
 

 

 

 

BADMINTONSKA  ZVEZA 
SLOVENIJE 

 
 

STATUT 



Stran 2 od 20 
 

 

 

Na podlagi Zakona o društvih (ZDru-1) je skupščina Badmintonske zveze Slovenije zaradi 
uresničevanja skupnih interesov vanjo povezanih članov sprejela 
 
 

STATUT BADMINTONSKE ZVEZE SLOVENIJE 
 
 
 I. SPLOŠNE DOLOČBE 
 
 1. člen 
 
 Badmintonska zveza Slovenije, skrajšano BZS (v nadaljnjem besedilu: zveza), je 
prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje klubov, sekcij in drugih združb, ki gojijo ali 
imajo v svojo širšo dejavnost vključen badminton. 
 
 
 2. člen 
 
 Zveza je pravna oseba zasebnega prava. 
 Zvezo zastopa in predstavlja predsednik, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik 
oziroma oseba, ki jo pooblasti predsednik. 
 
 
 3. člen 
 
 Zveza je članica Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez, 
Mednarodne badmintonske zveze (BWF) in Evropske badmintonske zveze (BE). Zveza 
sodeluje z drugimi organizacijami v Sloveniji in v tujini in se lahko vanje tudi včlani. 
 
 
 4. člen 
 
 Sedež zveze je v Medvodah. 
 Zveza deluje na področju Slovenije in je edina predstavnica badmintonske dejavnosti 
na področju Republike Slovenije s pravico vključitve v mednarodne organizacije. 
 
 
 5. člen 
 
 BZS ima zastavo, znak in štampiljko.  
 Štampiljka zveze je pravokotna. Na njej je znak zveze, desno od njega pa napis 
“Badmintonska zveza Slovenije” in naslov zveze. 
 Obliko znaka in zastave BZS ter način njune uporabe določi upravni odbor zveze. 
 
 



Stran 3 od 20 
 

 

 

 6. člen 
 
 Delovanje zveze je javno. Zveza o svojem delovanju obvešča javnost preko internih in 
javnih sredstev obveščanja, članom pa je dolžna dati zaprošena pojasnila in tolmačenja. 
 Za javnost dela je odgovoren predsednik zveze. 
 
 
 II. NAMEN, CILJI IN NALOGE ZVEZE 
 
 7. člen 
 
 Namen in cilji zveze so predvsem skrb za obstoj, razvoj in organizacijo badmintona v 
Sloveniji ter predstavljanje, promoviranje in spodbujanje slovenskega badmintona. Zveza 
zagotavlja spoštovanje svojih notranjih aktov, badmintonskih pravil in drugih mednarodnih 
badmintonskih predpisov. 
 Zveza za uresničevanje svojega namena in ciljev poleg nalog, ki jih ima kot članica 
športnih organizacij, opravlja vse naloge, katere ji poverijo člani, zlasti pa: 
  - skrbi za napredek in razvoj badmintona v Sloveniji; 
  - skrbi za popularizacijo badmintona, posebej tam, kjer ni razvit; 
  - skrbi za šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov; 

- prireja državna prvenstva v vseh disciplinah in kategorijah, skrbi za 
pravilen potek in sodeluje pri organizaciji ligaških tekmovanj in drugih 
tekmovanj državnega značaja ter mednarodnih tekmovanj; 

  - določa sistem in koledar tekmovanj državnega značaja; 
  - organizira priprave državne reprezentance ter njene nastope v tujini; 

- seznanja člane zveze s spremembami in novostmi v mednarodnih 
pravilnikih s področja badmintona in o razvoju badmintona po svetu. 

 Zveza lahko za namen pridobivanja sredstev za financiranje svojih nalog oziroma za 
uresničevanje namena in ciljev zveze kot dopolnilno dejavnost nepridobitni dejavnosti 
opravlja tudi pridobitno dejavnost. Pridobitna dejavnost se lahko opravlja le v obsegu, 
potrebnem za uresničevanje namena in ciljev zveze, pri čemer se lahko opravlja v okviru 
sledečih dejavnosti po Standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD 2008, V2): 
 - C18.130 Priprava za tisk in objavo; 
 - C18.200 Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa; 
 - G46.160 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, krzna, obutve, usnjenih 
    izdelkov; 
 - G46.190 Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 
 - G46.410 Trgovina na debelo s tekstilom; 
 - G46.420 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 
 -  G46.490 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 
 - G46.900 Nespecializirana trgovina na debelo; 
 - G47.820 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah s tekstilijami in  
    obutvijo; 
 - G47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom; 
 - G47.910 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu; 
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 - G47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic; 
 - I55.100 Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov; 
 - I56.104 Začasni gostinski obrati; 
 - I56.300 Strežba pijač; 
 - J58.110 Izdajanje knjig; 
 - J58.140 Izdajanje revij in druge periodike; 
 - J58.190 Drugo založništvo; 
 - J59.110 Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj; 
 - J59.120 Post produkcijske dejavnosti pri izdelavi filmov, video filmov,  
    televizijskih oddaj; 
 - J59.130 Distribucija filmov, video filmov, televizijskih oddaj; 
 - J63.120 Obratovanje spletnih portalov; 
 - J63.990 Drugo informiranje; 
 - L68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin; 
 - L68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi; 
 - M70.210 Dejavnost stikov z javnostjo; 
 - M73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij; 
 - M73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora; 
 - M74.200 Fotografska dejavnost; 
 - M74.900 Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti; 
 - N77.210 Dajanje športne opreme v najem in zakup; 
 - N77.330 Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in  
    zakup; 
 - N77.400 Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen  
    avtorsko zaščitenih del; 
 - N79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj; 
 - N79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti; 
 - N82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične  
    pisarniške dejavnosti; 
 - N82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj; 
 - P85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju  
    športa in rekreacije; 
 - P85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje; 
 - R92.002 Prirejanje iger na srečo, razen v igralnicah; 
 - R93.110 Obratovanje športnih objektov; 
 - R93.120 Dejavnost športnih klubov; 
 - R93.190 Druge športne dejavnosti. 
  
 
 III. ČLANSTVO V ZVEZI 
 
 8. člen 
 
 Članstvo v zvezi je prostovoljno. 
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 Član zveze lahko postane vsak klub ali drugo 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. 
 Člani zveze lahko samostojno urejajo svoje notranje zadeve. 
 9. člen 
 
 Član zveze lahko postane tudi tuj klub oziroma društvo, ki z včlanitvijo postane 
pridruženi član. 
 
  
 10. člen 
 
 Pravice članov zveze so: 
  - da volijo in so izvoljeni v organe zveze; 
  - da sodelujejo pri delu organov zveze ter dajejo predloge; 
  - da nastopajo na tekmovanjih doma in v tujini; 

- da seznanjajo zvezo s svojimi problemi in potrebami in da dobivajo od 
nje potrebno pomoč v skladu z zmožnostmi zveze; 

  - da imajo vpogled v delo zveze in njenih organov; 
  - da so informirani o delu zveze; 
  - da predlagajo obravnavanje vprašanj skupnega pomena; 
  - da sprožajo vprašanja o odgovornosti članov organov zveze; 

- da sprejemajo nagrade in pohvale za delo v zvezi in za dosežene 
rezultate. 

  
 
 11. člen 
 
 Dolžnosti članov zveze so: 

- da spoštujejo statut, druge akte in sklepe organov zveze; 
- 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 zagotavljajo možnost komunikacije z zvezo prek uradnega 

elektronskega naslova; 
  - da redno plačujejo članarino in 

- 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 tekmovanjih; 
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  - da so informirani o delu zveze; 
  - da zagotavljajo možnost komunikacije z zvezo prek uradnega   
   elektronskega naslova; 
  - da redno plačujejo članarino v višini za pridružene člane. 
 13. člen 
 
 Število glasov člana zveze na skupščini je odvisno od števila njegovih članov, skladno z 
naslednjo razpredelnico: 
 število članov društva  število glasov 
 manj kot 61    1 

61-120    2 
 več kot 120    3 
 Način odmere višine članarine določa upravni odbor zveze. 
 Podrobnosti določa Registracijski pravilnik. 
 
 
 14. člen 
 
 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. 
 
 
 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 tudi po 
izrečenem opominu, mu po izteku roka za plačilo njegovo članstvo miruje do 31. decembra 
tekočega leta, kar pomeni, da član zveze izgubi pravice iz 10. oziroma iz 12. člena tega statuta. 
Po tem datumu se avtomatično črta iz zveze. 
  Članu zveze članstvo miruje tudi v primeru, da uradni elektronski naslov člana zveze 
(11. oziroma 12. člen) ni dosegljiv več kot 30 dni. Takšno mirovanje članstva ugotovi upravni 
odbor, ki nato na naslov člana zveze pošlje pisni opomin na vzpostavitev delovanja uradnega 
elektronskega naslova člana zveze. Če član zveze delovanja uradnega elektronskega naslova 
člana zveze ne vzpostavi in hkrati o tem ne obvesti BZS do 31. decembra tekočega leta, se po 
tem datumu avtomatično črta iz zveze. 
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Tekmovalci in drugi člani društva, ki je član zveze in katerega članstvo na podlagi tega 
člena miruje, lahko v tem primeru prestopijo k drugemu članu zveze in tako niso oškodovani 
zaradi članstva v članu zveze, ki ne spoštuje svojih dolžnosti. Podrobnosti določa 
Registracijski pravilnik. 

 
 

 17. člen 
 
 Član se izključi iz zveze, če mu je za posebej hude, namerne in ponavljajoče kršitve ali 
za hude, namerne in ponavljajoče zlorabe pravic, ki jih ima, izrečena dokončna disciplinska 
sankcija izključitve v skladu z Disciplinskim pravilnikom. Podrobnosti določa Disciplinski 
pravilnik. 
 
 
 18. člen 
 
 Zveza ima lahko tudi častne člane. Naziv častni član lahko podeli posamezniku 
skupščina za dolgotrajno uspešno delo v zvezi. 
 
 
 IV. ORGANIZACIJA ZVEZE 
 
 19. člen 
 
 Zveza ima naslednje organe: 
  - skupščino, 
  - upravni odbor, 
  - komisije upravnega odbora, 
  - nadzorni odbor, 
  - disciplinsko komisijo. 
 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. 
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 IV-1. Skupščina 
 
 21. člen 
 
 Skupščina je najvišji organ zveze. 
 Skupščina je redna ali izredna. 
 Seje skupščine so javne. 
 
 
 22. člen 
 
 Redna skupščina zveze se sklicuje vsako leto. Datum določi upravni odbor po lastni 
presoji, tako da obvesti vse člane najmanj 15 dni vnaprej in hkrati z vabilom pošlje dnevni red 
in gradivo za sejo. 
 
 
 23. člen 
 
 Izredno skupščino sklicuje upravni odbor na lastno pobudo, na zahtevo nadzornega 
odbora ali na pisno obrazloženo zahtevo najmanj tretjine članov v roku 30 dni po prejemu 
zahteve. Če zahteva sklic izredne skupščine manj kot tretjina članov, je upravni odbor dolžan 
zahtevo preučiti in v 30 dneh pisno obvestiti vse člane o sklepu. 
 Vabilo, dnevni red in gradivo morajo člani prejeti najmanj sedem dni pred izredno 
skupščino. 
 Izredna skupščina sklepa 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 glasov, kot je to 
določeno v 13. členu. Člani pridobijo še en glas, če imajo na dan izdaje vabila vsaj 15 igralcev 
oziroma igralk, uvrščenih v A in B skupino na zadnji trenutni slovenski jakostni lestvici. 
 Član zveze ne more imeti več kot štiri glasove. 
 Upravni odbor sporoči število glasov vsakemu članu zveze pred zasedanjem skupščine. 
Hkrati sporoči tudi skupno število vseh glasov, pri čemer to skupno število ne zajema glasov 
članov zveze, ki na dan zasedanja skupščine nimajo plačane članarine oziroma izpolnjenih 
vseh materialnih obveznosti do zveze. 
 
 
 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. 
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 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. 
 Ena oseba (delegat) lahko izvršuje glasovalno pravico za več glasov enega člana zveze, 
vendar ima en delegat lahko pooblastilo za glasovanje zgolj enega člana zveze. 
 
 
 27. člen 
 
 Skupščina je sklepčna, če prisotni delegati izvršujejo glasovalno pravico za najmanj dve 
tretjini vseh glasov. 
 Če ob določenem času skupščina ni sklepčna, se zasedanje odloži za 10 minut. Po 
preteku tega časa je skupščina sklepčna, če prisotni delegati izvršujejo glasovalno pravico za 
vsaj polovico vseh glasov. 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 glasov. 
 Statut zveze se sprejema z najmanj 60 % večino vseh glasov. 
 Spremembe tehničnih določb statuta (zlasti spremembe sedeža BZS in podobne 
določbe, ki nimajo neposrednega vpliva na pravice in obveznosti članov) lahko sprejme 
skupščina soglasno, ne glede na določbo prejšnjega odstavka. 
 
 
 29. člen 
 
 Skupščina odloča o vseh vprašanjih, ki izhajajo iz ciljev in nalog zveze, zlasti pa: 

- določa smernice za razvoj badmintona med dvema rednima 
skupščinama, po potrebi tudi dolgoročneje; 

  - določa okvirno politiko mednarodnega sodelovanja; 
  - sprejema in spreminja statut zveze; 

- sprejema in spreminja Registracijski pravilnik in Disciplinski pravilnik in 
tiste določbe pravilnikov, ki določajo disciplinske sankcije, ter potrjuje 
druge pravilnike zveze, ki jih v potrditev po svoji presoji predloži 
upravni odbor; 

  - sprejema in spreminja poslovnik o svojem delu; 
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  - obravnava in odloča o vseh vprašanjih skupnega interesa; 
  - potrjuje zaključni račun; 

- rešuje prošnje in pritožbe zoper sklepe upravnega odbora in nadzornega 
odbora, razen ko ta nastopata kot pritožbeni organ in disciplinske 
komisije; 

  - podeljuje nagrade in priznanja za uspešno delo in dosežene rezultate; 
  - obravnava poročila upravnega in nadzornega odbora in o njih odloča; 

- voli in razrešuje vse organe zveze (razen komisij upravnega odbora in 
izbranih članov upravnega odbora) in vodilne funkcionarje; 

  - sklepa o prenehanju delovanja zveze in o združevanju v ustrezno zvezo; 
  - tolmači statut, pravilnike in druge akte zveze. 
 Potek dela na sejah skupščine in dela njenih 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. 
 
 
 IV-2. Upravni odbor 
 
 31. člen 
 
 Upravni odbor (v nadaljnjem besedilu: UO) je izvršni odbor zveze, ki vodi delo zveze 
med dvema skupščinama. 
 UO šteje 7 članov. 
 UO se sestaja po potrebi. Za svoje delo odgovarja skupščini. 
 
 
 32. člen 
 
 Upravni odbor sestavljajo: 
  - predsednik zveze, ki je hkrati predsednik UO; 
  - podpredsednik zveze, ki je hkrati podpredsednik UO; 

- 5 članov, ki jih izbere predsednik zveze (izbrani člani). 
 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. 
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 Na sejah UO lahko sodelujejo tudi predsedniki stalnih in začasnih komisij zveze ter 
profesionalni 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 8 članov.  
 
 
 34. člen 
 
 Predsednik in podpredsednik sta izvoljena za dobo štirih let, vendar največ dvakrat 
zaporedoma. 
 Ostali člani UO niso izvoljeni, temveč jih prosto izbere predsednik zveze, ki jih lahko na 
lastno pobudo tudi zamenja. 
 Predsednik lahko zamenja člana UO iz prejšnjega odstavka le, če se z zamenjavo strinja 
tudi podpredsednik zveze. Če se podpredsednik zveze z zamenjavo ne strinja, lahko 
predsednik člana UO zamenja le, če za zamenjavo zbere 5 glasov UO. 
 
 
 35. člen 
 
 Mandat članov organov zveze in vodilnih funkcionarjev (predsednik in podpredsednik 
zveze, člani nadzornega odbora, člani disciplinske komisije) lahko preneha tudi pred potekom 
roka, za katerega so voljeni, 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. Šteje se, da je predlog za odpoklic avtomatično podan, 
če je izvoljenemu funkcionarju BZS na podlagi Disciplinskega pravilnika izrečena dokončna 
disciplinska sankcija prepovedi opravljanja funkcije. 
 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 
kooptirajo nove člane. 
 Posamezno osebo lahko odpokliče le organ, ki jo je izvolil. 
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 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 (54. člen), 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; 
  - pripravlja finančne načrte in predlaga skupščini zaključni račun; 

- predlaga skupščini spremembe in dopolnila statuta, disciplinskega 
pravilnika in drugih aktov, ki jih sprejema skupščina; 

  - sprejema poslovnik o svojem delu in delu svojih organov; 
- sprejema preostale pravilnike zveze in jih po svoji presoji predloži v 

potrditev skupščini; 
- 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 in odloča o obsegu izvajanja pridobitne 
   dejavnosti; 

- odloča o drugih zadevah, ki jih določa ta statut. 
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 IV-3. Komisije upravnega odbora 
 
 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. 
 
 
 IV-4. Nadzorni odbor 
 
 39. člen 
 
 Člani nadzornega odbora (v nadaljnjem besedilu: NO) so izvoljeni za dobo štirih let in 
so po preteku mandata lahko ponovno izvoljeni. 
 Člani NO ne morejo biti hkrati 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 nadzornem odboru lahko 
največ enega predstavnika. Vse člane izvoli skupščina. Predsednika izvolijo člani NO izmed 
sebe 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 
 
 Naloga NO je, da spremlja delo vseh organov zveze in ugotavlja zakonitost sprejetih 
sklepov, posebno pa, da spremlja finančno poslovanje zveze. O svojih ugotovitvah poroča 
skupščini, po potrebi pa tudi UO. 
 NO kot drugostopenjski organ dokončno odloča tudi o pritožbah zoper odločitve 
disciplinske komisije, razen ko ta nastopa kot pritožbeni organ in če Disciplinski pravilnik ne 
določa drugače. 
 NO 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. 
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 42. člen 
 
 NO sprejema veljavne sklepe, če so prisotni vsi trije člani in če zanje glasujeta vsaj dva 
člana. 
 
 
 IV-5. Disciplinska komisija 
 
 43. člen 
 
 Člani disciplinske komisije so izvoljeni za dobo štirih let in so po preteku mandata 
lahko ponovno izvoljeni. 
 
 
 44. člen 
 
 Disciplinsko komisijo sestavljajo predsednik in dva člana. En član zveze ima v 
disciplinski komisiji lahko največ enega predstavnika. Vse člane izvoli skupščina. Predsednika 
izvolijo člani disciplinske komisije izmed sebe na prvi svoji 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 odloča v disciplinskih in drugih postopkih, ki jih ureja 
Disciplinski pravilnik, razen če Disciplinski pravilnik ali ta statut določa drugače. 

Disciplinska komisija sprejema veljavne sklepe, če so prisotni vsi trije člani in če zanje 
glasujeta vsaj dva člana. Izjeme in podrobnosti določa Disciplinski pravilnik. 

Disciplinska komisija lahko pod pogoji, ki jih določa Disciplinski pravilnik, odloča tudi 
korespondenčno. 

Če pride zaradi volitev do zamenjave članov disciplinske komisije med trajajočim 
disciplinskim postopkom, tega dokonča disciplinska komisija v stari sestavi. Disciplinska 
komisija v stari sestavi lahko tudi odloči, da bo dokončanje postopka prepustila novoizvoljeni 
disciplinski komisiji. 
 
 
 46. člen 
 
 Disciplinski postopek, disciplinske kršitve, disciplinske sankcije kot tudi osebe, zoper 
katere so lahko izrečene, določa Disciplinski pravilnik in z njim skladni drugi pravilniki. 
Disciplinsko sankcioniranje je mogoče le na podlagi postopka, izvedenega skladno z določili 
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Disciplinskega pravilnika, razen če ta statut ali Disciplinski pravilnik ne določa drugače. 
Podrobnosti določa Disciplinski pravilnik. 
 Za protidopinške postopke, kot tudi za določanje, v katerih primerih se uporabijo 
takšni postopki, se uporabljajo vsakokrat veljavna pravila, ki jih sprejme organizacija, 
pristojna za boj proti dopingu v Sloveniji (SLOADO). 
 Disciplinske kršitve so naslednje: 
  - kršitve določb statuta zveze in drugih aktov zveze, 
  - nespoštovanje sprejetih sklepov organov zveze, 
  - ravnanje, ki prizadene ugled ali interese zveze. 
 
 
 47. člen 
 
 Za storjeno disciplinsko kršitev se smejo izrekati naslednje disciplinske sankcije: 

- opomin, 
- administrativna denarna kazen, 
- denarna kazen, 
- prepoved nastopanja, 
- prepoved opravljanja funkcije, 
- suspenz, 
- prepoved organizacije tekmovanj, 
- odvzem dosežene uvrstitve, 
- odvzem točk, 
- odvzem prejetih nagrad, 
- izključitev. 

 Administrativna denarna kazen je disciplinska sankcija, ki se lahko izreče za posebej 
očitne disciplinske kršitve, za katere je takšna disciplinska sankcija vnaprej izrecno 
predpisana. Administrativne denarne kazni izreka sekretar zveze, ki lahko izreka tudi druge 
disciplinske sankcije, če tako izrecno določa Disciplinski pravilnik. V izjemnih primerih lahko 
suspenz izreče UO. Podrobnosti določa Disciplinski pravilnik. 

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 
 
 Za izvršitev izrečenih disciplinskih sankcij je pristojen sekretar zveze oziroma tisti, ki 
ga za ta namen pooblasti UO. 

Obveznost plačila denarne kazni oziroma druge denarne obveznosti predstavlja 
finančno obveznost, katere neplačilo ima posledice, kot jih določa 16. člen tega statuta. 

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 oziroma škodijo slovenskemu 
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 trajno 
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. 
 Disciplinski postopek se mora odvijati skladno s splošnimi načeli poštenega postopka 
in ob spoštovanju temeljnih človekovih pravic vseh udeležencev. V dvomu se smiselno 
uporabljajo temeljna načela kazenskega postopka. Zlasti je potrebno spoštovati načelo 
nepristranosti in dati kršitelju možnost, da se izjavi. 
 
 
 50. člen 
 
 Zoper odločitve disciplinske komisije (razen ko ta nastopa kot pritožbeni organ) in 
zoper suspenz, ki ga izreče UO (47. člen), je pod pogoji, ki jih določa Disciplinski pravilnik, 
dopustna pritožba. O pritožbi kot drugostopenjski organ dokončno odloča NO. Če se je 
disciplinski postopek vodil zoper člana NO, o pritožbi kot drugostopenjski organ odloča UO, 
katerega odločitev je dokončna. 

Zoper disciplinske sankcije, ki jih izreka sekretar zveze (47. člen), kot tudi zoper druge 
odločitve sekretarja BZS, ki jih določa Disciplinski pravilnik, je pod pogoji, ki jih določa 
Disciplinski pravilnik, dopustna pritožba na disciplinsko komisijo, ki o zadevi dokončno 
odloči. 

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. 
 
 
 V. PREDSEDNIK IN SEKRETAR ZVEZE 
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 51. člen 
 
 Predsednik zveze: 
  - zastopa in predstavlja zvezo, 
  - odgovarja za javnost dela zveze, 
  - je odredbodajalec, 
  - sklicuje in vodi seje upravnega odbora, 
  - opravlja druge naloge v okviru zveze. 
 Za svoje delo odgovarja upravnemu odboru in skupščini. 
 
 
 52. 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. 
 
 
 
 53. člen 
 
 Sekretar zveze izvaja sklepe UO, ki so v njegovi pristojnosti in je odgovoren za tekoče 
reševanje nalog med sestanki UO. 
 Sekretar lahko na podlagi določil Disciplinskega pravilnika izreka administrativne 
denarne kazni kot tudi opravlja druge naloge, ki so mu poverjene na podlagi Disciplinskega 
pravilnika ali drugih pravilnikov. 
 
 
 54. člen 
 
 Skupščina lahko odloči, da sekretar zveze postane amaterska funkcija. V tem primeru 
je sekretar voljen za dve leti in je lahko ponovno izvoljen, a ne več kot dvakrat zapored. 
 Amaterski sekretar je član upravnega odbora, ki se tako poveča na osem oziroma devet 
(33. člen) članov. 
 Za volitve amaterskega sekretarje se smiselno uporablja 30. člen, za odpoklic in odstop 
pa 35. člen. 
 
 
 VI. MATERIALNO IN FINANČNO POSLOVANJE ZVEZE 
 
 55. člen 
 
 Finančno-materialno poslovanje zveze mora biti v skladu z veljavnimi predpisi in 
načeli, ki veljajo za društva. 
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 Materialna in finančna evidenca se opravlja po načelih blagajniškega in materialnega 
poslovanja. Finančno poslovanje zveze se odvija preko transakcijskega računa in blagajne 
BZS. 
 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. 
 
 
 56. člen 
 
 Dohodki zveze so: 
  - članarina članov zveze; 
  - dohodki od prireditev, ki jih prireja zveza; 

- dodeljena sredstva pristojnih državnih organov in drugih organov ter 
ostale dotacije; 

- dohodki iz opravljanja pridobitne dejavnosti, 
  - drugi dohodki. 
 Presežek prihodkov nad odhodki se porabi za izvajanje dejavnosti, zaradi  katere je 
zveza ustanovljena. 
 
 
 57. 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. 
 58. 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. 
 
 
 VII. PRIZNANJA, POHVALE IN NAGRADE 
 
 59. člen 
 
 Zveza lahko podeljuje priznanja, pohvali ali nagradi člane, tekmovalce in druge za 
posebne zasluge oziroma uspehe na področju badmintona. 
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 60. člen 
 
 Priznanja, pohvale in nagrade daje skupščina zveze na predlog UO ali članov zveze. 
 
 
 
 
 
 

VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
 
 61. člen 
 
 Zveza preneha z delovanjem: 
  - s sklepom skupščine z dvotretjinsko večino vseh glasov, 
  - z odločbo pristojnega državnega organa, 
  - če število članov pade pod sedem. 
 V primeru prenehanja delovanja zveze se po poravnavi vseh obveznosti njeno 
premoženje prenese na društvo, ki je po dejavnosti in ciljih sorodno zvezi. 
 
 
 62. člen 
 
 Za osebe, ki so lahko izvoljene največ dvakrat zapored (predsednik, podpredsednik), se 
po prvih volitvah na podlagi tega statuta šteje, da so nastopile svoj prvi mandat, čeprav so isto 
funkcijo že opravljale pred sprejetjem tega statuta. 
 
 
 63. člen 
 
 Člani zveze so dolžni uskladiti svoje statute s tem statutom v roku 6 mesecev. 
 
 
 64. člen 
 
 Ta statut začne veljati, ko ga sprejme skupščina, uporablja pa se od dneva registracije 
pri pristojnem upravnem organu. 
 
 
 65. člen 
 
 Statut je bil sprejet na redni skupščini, 14. 1. 2006, spremenjen na redni skupščini, 12. 
5. 2007, spremenjen na redni skupščini, 21. 3. 2010, spremenjen na redni skupščini, 10. 5. 
2014, spremenjen na redni skupščini, 14. 5. 2016. 
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