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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 zaradi uresničevanja skupnih interesov vanjo povezanih članov 
sprejela: 

 
 S T A T U T 

 
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 oz. nepridobitne dejavnosti 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 
 
Del 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. 
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10. člen 
 
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 Število enot članarine Število delegatov 
Manj kot 50 1 1 
50 do 100 2 2 
Več kot 100 3 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. 
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14. člen 
 

Članstvo v zvezi preneha: 
- s prostovoljnim izstopom na podlagi sklepa najvišjega organa društva; 
- 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.  
 

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. 
 
 

IV. ORGANI SBZS IN NJIHOVE PRISTOJNOSTI 
 

19. člen 
 
SBZS ima naslednje organe: 

- skupščina; 
- upravni odbor; 
- stalne ali začasne komisije upravnega odbora; 
- nadzorni odbor; 
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- 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 SBZS je dolžan sklicati izredno skupščino na zahtevo najmanj 2/3 članov 
upravnega odbora, 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 
 
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. 
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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; 
- 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. 
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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 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 
 
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 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:    
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- 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;  
- 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 
- odloča o naslovu sedeža zveze. 

 
 

38. člen 
 

Zaradi opravljanja nalog iz svoje pristojnosti lahko UO imenuje stalne in začasne komisije.   
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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 
 
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. 
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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: 
- 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. 
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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. 
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.  
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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 
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; 
- 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. 
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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 SBZS za 4-letni mandat.  
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; 
- organizira podelitev nagrad ob koncu tekmovanj SBZS; 
- izdaja bilten in pripravlja letno poročilo o tekmovanj. 

 
 

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; 
- 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 
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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.  
 

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 
 
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; 
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‐ 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; 
- s spojitvijo z drugimi zvezami; 
- s pripojitvijo k drugi zvezi; 
- s stečajem; 
- na podlagi sodne odločbe o prepovedi delovanja ali po samem zakonu. 

V primeru prenehanja delovanja zveze se po poravnavi vseh obveznosti njeno premoženje 
prenese na društvo, ki je po dejavnosti in ciljih sorodno zvezi. 
 

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. 
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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 

 


