Radeče, 22. 03. 2013

ZADEVA: VABILO NA 4. REDNO LETNO SKUPŠČINO

Spoštovani,
v skladu s Statutom Speed badminton zveze Slovenije vas vljudno vabim na

4. REDNO LETNO SKUPŠČINO
SPEED BADMINTON ZVEZE SLOVENIJE,
ki bo potekala v torek, 09. aprila 2013, ob 18. 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 2012
3. Poročilo predsednika SBZS o delu in finančnem poslovanju v letu 2012
4. Poročilo nadzornega odbora za leto 2012
5. Volitve novega predsednika in podpredsednika SBZS ter imenovanje
upravnega odbora SBZS
6. Volitve ostalih organov SBZS
a) Nadzorni odbor
b) Tekmovalna komisija
c) Disciplinska komisija
d) Športni direktor
e) Amaterski sekretar
f) Strokovni svet
7. Predstavitev, obravnava in sprejem Pravilnika o licenciranju vaditeljev,
inštruktorjev in trenerjev speed badmintona
8. Sodelovanje v ISBO Nations Cup
9. Program dela v letu 2013
10. Letna članarina SBZS in ISBO
11. 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 skupščine. Skupščina je odprta za javnost.

UO SBZS
mag. Matjaž Šušteršič, l.r.
predsednik

Gradivo v prilogi.

Poslano:
‐ UO SBZS
‐ Članom SBZS
‐ Arhiv SBZS
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POOBLASTILO ZA ZASTOPANJE NA 4. 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 4. redni letni skupščini Speed
badminton zveze Slovenije, ki bo potekala dne 09. 04. 2013 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 4. REDNO SKUPŠČINO SBZS

Trojane, 09. 04. 2013
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Predlog sklepa 1:
Skupščina SBZS sprejema in potrjuje predloženi dnevni red.
Sklep je bil sprejet s ___ glasovi ZA, ___ glasovi PROTI in ___ vzdržanimi glasovi.

GRADIVO ZA TOČKO 2:
Pregled sklepov in potrditev zapisnika redne letne skupščine SBZS 2012

Predlog sklepa 2:
Skupščina SBZS je sprejela in potrdila zapisnik druge redne skupščine SBZS, ki je
potekala dne 29. marca 2012 na Trojanah. Sklepe, ki so bili sprejeti in še niso bili
realizirani, je potrebno realizirati čim prej v skladu z možnostmi za njihovo
realizacijo.
Sklep je bil sprejet s ___ glasovi ZA, ___ glasovi PROTI in ___ vzdržanimi glasovi.

5

Speed badminton zveza Slovenije
Trg Franca Fakina 1a
1420 Trbovlje
ZAPISNIK SEJE 3. REDNE SKUPŠČINE SBZS
Datum:
Kraj:
Vabljeni:
Prisotni:

29.03.2012, 18:00
Gostišče Trojane, Trojane 11, 1222 Trojane
Vsi klubi, ki so člani SBZS in njihovi člani. Vabila so bila poslana –
UO SBZS, članom SBZS.
Aleš Naraglav, Dejan Kuselj, Klemen Pleško, Robert Titovšek, Matjaž
Šušteršič, Miha Avberšek

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 je skupščina
sklepčna. Prisotni so predstavniki treh od štirih klubov – Dejan Kuselj (SBK Radeče),
Aleš Naraglav (ŠD Speed Trbovlje) in Klemen Pleško (ŠRD Goodminton Ljubljana).
Naraglav in Pleško sta predala ustrezni pooblastili, Kuselj je zakoniti predstavnik
kluba.
Verifikacijska komisija je ugotovila sklepčnost skupščine.
b) Delovni organ skupščine
Predsednik SBZS Matjaž Šušteršič je predlagal delovni organ skupščine v sestavi:
Aleš Naraglav – predsedujoči
Klemen Pleško, Dejan Kuselj – člana
Miha Avberšek – zapisnikar
Robert Titovšek, Dejan Kuselj – overitelja zapisnika
Na predlog predsednika SBZS je skupščina soglasno potrdila predlagane delovne
organe. Delovno predsedstvo sestavljajo predsednik Aleš Naraglav ter člana Klemen
Pleško in Dejan Kuselj, zapisnikar je Miha Avberšek, overitelja zapisnika pa sta
Robert Titovšek in Dejan Kuselj.
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SPREJETJE DNEVNEGA REDA
Predsednik SBZS Matjaž Šušteršič je predstavil 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
Pripomb na dnevni red ni bilo.
Sklep 1: Skupščina SBZS je soglasno potrdila predloženi dnevni red.
PREGLED SKLEPOV IN ZAPISNIKA DRUGE REDNE LETNE SKUPŠČINE
SBZS 2011
Predsednik SBZS Matjaž Šušteršič je podal poročilo o izvajanju sklepov z 2. Redne
skupščine SBZS 2011
Na poročilo ni bilo pripomb.
Sklep 2: Skupščina SBZS je soglasno potrdila zapisnik druge letne skupščine SBZS,
ki je potekal dne 22. decembra 2011 na Trojanah. Sklepe, ki so bili sprejeti in še
niso bili realizirani, je potrebno realizirati čim prej v skladu z zmožnostmi in
njihovo realizacijo.
POROČILO PREDSEDNIKA SBZS O DELU IN FINANČNEM POSLOVANJU
V LETU 2011
Predsednik SBZS Matjaž Šušteršič je podal poročilo o delu in finančnem poslovanju
zveze v letu 2011.
Na poročilo ni bilo pripomb.
Sklep 3: Skupščina SBZS je soglasno potrdila poročilo o delu in finančno poročilo
poslovanju za leto 2011.
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PREDSTAVITEV, OBRAVNAVA IN SPREJEM SPREMEMB STATUTA
SBZS
Predsednik SBZS poda razloge za spremembo statuta SBZS:
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 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, je
predsednik Skupščini SBZS predlagal, 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.
Na predstavljene spremebe statuta ni bilo pripomb.
Sklepa 4: Skupščina SBZS je v celoti sprejela predstavljene spremembe Statuta
SBZS in spremenjeni statut soglasno potrjuje.
Sklep 4a: Skupščina SBZS je soglasno potrdila 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.
PREDSTAVITEV, OBRAVNAVA
PRAVILNIKA SBZS

IN

SPREJEM

DISCIPLINSKEGA

Predsednik SBZS Matjaž Šušteršič je skupščini predstavil Disciplinski pravilnik:
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.
Na predstavitev disciplinskega pravilnika ni bilo pripomb.
Sklep 5: Skupščina SBZS je soglasno sprejela Disciplinski pravilnik SBZS.
UREJANJE KADROVSKE PROBLEMATIKE
Predsednik SBZS Matjaž Šušteršič je predstavil kadrovsko problematiko:
a)

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 je bila članom predložena na
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skupščini. Za nadaljnje neovirano delovanje zveze predsednik SBZS skupščini
predlagal, da za novega podpredsednika imenuje Aleša Naraglava.
b) 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.
c) 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 mandat do nove volilne skupščine kot člane
disciplinske komisije izvoli Jano Naraglav, Klemna Pleška in Robija Titovška.
Pripomb na predstavitev kadrovske problematike ni bilo.
Sklepa 6a: Skupščina SBZS je soglasno sprejela odstop podpredsednice SBZS Katje
Pertinač in za novega podpredsednika imenovala Aleša Naraglava.
Sklepa 6b: 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.
Sklep 6c: 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.
PROGRAM DELA V LETU 2012
Predsednik SBZS Matjaž Šušteršič je predstavil 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
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5. Pričetek izobraževanj vaditeljev in inštruktorjev
6. Prijava na razpise – Občina Trbovlje, Fundacija za šport
7. Pridobivanje sponzorskih sredstev
Sklep 7: Skupščina SBZS je soglasno sprejela predstavljeni program dela za leto
2012.
LETNA ČLANARINA SBZS IN ISBO
Predsednik SBZS Matjaž Šušteršič je obrazložil članarino SZBS in ISBO.
V skladu z lanskoletno prakso znaša predlagana članarina 30 EUR na polnopravnega
člana, članarina za pridruženega člana pa 15 EUR. Mednarodna zveza ISBO je za
članstvo v njej nacionalnim zvezam predpisala članarino v višini 1 EUR na člana.
Na obrazložitev ni bilo pripomb.
Sklep 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.
RAZNO
Pod točko »Razno« ni bilo nobenih predlogov.

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

Podpis: Miha Avberšek, zapisnikar
v Velenju, 30.03.2012

Overitev zapisnika:
Podpis: Robert Titovšek

Žig: Speed badminton zveza Slovenije

Podpis: Dejan Kuselj
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GRADIVO ZA TOČKO 3:
Poročilo predsednika SBZS o delu in finančnem poslovanju v letu 2012

Predlog sklepa 3:
Člani SBZS so se seznanili s poročilom o delu in finančnem poslovanju v letu 2012
in nanj nimajo pripomb. Skupščina SBZS sprejemajo in potrjujejo poročilo o delu
in finančno poročilo za leto 2012.
Sklep je bil sprejet s ___ glasovi ZA, ___ glasovi PROTI in ___ vzdržanimi glasovi.
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Speed badminton zveza Slovenije
Trg Franca Fakina 1a
1420 Trbovlje

POROČILO O DELU V LETU 2012
Športni vidik
Leto 2012 so zaznamovali predvsem uspehi na športnem področju. Na junijskem
evropskem prvenstvu v Poreču je nastopil dober ducat slovenskih športnic in
športnikov; rezultatski vrhunec leta je z naslovom evropske prvakinje v ženski članski
kategoriji dosegla Jasmina Keber, slovenski reprezentanti pa so osvojili še dva
naslove evropskih viceprvakov (Jasmina Keber in Helena Halas v ženskih dvojicah,
Robi Titovšek in Samo Lipušček v moških dvojicah) ter tri bronaste kolajne (Jasmina
Keber in Matjaž Šušteršič v mešanih dvojicah, Danaja Knez v kategoriji deklet do 18
let in Stojan Kuhar v kategoriji fantov do 14 let). Uspešno leto so dopolnili izjemni
rezultati na turnirjih Svetovne serije, na katerih so naše igralke in igralci v članski
konkurenci skupaj dosegli 7 zmag (6x Jasmina Keber, 1x Robi Titovšek), 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 potekal v Športni dvorani Podčetrtek. Na turnirju je nastopilo cca. 100 športnic iz
športnikov iz 10 držav, po splošni oceni sodelujočih pa je bila organizacija na
visokem nivoju.
Pod okriljem SBZS so bili v letu 2012 organizirani tudi štirje mednarodni turnirji
druge kategorije – ŠD Speed Trbovlje je v mesecu marcu organiziral turnir v Kranju,
SBK Radeče v juniju turnir v Radečah, SBZS pa v avgustu turnir v Bohinju in
novembra turnir na Ptuju.
Konec leta je v dvorani ŠČ Velenja potekalo še državno prvenstvo s približno 50
udeleženci. Državna prvaka sta postala Robi Titovšek in Jasmina Keber (oba SBK
Radeče).
Ostale aktivnosti
Med ostalimi aktivnostmi velja izpostaviti uspešno prijavo na razpis za programe
usposabljanja prek podjetja OKS-Olimp, na podlagi katere so se pod vodstvom vodje
usposabljanja prof dr. Mirana Kondriča v letu 2012 pričeli usposabljati prvi kandidati
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za vaditelje speed badmintona (licenca C), ki so v februarju leta 2013 že pridobili
naziv vaditelj speed badmintona. Program je sofinanciran s strani Evropskega
socialnega sklada, SBZS pa z njim nobenih stroškov.
Prijava na razpis Fundacije za šport se je izkazala za neuspešno, zato smo v letu 2012
veliko naporov vložili v članstvo v OKS, kot eno izmed ovir za prijavo na razpise.
Junija smo na OKS oddali popolno vlogo z vsemi zahtevanimi prilogami, a to ni
zadoščalo za članstvo, saj je Badminton zveza Slovenije podala negativno mnenje na
naše članstvo. Pogovori z BZS niso bili uspešni, zato smo za pomoč zaprosili ISBO,
ki je pričela pogovore s svetovno badminton zvezo BWF, a sta zvezi – zaradi imena –
še vedno na ločenih bregovih.

FINANČNO POROČILO 2012
Prihodki in odhodki:
V poslovnem letu 2012 je društvo Speed badminton zveza Slovenije ustvarilo za
2.526,46 € prihodkov in za 3.288,73 € odhodkov. Tako je društvo v poslovnem letu
2012 ustvarilo 762,27 € presežka odhodkov nad prihodki.
Struktura prihodkov:
Prihodki so bili ustvarjeni iz petih virov:
‐ prihodki iz proračuna Občine Trbovlje v višini 379,00 €;
‐ prihodki iz naslova prijavnin za turnir v višini 1.280,00 €;
‐ prihodki iz naslova članarin v višini 315,00 €
‐ prihodki iz naslova donacij članov v višini 552,00 €;
‐ prihodki iz naslova obresti v višini 0,46 €.
Struktura odhodkov:
Odhodki so sestavljeni iz:
‐ stroškov materiala (pokali, darila za sodelujoče, …) v višini 2.401,36 €;
‐ stroškov storitev (najem dvorane, računovodske storitve, bančni stroški) v
višini 887,37 €;
Stanje:
Na dan 31.12.2012 je imelo društvo pozitivno stanje na transakcijskem računu v
višini 350,28 €.
Aktivne časovne razmejitve na dan 31.12.2012 znašajo 29 €.
Presežek odhodkov nad prihodki v letu 2012 znaša 762,27 €, iz preteklih let znaša
presežek prihodkov nad odhodki 1.256,95 €, torej skupaj 494,68 €.
Pasivne časovne razmejitve na dan 31.12.2012 znašajo 0,00 €.
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
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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
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.
Natančnejša pojasnila o finančnem stanju zveze bo predsednik podal na sami
skupščini.
Nazarje, 12.3.2013

Finančno poročilo sestavil:
Matej PURNAT

Predsednik:
mag. Matjaž ŠUŠTERŠIČ
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GRADIVO ZA TOČKO 4:
Poročilo nadzornega odbora za leto 2012

Predlog sklepa 4:
Skupščina SBZS sprejema in potrjuje predstavljeno poročilo nadzornega odbora
za leto 2012.
Sklep je bil sprejet s ___ glasovi ZA, ___ glasovi PROTI in ___ vzdržanimi glasovi.
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Trbovlje, 22. 03. 2013

POROČILO NADZORNEGA ODBORA ZA LETO 2012

Nadzorni odbor SBZS je pregledal poslovanje SBZS v letu 2012 in nanj nima
pripomb.

Dejan Baš, l.r.
predsednik nadzornega odbora SBZS
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GRADIVO ZA TOČKO 5:
Volitve novega predsednika in podpredsednika SBZS ter
imenovanje upravnega odbora SBZS

Obrazložitev za sklep 4:
Predsedniku SBZS je v letu 2013 potekel štiriletni mandat, zato bo v naslednji
štiriletni mandat na podlagi predstavitve programov kandidatov izvoljen nov
predsednik, ki bo SBZS vodil do skupščine v letu 2017.
Obrazložitev za sklep 4a:
Podpredsedniku SBZS je v letu 2013 potekel štiriletni mandat, zato bo v naslednji
štiriletni mandat izvoljen nov podpredsednik.
Obrazložitev za sklep 4b:
Upravnemu odboru SBZS je v letu 2013 potekel štiriletni mandat, zato bo v naslednji
štiriletni mandat imenovan nov upravni odbor. Pri imenovanju upravnega odbora
predsednik sledi cilju enakomerne zastopanosti regij oz. klubov. Upravni odbor poleg
predsednika in podpredsednika sestavljajo še trije člani, katere v skladu z 32. členom
SBZS imenuje novoizvoljeni predsednik SBZS.
Predlog sklepa 4:
Skupščina SBZS je po predstavitvi programa kandidata v naslednji štiriletni
mandat za predsednika SBZS izvolila _________________________.
Sklep je bil sprejet s ___ glasovi ZA, ___ glasovi PROTI in ___ vzdržanimi glasovi.
Predlog sklepa 4a:
Skupščina SBZS je v naslednji štiriletni mandat za podpredsednika SBZS
izvolila _________________________.
Sklep je bil sprejet s ___ glasovi ZA, ___ glasovi PROTI in ___ vzdržanimi glasovi.
Predlog sklepa 4b:
Skupščina SBZS je seznanjena, da je v skladu z 32. členom Statuta SBZS
predsednik SBZS za člane Upravnega odbora SBZS v naslednjem mandatu
imenoval __________________________, ___________________________ in
_____________________________.
Sklep je bil sprejet s ___ glasovi ZA, ___ glasovi PROTI in ___ vzdržanimi glasovi.
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GRADIVO ZA TOČKO 6:
Volitve ostalih organov SBZS

Obrazložitev za sklep 6a: Volitve nadzornega odbora
Nadzornemu odboru SBZS je v letu 2013 potekel štiriletni mandat, zato bo v
naslednji štiriletni mandat imenovan nov nadzorni odbor. Nadzorni odbor, v katerem
en klub ne sme imeti dveh članov, sestavljajo trije člani, izvoljeni na skupščini.
Obrazložitev za sklep 6b: Volitve tekmovalne komisije
Tekmovalni komisiji SBZS je v letu 2013 potekel štiriletni mandat, zato bo v
naslednji štiriletni mandat imenovan nova tekmovalna komisija. Tekmovalna
komisija, v kateri ima vsak klub po enega člana, je skupaj s predsednikom izvoljena
na skupščini.
Obrazložitev za sklep 6c: Volitve disciplinske komisije
Disciplinski komisiji SBZS je v letu 2013 potekel dvoletni mandat, zato bo v
naslednji dvoletni mandat imenovana nova disciplinska komisija. Disciplinsko
komisijo sestavljajo trije člani, izvoljeni na skupščini.
Obrazložitev za sklep 6č: Volitve športnega direktorja
S spremembami Statuta SBZS, sprejetimi na redni letni skupščini leta 2012, je med
organe SBZS dodan tudi športni direktor. Prvi športni direktor SBZS bo v štiriletni
mandat do naslednje volilne skupščine leta 2017 na podlagi predloga predsednika
SBZS imenovan s strani skupščine SBZS.
Obrazložitev za sklep 6d: Odločitev o (amaterskem) sekretarju
V skladu s sklepom 4a, sprejetim na redni letni skupščini leta 2012, o amaterskem
izvajanju funkcije sekretarja, pri čemer bo odločitev o potrebi po imenovanju
amaterskega sekretarja v skladu s 56. členom Statuta SBZS sprejeta na letošnji volilni
skupščini, skupščina odloča o potrebi po imenovanju amaterskega sekretarja. V
primeru odločitve za imenovanje amaterskega sekretarja je le-ta imenovan v dvoletni
mandat.
Obrazložitev za sklep 6e: Volitve strokovnega sveta
Strokovnemu svetu SBZS je v letu 2013 potekel štiriletni mandat, zato bo v naslednji
štiriletni mandat imenovan nov strokovni svet. Na skupščini poleg predsednika
strokovnega sveta skupščina imenuje tudi vodjo tekmovanj in predstavnika
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tekmovalcev, člani tekmovalne komisije v strokovni svet imenujejo svojega
predstavnika, član pa je tudi športni direktor.

Predlog sklepa 6a:
Skupščina SBZS je v naslednji štiriletni mandat kot člane nadzornega odbora
SBZS izvolila _________________________, ___________________________ in
____________________________. Novo izvoljeni člani predsednika nadzornega
odbora imenujejo na prvi seji.
Sklep je bil sprejet s ___ glasovi ZA, ___ glasovi PROTI in ___ vzdržanimi glasovi.
Predlog sklepa 6b:
Skupščina SBZS je v naslednji štiriletni mandat za predsednika tekmovalne
komisije SBZS izvolila _________________________________, za člane pa
____________________________________, ______________________________,
_________________________________ in _______________________________.
Sklep je bil sprejet s ___ glasovi ZA, ___ glasovi PROTI in ___ vzdržanimi glasovi.
Predlog sklepa 6c:
Skupščina SBZS je v naslednji dvoletni mandat kot člane disciplinske komisije
SBZS izvolila _________________________, ___________________________ in
____________________________. Novo izvoljeni člani predsednika disciplinske
komisije imenujejo na prvi seji.
Sklep je bil sprejet s ___ glasovi ZA, ___ glasovi PROTI in ___ vzdržanimi glasovi.
Predlog sklepa 6č:
Skupščina SBZS je v naslednji štiriletni mandat kot prvega športnega direktorja
SBZS v svoji zgodovini izvolila _________________________.
Sklep je bil sprejet s ___ glasovi ZA, ___ glasovi PROTI in ___ vzdržanimi glasovi.
Predlog sklepa 6d:
Skupščina SBZS se je odločila, da zveza amaterskega sekretarja v tem času še ne
potrebuje. V primeru nastanke potrebe po amaterskem sekretarju bo amaterski
sekretar imenovan na prvi naslednji skupščini po ugotovitvi nastanka potrebe.
Sklep je bil sprejet s ___ glasovi ZA, ___ glasovi PROTI in ___ vzdržanimi glasovi.
Predlog sklepa 6e:
Skupščina SBZS je v naslednji štiriletni mandat strokovnega sveta SBZS kot
predsednika strokovnega sveta SBZS izvolila _________________________, kot
vodjo tekmovanj ______________________________ in kot predstavnika
tekmovalcev ______________________________. Člani tekmovalne komisije so
kot predstavnika tekmovalne komisije v strokovnem svetu imenovali
_____________________________, član strokovnega sveta pa je tudi
novoimenovani športni direktor _____________________________.
Sklep je bil sprejet s ___ glasovi ZA, ___ glasovi PROTI in ___ vzdržanimi glasovi.
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GRADIVO ZA TOČKO 7:
Predstavitev, obravnava in sprejem Pravilnika o licenciranju vaditeljev,
inštruktorjev in trenerjev speed badmintona

Obrazložitev: V letu 2012 je SBZS v sodelovanju s Fakulteto za šport in podjetjem
OKS-Olimp d.o.o. pričela prvi sklop izobraževanj za vaditelja speed badmintona.
Izobraževanja so sofinancirana s strani Evropskega socialnega sklada in so potrjena s
strani Strokovnega sveta za RS šport, predstavljeni pravilnik pa je usklajen s
konceptom usposabljanja, v katerem trenutno sodeluje SBZS.

Predlog sklepa 7:
Skupščina SBZS je sprejela in potrdila Pravilnik o licenciranju vaditeljev,
inštruktorjev in trenerjev speed badmintona.
Sklep je bil sprejet s ___ glasovi ZA, ___ glasovi PROTI in ___ vzdržanimi glasovi.
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Na podlagi 29. člena Statuta Speed badminton
skupščina na svoji redni seji dne 09. aprila 2013 sprejela

zveze

Slovenije

je

PRAVILNIK O LICENCIRANJU VADITELJEV, INŠTRUKTORJEV IN
TRENERJEV SPEED BADMINTONA
1. člen
Ta pravilnik ureja vprašanja v zvezi z licenciranjem trenerjev in drugih uradnih
spremljevalcev na domačih in mednarodnih tekmovanjih in ga je sprejela skupščina
Speed badminton zveze Slovenije (v nadaljevanju SBZS). Vrsta licence je odvisna od
strokovnih kvalifikacij in drugih pogojev, ki so navedeni v tem pravilniku.
2. člen
Pravico opravljanja dela v statusu uradne osebe kot vodja ali trener ekipe na
tekmovanjih v speed badmintonu se ureja s sistemom licenčnih dovoljenj. Licenčna
dovoljenja so po zahtevnosti in odgovornosti treh kategorij.
Vsaka višja kategorija daje vsa pooblastila in vse pravice za opravljanje del, ki jih
omogočajo nižje licenčne kategorije.
Najvišje kategorije je licenca A, srednje kategorije je licenca B, najnižje kategorije pa
licenca C.
3. člen
Licenco A pridobi oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
 da ima visoko ali višjo izobrazbo Fakultete za šport in potrdilo o primernosti
trenerja s strani Strokovni svet SBZS ali III. stopnjo strokovne usposobljenosti
- trener na področju speed badmintona,
 da podaljšuje licenco z obnovitvenimi seminarji vsako drugo leto
 predavati na domačem ali mednarodnem trenerskem seminarju
in naslednji splošni pogoji:
 da je državljan Evropske Unije ali tuji državljan, ki ima urejeno delovno
razmerje po zakonodaji Evropske Unije,
 da vsaj pasivno obvlada en svetovni jezik,
 da je član SBZS in da je vključen v sistem usposabljanja in izobraževanja
SBZS, Fakultete za šport in OKS-Olimp d.o.o.,
 da njeno vedenje v javnosti ne pogojuje zadržkov v zvezi s pridobitvijo
trenerske licence.
A licenca velja dve leti. V tem času mora nosilec A licence sodelovati na enem
mednarodnem ali domačem seminarju in opraviti eno izmed naštetih nalog:
 predavati na domačem ali mednarodnem trenerskem seminarju,
 predavati na usposabljanju inštruktorjev speed badmintona,
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objaviti strokovni članek ali drugo strokovno publikacijo,
izdati strokovno publikacijo ali video kaseto,
aktivno sodelovati na speed badminton taboru v okviru SBZS,
prevesti strokovni članek iz tuje strokovne literature in ga objaviti na spletnih
straneh SBZS.
4. člen

Licenco B pridobi oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
 da ima visoko ali višjo izobrazbo Fakultete za šport in potrdilo o primernosti
trenerja s strani Strokovni svet SBZS ali II. stopnjo strokovne usposobljenosti
– inštruktor na področju speed badmintona,
 da je usposobljen za inštruktorja speed badmintona z dvema letoma prakse v
speed badmintonu,
 da podaljšuje licenco B z obnovitvenimi seminarji ali seminarsko nalogo
vsako drugo leto,
in naslednje splošne pogoje:
 da je državljan Evropske Unije ali tuji državljan, ki ima urejeno delovno
razmerje po zakonodaji Evropske Unije,
 da vsaj pasivno obvlada en svetovni jezik,
 da je član SBZS in da je vključen v sistem usposabljanja in izobraževanja
SBZS, Fakultete za šport in OKS-Olimp d.o.o.,
 da njeno vedenje v javnosti ne pogojuje zadržkov v zvezi s pridobitvijo
trenerske licence.
B licenca velja dve leti. V tem času mora nosilec B licence sodelovati na
mednarodnem ali domačem speed badminton seminarju in opraviti še eno izmed
naslednjih nalog:
 sodelovati na drugem mednarodnem speed badminton seminarju,
 aktivno sodelovati na speed badminton taboru,
 aktivno sodelovati na mednarodnem speed badminton taboru,
 aktivno sodelovati v akcijah SBZS,
 objaviti strokovni članek na spletnih straneh
5. člen
Licenco C pridobi oseba, če izpolnjuje naslednje pogoje:
 da ima I. stopnjo strokovne usposobljenosti - vaditelj na področju speed
badmintona,
 da podaljšuje licenco C z obnovitvenimi seminarji na vsake tri leta,
in naslednje splošne pogoje:
 da je državljan Evropske Unije ali tuji državljan, ki ima urejeno delovno
razmerje po zakonodaji Evropske Unije,
 da vsaj pasivno obvlada en svetovni jezik,
 da je član SBZS in da je vključen v sistem usposabljanja in izobraževanja
SBZS, Fakultete za šport in OKS-Olimp d.o.o.,
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 da njeno vedenje v javnosti ne pogojuje zadržkov v zvezi s pridobitvijo
trenerske licence.
C licenca velja tri leta.
V tem času mora nosilec C licence opraviti še eno izmed naslednjih nalog:
 sodelovati na trenerskem seminarju, ki ga organizira SBZS,
 sodelovati na mednarodnem seminarju,
 aktivno sodelovati na speed badminton taboru,
 aktivno sodelovati v akcijah SBZS.
6. člen
Določenim delavcem v speed badmintonu (funkcionarjem, staršem in drugim
odgovornim osebam v tekmovalnem in trenažnem procesu, ki ne izpolnjujejo pogojev
iz prejšnjih členov), lahko Upravni odbor SBZS (v nadaljevanju UO SBZS) prizna
usposobljenost za licence A, B in C.
Predlog za izdajo A, B in C licenc daje Strokovni svet SBZS.
7. člen
Licenčna dovoljenja A, B in C kategorije izdaja OKS. Predloge za izdajo in odvzem
licence podaja Strokovni svet SBZS za obdobje dveh tekmovalnih sezon licenci A in
B, licenco C pa na obdobje treh tekmovalnih sezon.
Izpis z nazivom dokumenta »Licenca OKS za opravljanje strokovnega dela v športu«
vsebuje seznam strokovnih delavcev in je objavljen na uradni spletni strani OKS.
Izpis vsebuje navedbo oziroma logotip OKS, navedbo oziroma logotip nosilca
licenciranja in navedbo oziroma logotip sofinancerja programa licenciranja, v kolikor
je program sofinanciran, ime in priimek strokovnega delavca ter datum in kraj
njegovega rojstva, naziv in stopnjo usposobljenosti strokovnega delavca, številko
potrdila, obdobje veljavnosti licence, žig OKS, podpis uradnega zastopnika OKS,
podpis odgovorne osebe nosilca licenciranja in žig nosilca licenciranja.
8. člen
Trenerska licenca se lahko med tekmovalno sezono odvzame osebi, za katero se
ugotovi, da je njeno vodenje v javnosti neprimerno (vinjenost, incidentnost,
obrekovanje, ipd.).
Licenco odvzame Strokovni svet SBZS na predlog Disciplinske komisije SBZS.
Licenca se avtomatično odvzame, če se ugotovi, da je bila pridobljena na podlagi
lažnih dokazil. Na vse odločitve posameznega organa SBZS imajo prizadete sredine
ali posamezniki v I. stopnji pravico pritožbe istemu organu v roku 8 dni po dnevu, ko
so bili seznanjeni z odločitvijo, zoper katere se pritožujejo. V II. stopnji se lahko
pritožijo na Upravni odbor SBZS, katerega odločitev je dokončna. Po končanem
postopku SBZS predlaga odvzem licence strokovnega delavca na OKS.
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9. člen
Na vseh tekmovanjih, ki so v koledarju tekmovanj SBZS, lahko tekmovalke in
tekmovalce vodijo le trenerji z licenco.
Tekme državne reprezentance lahko vodi trener z licenco A in B.
Trener, nosilec C licence lahko vodi ekipe na mladinski in šolskih tekmovanjih in
sodeluje v vseh ostalih trenerskih procesih ekip, razen vodenja državne reprezentance
na tekmovanjih.
Za preverjanje veljavnosti licenc je pristojen delegat SBZS na tekmovanju.
Za licence se uporablja članske izkaznice SBZS, iste kot za registracijo tekmovalcev.
10. člen
Veljavnost licence A in B je dve (2) leti, licence C tri (3) leta, in sicer od 1.10.
tekočega leta do 30.09. naslednjega leta.
11. člen
Licence za vodenje speed badminton moštev lahko dobijo samo trenerji, ki so člani
SBZS.
12. člen
Član trenerske organizacije SBZS mora s podpisom ali potrdilom dokazati svojo
prisotnost na seminarju.

13. člen
Nosilci licenc morajo vsakič ob potrditvi licence vplačati licenčno takso, katere višino
določi UO SBZS.
Prosilci za licenco morajo predložiti tudi ustrezno dokumentacijo, s katero bodo
dokazali, da izpolnjujejo pogoje za dodelitev ustrezne licence.
Spisek licenciranih trenerjev objavi SBZS vsako leto 1. oktobra na spletni strani
SBZS in ga posreduje klubom.
14. člen
SBZS za udeležbo na mednarodnem speed badminton seminarju članu izda pisno
potrdilo, kateri je podlaga za pridobitev licence.
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15. člen
Licenco se lahko potrdi oz. podaljša v izjemnih primerih tudi kandidatu, ki iz
opravičenih razlogov ni izpolnil vseh v prejšnjem členu navedenih pogojev. O tem
odloča UO SBZS na osnovi prošnje kandidata.
Končna določba
Pravilnik je bil sprejet dne 09. 04. 2013 na skupščini SBZS in stopi v veljavo v
tekmovalni sezoni 2013/2014.

predsednik SBZS
mag. Matjaž Šušteršič
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GRADIVO ZA TOČKO 8:
Sodelovanje v ISBO Nations Cup

Obrazložitev sklepa 8: Sodelovanje v ISBO Nations Cup
V letu 2013 bo pod okriljem ISBO po zgledu Davis Cupa v tenisu pričelo potekati
tekmovanje reprezentanc ISBO Nations Cup. V letošnjem letu bo tekmovanje
izjemoma potekalo zgolj v obliki zaključnega turnirja, od leta 2014 naprej pa v obliki
najprej regionalnega turnirja, zmagovalec pa bo tekmoval še na zaključnem turnirju.
Posamično nacionalno ekipo bodo predstavljali 2 moška in 1 ženska igralka (z
možnostjo rezervnega igralca in igralke), ki bodo predvidoma v aprilu odpotovali na
regionalni turnir, v primeru zmage pa predvidoma oktobra še na zaključni turnir.
Igralci bodo za nastope nagrajeni s točkami za ISBO ranking lestvico; ker pa gre za
tekmovanje nacionalnih reprezentanc, mora reprezentanci po najboljših močeh glede
na njene sposobnosti pripomoči tudi SBZS.

Predlog sklepa 8:
Strokovni
svet
SBZS
najkasneje
dva
meseca
pred
začetkom
regionalnega/zaključnega turnirja po posvetu z igralci imenuje reprezentanco za
turnir glede na uvrstitev na mednarodni ISBO lestvici. Reprezentanti na
turnirju zastopajo SBZS in morajo nastopati v uradni reprezentančni opremi.
SBZS nastop reprezentance na posamičnem turnirju sofinancira v višini največ
10 % skupnega realnega stanja blagajne SBZS na dan imenovanja
reprezentance za posamični turnir, pri čemer SBZS ne glede na možnost višine
sofinanciranja pokrije največ 50 % stroškov prevoza in bivanja celotne
reprezentance (ne glede na število igralcev in igralk – med 3 in 5) na turnirju.
Morebitni prihodki oz. nagrade s teh turnirjev gredo neposredno v blagajno oz.
korist SBZS.
Sklep je bil sprejet s ___ glasovi ZA, ___ glasovi PROTI in ___ vzdržanimi glasovi.
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GRADIVO ZA TOČKO 9:
Program dela v letu 2013

Predlog sklepa 9:
Skupščina SBZS sprejema in potrjuje predstavljeni program dela za leto 2013.
Sklep je bil sprejet s ___ glasovi ZA, ___ glasovi PROTI in ___ vzdržanimi glasovi.
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Radeče, 22. 03. 2013

PROGRAM DELA V LETU 2013
1. Realizacija plana turnirjev
- Slovenian Open, Podčetrtek, 1.000 točk, 26. in 27. 01. 2013
- Radeče Open, Radeče, 250 točk, 06. 04. 2013
- Trbovlje Open, 250 točk, 14. 09. 2012
- 5. Rožič Open, Bohinj, 250 točk, 10. 08. 2013
- Ptuj Open, Ptuj, 250 točk, 30. 11. 2013
- organizacija državnega prvenstva
2. Nastopi na turnirjih
- svetovno prvenstvo, junij 2013, Berlin, Nemčija
- mednarodni turnirji po Evropi
- domači turnirji
3. Članstvo v OKS
4. Izdelava spletne strani
5. Nadaljevanje izobraževanj vaditeljev in inštruktorjev
6. Priprava Pravilnika o reprezentancah
7. Prijava na razpise – Občina Trbovlje, Fundacija za šport
8. Pridobivanje sponzorskih sredstev

Pripravil:
mag. Matjaž Šušteršič
predsednik SBZS
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GRADIVO ZA TOČKO 10:
Letna članarina SBZS in ISBO

Obrazložitev: V skladu z lanskoletno prakso znaša predlagana članarina 30 EUR na
polnopravnega člana, članarina za pridruženega člana pa 15 EUR. Mednarodna zveza
ISBO je za članstvo v njej nacionalnim zvezam predpisala članarino v višini 1 EUR
na člana.

Predlog sklepa 10:
Skupščina SBZS je sprejela in potrdila sklep, da v letu 2013 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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Sklep je bil sprejet s ___ glasovi ZA, ___ glasovi PROTI in ___ vzdržanimi glasovi.

Radeče, 22. 03. 2013

LETNA ČLANARINA SBZS IN ISBO

Predlagana višina članarine v SBZS za člana v letu 2013:

30,00 EUR

Predlagana višina članarine v SBZS za pridruženega člana v letu 2013:

15,00 EUR

S strani ISBO predlagana članarina za ISBO na igralca v letu 2013:

1,00 EUR

Pripravil:
mag. Matjaž Šušteršič
predsednik SBZS
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