se glasuje o
vsakem obdolžencu posebej. Če teče postopek za več disciplinskih kršitev
naenkrat, se glasuje o vsaki kršitvi posebej, nato pa o enotni sankciji, ki
se izreče za vse disciplinske kršitve skupaj.
37. člen
Pri izrekanju sankcije se upoštevajo vse okoliščine, ki lahko vplivajo na
njeno vrsto in težo. Zlasti je potrebno upoštevati težo storjene disciplinske kršitve in
njene posledice, ali je bila kršitev storjena naklepno ali iz malomarnosti, stopnjo
storilčeve odgovornosti, nagibe, motiv in način storitve disciplinske kršitve in
okoliščine v katerih je bila storjena, moralne lastnosti storilca, njegovo vedenje pred
in po disciplinski kršitvi in vse olajševalne in oteževalne okoliščine ter možne
posledice za speed badminton nasploh.
Olajševalne okoliščine so zlasti: priznanje, kesanje, povračilo škode in
poprava posledic, dostojno obnašanje do storitve kršitve, nekaznovanost,
prizadevnost pri delu v zvezi.
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Oteževalne okoliščine so zlasti: povratništvo, enakovrstnost prestopka,
brezobzirnost, nešportno obnašanje, neustrezen odnos do speed badmintona in zveze.
VIII. Zaključitev postopka
38. člen
Po končanem posvetovanju in glasovanju disciplinska komisija razglasi svoj
sklep pred udeleženci obravnave. Sklep razglasi predsednik, ki hkrati poda
kratko obrazložitev. Nato predsednik vpraša osebo, zoper katero je tekel
disciplinski postopek, in predlagatelja, če želita prejeti sklep pisno.
Če se zahteva izdaja pisnega sklepa, ga morata oseba, zoper katero je tekel
disciplinski postopek, in predlagatelj prejeti v 10 dneh. Pisni sklep mora
vsebovati uvod, izrek, obrazložitev in pouk o pravnem sredstvu.
Če se izdaja pisnega sklepa ne zahteva, mora predsednik poučiti osebo,
zoper katero je tekel postopek, in predlagatelja o pravnih sredstvih.
Če se izreče denarna kazen, izključitev ali prepoved nastopanja, je potrebno vedno
izdati pisni sklep.
39. člen
S sklepom disciplinska komisija:
- zavrne prijavo in ustavi postopek,
- oprosti obdolženca,
- spozna obdolženca za krivega in izreče sankcijo.
40. člen
Disciplinska komisija zavrne prijavo in ustavi postopek, če:
- če ni pristojna za razsojo,
- če je predlagatelj umaknil prijavo in upravni odbor zveze ni nadaljeval
postopka (26. člen),
- če je bila obdolženemu za isto dejanje že izrečena sankcija ali je bil
oproščen,
- če disciplinski postopek ni več dopusten zaradi zastaranja.
41. člen
Disciplinska komisija oprosti obdolženca, če:
- dejanje, za katero je bila dana disciplinska prijava, ni predpisano kot
disciplinska kršitev,
- če so podane okoliščine, ki izključujejo disciplinsko odgovornost,
- če ni dokazano, da je bilo storjeno dejanje, za katero je bila dana
disciplinska prijava.
42. člen
Če disciplinska komisija spozna obdolženca za krivega:
- izreče katero kršitev je storil in pri tem navede dejstva in okoliščine,
ki so znaki disciplinske kršitve,
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- ustrezno označi disciplinsko kršitev in katere določbe tega ali ostalih
pravilnikov zveze je uporabila,
- izreče sankcijo.
Če se izreče denarna kazen, disciplinska komisija določi za plačilo primeren rok, ki
ne sme biti krajši od 15 dni. Če kazen ni plačana v roku, se član zveze avtomatično
izključi.
IX. Pravna sredstva
43. člen
Zoper sklep disciplinske komisije se sme vložiti pritožba v 15 dneh po
vročitvi sklepa oziroma po razglasitvi sklepa, če ni bil zahtevan pisni
sklep.
O pritožbi odloča na drugi stopnji skupščina zveze, katere odločitev je
dokončna.
44. člen
Pravico do pritožbe imajo obdolženec, njegov zagovornik ali zastopnik,
prijavitelj in v primeru, da je obdolženec fizična oseba (tekmovalec), še
član zveze (klub), katerega član je obdolženec.
45. člen
Pritožba zoper sankcije, izrečene po 1. odstavku 8. člena, zadrži izvršitev
sklepa.
Pritožba zoper sankcije, izrečene po 2. ali 3. odstavku 8. člena, ne zadrži
izvršitve sklepa.
46. člen
Pritožba mora obsegati:
- navedbo sklepa, zoper katerega se vlaga,
- pritožbene razloge in obrazložitev,
- predlog, kako naj se spremeni izpodbijani sklep,
- podpis.
V primeru pritožbe na izrečeno denarno kazen, je član zveze dolžan položiti
varščino v višini polovice zneska denarne kazni. Varščino mora položiti v
roku, določenem v 2. odstavku 42. člena, sicer je avtomatično izključen.
47. člen
Sklep disciplinske komisije se sme izpodbijati iz vseh razlogov, ki bi
lahko pripeljali do drugačnega sklepa, kot je izpodbijani.
Pritožba se lahko nanaša na dejanje, ki je bilo predmet prijave, na
kvalifikacijo disciplinske kršitve in na izbiro in odmero sankcije.
48. člen
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Pritožba se vloži pri disciplinski komisiji. Disciplinska komisija zavrže
nepravilno in nepravočasno pritožbo in pritožbo na denarno kazen, za
vložitev katere ni bila vplačana varščina.
Disciplinska komisija izroči pravilno pritožbo skupščini zveze.
49. člen
Pritožba je mogoča tudi v primerih, ko je sankcijo izrekel drug organ zveze
(2. odstavek 10. člena). Tako pritožbo je potrebno vložiti najpozneje v 15
dneh po razglasitvi sankcije, pritožba pa ne zadrži izvršitve. Pritožbo
obravnava disciplinska komisija, katere odločitev je dokončna. V postopku
obravnave pritožbe se smiselno uporabljajo določbe tega pravilnika.
Disciplinska komisija ne more izreči strožje sankcije, kot jo je izrekel drug organ
zveze.
Če je skupaj s pritožbo iz prejšnjega odstavka tega člena, vložen predlog
za uvedbo rednega disciplinskega postopka, disciplinska komisija izpelje
redni disciplinski postopek, pred izrekom sankcije pa razveljavi sankcijo
drugega organa zveze.
50. člen
Pravnomočno končan disciplinski postopek se lahko obnovi, če se:
- dokaže, da temelji sklep disciplinske komisije na ponarejenih dokazih
ali na krivem pričanju,
- izve za nova dejstva ali se predložijo novi dokazi, ki utegnejo pripeljati do
drugačnega sklepa, oziroma do izreka milejše sankcije za storilca.
Obnovo postopka je mogoče zahtevati v 30 dneh od dne, ko se je izvedelo za razloge
iz prvega odstavka tega člena, vendar najpozneje v 1 letu od
storitve disciplinske kršitve, če je obnova postopka v škodo storilca, v
njegovo korist pa je mogoče vedno zahtevati obnovo.
O zahtevi za obnovo odloča disciplinska komisija, ki s sklepom lahko
zahtevo zavrne ali zavrže ali pa dovoli obnovo.
X. Izvršitev sankcij
51. člen
Sankcije se izvršijo, ko sklepa o izrečeni sankciji ni več mogoče izpodbijati s
pritožbo (pravnomočen sklep), oziroma takoj, za sklepe, zoper katere pritožba ne
zadrži izvršitve.
Javni opomin se izvrši tako, da se objavi v kakršnemkoli sporočilu, ki ga
zveza pošilja vsem članom.
Denarno kazen je treba plačati v roku, ki ga je ob izreku denarne kazni
določila disciplinska komisija. Če kazen ni plačana v roku, je član zveze
avtomatsko izključen. Izjemoma lahko, na prošnjo člana zveze, disciplinska
komisija podaljša rok za plačilo kazni za največ mesec dni, zlasti če je
kazen visoka in izkaže član zveze finančne probleme. Če se član zveze, ki mu
je bila izrečena denarna kazen, pritoži, mora plačati varščino (pol kazni) v
roku, ki je določen za plačilo denarne kazni, sicer je avtomatično
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izključen. Plačila varščine ni mogoče odgoditi kot plačila denarne kazni.
XI. Zastaranje
52. člen
Uvedba in vodenje postopka zaradi storjene disciplinske kršitve zastara v
enem letu od dneva, ko je bilo izvršeno dejanje.
Izvršitev disciplinske sankcije zastara 90 dni po dnevu, ko je sklep postal
pravnomočen.
XII. Stroški disciplinskega postopka
53. člen
Stroške za delo disciplinske komisije nosi zveza. Ti stroški vključujejo
tudi morebitna povračila stroškov prihoda oseb, ki so se odzvale vabilu
disciplinske komisije.
Obdolženec sam krije svoje stroške v zvezi z disciplinskim postopkom.
XIII. Sočasnost disciplinskih postopkov
54. člen
Če disciplinska komisija med potekom postopka ugotovi, da je proti
tekmovalcu, zoper katerega teče disciplinski postopek, uveden tudi postopek
pred ustreznim organom mednarodne speed badminton zveze, lahko prekine postopek
do odločitve mednarodnega organa.
Disciplinska komisija lahko upošteva odločitev organa mednarodne
speed badminton zveze, lahko pa odloči po svoje. Če mednarodni organ kaznuje
tekmovalca s prepovedjo nastopanja v tujini, ta prepoved zajema tudi
prepoved nastopanja doma.
Če disciplinska komisija med potekom postopka ugotovi, da je proti
tekmovalcu, zoper katerega teče disciplinski postopek, uveden tudi postopek
pred ustreznim organom matičnega kluba, to ne vpliva na potek postopka.
XIV. Konstitutivna seja
55. člen
Če je na volitvah za člane disciplinske komisije izvoljen vsaj en nov član,
se mora disciplinska komisija najprej konstituirati. Prvo sejo skliče
predsednik zveze najpozneje takrat, ko prispe prva prijava. Na prvi seji
člani disciplinske komisije izvolijo izmed sebe predsednika.
Če pride zaradi volitev do zamenjave članov disciplinske komisije med
trajajočim postopkom, tega dokonča disciplinska komisija v stari sestavi.
Disciplinska komisija v stari sestavi lahko tudi odloči, da bo dokončanje
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postopka prepustila novoizvoljeni komisiji.
XV. Kršitve in sankcije
56. člen
Članom zveze (klubom) se za kršitve lahko izrečejo sledeče sankcije:
- denarna kazen do 1.000 EUR ali izključitev iz zveze zaradi kršitve
statuta zveze,
- denarna kazen do 600 EUR zaradi nespoštovanja sklepov zveze
(skupščine ali upravnega odbora),
- denarna kazen do 600 EUR zaradi neprimernega obnašanja njihovih
članov na tekmovanjih v tujini, ki se jih udeležujejo kot predstavniki zveze
ali svojih klubov (spremljevalci igralcev, team managerji, ipd), zaradi
katerega je na zvezo prispela uradna pritožba iz tujine,
- denarna kazen do 300 EUR zaradi obrekovanja ali žalitev posameznikov,
klubov ali zveze, ki jih zagrešijo njihovi člani,
- denarna kazen do 300 EUR zaradi brezbrižnosti do discipline njihovih
članov,
- denarna kazen do 300 EUR zaradi neprimernega obnašanja njihovih
delegatov na seji skupščine zveze (odstranitev s seje),
- denarna kazen do 300 EUR zaradi neprimernega obnašanja njihovih
članov na tekmovanjih v tujini, ki se jih udeležujejo kot predstavniki zveze
ali svojih klubov (spremljevalci igralcev, team managerji, ipd),
- denarna kazen do 300 EUR, če njihovi člani na zaslišanju ne govorijo
resnice (3. odstavek 32. člena),
- denarna kazen do 150 EUR zaradi nevestnega opravljanja funkcij
njihovih članov v organih zveze,
- denarna kazen do 100 EUR zaradi neupravičenega izostanka na povabilo organov
zveze.
Sankcije iz prvega odstavka tega člena lahko izreka tudi upravni odbor
zveze v skladu s 1. odstavkom 10. člena.
57. člen
Tekmovalcem se za kršitve lahko izrečejo sledeče sankcije:
- prepoved nastopanja do dveh let ali trajna prepoved nastopanja zaradi
uživanja nedovoljenih poživil,
- prepoved nastopanja do dveh let ali trajna prepoved nastopanja zaradi
neprimernega obnašanja v tujini, zaradi katerega je zveza prejela uradno
pritožbo iz tujine,
- prepoved nastopanja do dveh let ali trajna prepoved nastopanja, če na
zaslišanju ne govorijo resnice (3. odstavek 32. člena),
- prepoved nastopanja do enega leta ali trajna prepoved nastopanja zaradi
nekulturnega, nekorektnega in nešportnega obnašanja doma ali v tujini,
- prepoved nastopanja do 9 mesecev zaradi kakršnihkoli postopkov, ki
povzročijo nepravilen tok ali izid posamezne tekme ali tekmovanja v celoti,
- prepoved nastopanja do 9 mesecev zaradi dogovarjanja o rezultatih tekem,
- prepoved nastopanja do 6 mesecev zaradi nespoštovanja odločitev vrhovnih
sodnikov ali drugih pristojnih funkcionarjev zveze,
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- prepoved nastopanja do 6 mesecev zaradi obrekovanja ali žaljenja
posameznikov, klubov ali zveze,
- prepoved nastopanja do 6 mesecev zaradi neopravičenega nenastopanja za
reprezentanco ali nesodelovanja na pripravah reprezentance,
- prepoved nastopanja do 3 mesecev zaradi neopravičenega nenastopa na
tekmovanju, na katerem je bil tekmovalec prijavljen in se ni pravočasno
odjavil.
Sankcije iz prvega odstavka tega člena lahko izreka tudi upravni odbor
zveze v skladu s 1. odstavkom 10. člena.
58. člen
Funkcionarjem zveze se za kršitve lahko izrečejo sledeče sankcije:
- prepoved opravljanja funkcije do petih let ali trajna prepoved
opravljanja funkcije zaradi hujših kršitev statuta zveze ali drugih aktov
zveze,
- prepoved opravljanja funkcije do petih let ali trajna prepoved
opravljanja funkcije, če na zaslišanju ne govorijo resnice (3. odstavek 32.
člena),
- prepoved opravljanja funkcije do dveh let ali trajna prepoved
opravljanja funkcije zaradi zlorabljanja svoje funkcije doma ali v tujini,
- prepoved opravljanja funkcije do dveh let ali trajna prepoved
opravljanja funkcije zaradi neprimernega obnašanja,
- prepoved opravljanja funkcije do enega leta zaradi nespoštovanja sklepov
zveze (skupščine ali upravnega odbora),
- prepoved opravljanja funkcije do šestih mesecev zaradi malomarnega
opravljanja funkcije,
- prepoved opravljanja funkcije do enega meseca zaradi neupravičenega
izostanka na povabilo organov zveze.
XVI. Končna določba
59. člen
Ta pravilnik začne veljati z dnem, ko ga sprejme skupščina zveze.

44

GRADIVO ZA TOČKO 6:
Urejanje kadrovske problematike

Obrazložitev sklepa 6: Odstop podpredsednice SBZS in imenovanje novega
podpredsednika.
Dne 14. 03. 2012 je podpredsednica SBZS Katja Pertinač telefonsko obvestila
predsednika SBZS, da zaradi pomanjkanja časa s tem dnem nepreklicno odstopa s
funkcije. Njena originalna pisna izjava o odstopu bo članom predložena na skupščini.
Za nadaljnje neovirano delovanje zveze predsednik SBZS skupščini predlaga, da za
novega podpredsednika imenuje Aleša Naraglava.
Obrazložitev sklepa 6a: Zmanjšanje števila članov UO.
Na ustanovitveni seji so bili v UO poleg predsednika in podpredsednice imenovani še
4 člani, kar bilo že takrat v nasprotju s Statutom SBZS, saj UO v skladu z 32. členom
sestavlja 5 članov – predsednik, podpredsednica in 3 člani. UO se z imenovanjem
častnega predsednika in amaterskega sekretarja lahko razširi na 7 članov, vendar pa
nihče izmed prvotno imenovanih 4 članov ni bil imenovan v nobeno od teh dve
funkcij. V skladu s 35. členom predsednik SBZS skupščini predlaga odpoklic
neaktivnega člana UO Tadeja Škofa.
Obrazložitev sklepa 6b: Imenovanje disciplinske komisije.
V skladu s 43. členom Statuta SBZS je disciplinski komisiji v zasedbi predsednica
Jana Naraglav in članici Ana Vrabec in Alenka Murovec v letu 2011 potekel mandat.
Skupščini SBZS UO predlaga, da v novi dveletni mandat kot člane disciplinske
komisije izvoli Jano Naraglav, Klemna Pleška in Robija Titovška.
Predlog sklepa 6:
Skupščina SBZS je soglasno sprejela odstop podpredsednice SBZS Katje
Pertinač in za novega podpredsednika imenovala Aleša Naraglava.
Predlog sklepa 6a:
Skupščina SBZS je soglasno sprejela predlog predsednika SBZS in potrdila
odpoklic člana UO Tadeja Škofa, s čimer je število članov UO postalo usklajeno z
32. členom Statuta SBZS.
Predlog sklepa 6b:
Skupščina SBZS je soglasno sprejela predlog UO in kot člane disciplinske komisije
imenovala Jano Naraglav, Klemna Pleška in Robija Titovška. Člani v skladu s 44.
členom na svoji prvi seji izmed sebe izvolijo predsednika.
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GRADIVO ZA TOČKO 7:
Program dela v letu 2012

Predlog sklepa 7:
Skupščina SBZS soglasno sprejema predstavljeni program dela za leto 2012.
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Radeče, 14. 03. 2012

PROGRAM DELA V LETU 2012
1. Realizacija plana turnirjev
- Slovenian Open, Podčetrtek, 1.000 točk, 28. 01. 2012
- Trbovlje, 250 točk, 19. 05. 2012
- Radeče Open, Radeče, 250 točk, 23. 06. 2012
- 4. Rožič Open, Bohinj, 250 točk, 11. 08. 2012
- organizacija še četrtega turnirja za 250 točk
- organizacija državnega prvenstva
2. Nastopi na turnirjih
- Evropsko prvenstvo
- mednarodni turnirji po Evropi
- domači turnirji
3. Članstvo v OKS
4. Izdelava spletne strani
5. Pričetek izobraževanj vaditeljev in inštruktorjev
6. Prijava na razpise – Občina Trbovlje, Fundacija za šport
7. Pridobivanje sponzorskih sredstev

Pripravil:
mag. Matjaž Šušteršič
predsednik SBZS
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GRADIVO ZA TOČKO 8:
Letna članarina SBZS in ISBO

Obrazložitev: V skladu z lanskoletno prakso znaša predlagana članarina 30 EUR na
polnopravnega člana, članarina za pridruženega člana pa 10 EUR. Mednarodna zveza
ISBO je za članstvo v njej nacionalnim zvezam predpisala članarino v višini 1 EUR
na člana.

Predlog sklepa 8:
Skupščina SBZS je soglasno sprejela sklep, da v letu 2012 članarina v SBZS za
polnopravnega člana znaša 30 EUR, za pridruženega člana pa 15 EUR. Prav
tako soglasno je sprejet sklep o zvezinem plačilu članarine v ISBO v višini 1 EUR
na člana.
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Radeče, 14. 03. 2012

LETNA ČLANARINA SBZS IN ISBO

Predlagana višina članarine v SBZS za člana v letu 2012:

30,00 EUR

Predlagana višina članarine v SBZS za pridruženega člana v letu 2012:

10,00 EUR

S strani ISBO predlagana članarina za ISBO na igralca v letu 2012:

1,00 EUR

Pripravil:
mag. Matjaž Šušteršič
predsednik SBZS
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