STATUT BILJARDNE ZVEZE SLOVENIJE

I. SPLOŠNE DOLOČBE
Člen 1
Biljardna zveza Slovenije (v nadaljnjem besedilu BZS) je prostovoljna nacionalna panožna
zveza biljardnih disciplin (športov), katerih namen je gojiti in razvijati biljard v R Sloveniji v
okviru celotnega športnega gibanja. BZS je pristojna za pool biljard, black ball, piramido,
artistic biljard, kmečko osmico, karambol, snooker in v nadaljevanju vse discipline, ki se
nanašajo na biljard.
Člen 2
BZS je pravna oseba. Sedež BZS je v Ljubljani, Ribniška 4.
BZS zastopa predsednik izvršnega odbora, v njegovi odsotnosti pa ga nadomešča
podpredsednik.
BZS deluje na področju R Slovenije.
Člen 3
BZS ima svoj znak in pečat.
Znak BZS simbolično ponazarja tri biljardne krogle v barvah slovenske zastave. Čez
krogle je zapisano Biljardna zveza Slovenije.
Pečat je ovalen, z napisom Biljardna zveza Slovenije.
Člen 4
BZS se vključuje v Olimpijski komite Slovenije - združenje športnih zvez, ter v
Evropsko biljardno zvezo (EPBF) in svetovno biljardno zvezo (WPA). Vključuje se v
preostale evropske in svetovne panožne zveze.

Člen 5
javnost dela BZS je zagotovljena:
•
•
•

•

z izdajanjem pisnih informacij
z možnostjo vpogleda v zapisnike sej vseh organov vsem društvom BZS
vsa zasedanja BZS so javna, nanje se vabi tudi predstavnike sredstev javnega
obveščanja in druge osebe, ki imajo interes; vabilu je potrebno priložiti tudi gradivo
za obravnavo na zasedanju posameznega organa
prek sredstev javnega obveščanja

Za javnost dela je odgovoren predsednik BZS..
II. PROGRAMSKA NAČELA IN NALOGE BZS
Člen 6
Zveza deluje po naslednjih načelih:
•
•

•
•

•
•

•
•
•
•

spodbuja združevanje športnih organizacij v zvezo po načelu svobodnega
združevanja in samostojne opredelitve vsake športne organizacije
spodbuja dogovarjanje o vseh za šport pomembnih vprašanjih med
športnimi organizacijami in deluje po načelu enakopravnosti vseh
članov zveze
usklajuje delo športnih organizacij, združenih v zvezo in opravlja skupne naloge
na tem področju
skrbi za uveljavljanje strokovnega dela v organih zveze in v športnih organizacijah
pospešuje in razvija množičnost, zlasti na področju športa mladine in športne
rekreacije in s tem vpliva na ohranjanje in krepitev zdravja ljudi ter jih navaja na
smotrno in aktivno izrabljanje prostega časa
pospešuje razvoj vrhunskega športa in nudi pomoč za doseganje vrhunskih
športnih dosežkov
razvija in krepi stike s športnimi organizacijami v drugih državah, s slovenskimi
športnimi organizacijami v zamejstvu, ter športnimi organizacijami sosednjih in
drugih dežel, kakor tudi s športnimi organizacijami naših delavcev na delu v tujini
in športnimi organizacij ami izseljencev
podpira razvoj vseh biljardnih disciplin
da zastopa biljard kot šport na področju RS
da organizira in omogoča izobrazbo trenerjev in sodnikov
da dodeljuje in sankcionira nacionalne turnirje.

Člen 7
Ta načela uresničuj e s tem, da:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

obravnava vprašanja in naloge, ki so skupnega pomena za športne organizacije v
R Sloveniji in samostojno sprejema odločitve in izvaja naloge na tem področju
spremlja razvoj biljarda, ugotavlja stanje in predlaga ukrepe za rešitev odprtih
vprašanj v okviru svojih statutarnih pooblastil
zastopa športne organizacije o vprašanjih in nalogah skupnega pomena do
organov in organizacij R Slovenije
daje pobude in organizira take oblike dela, ki omogočajo vključevanje v
športno aktivnost ljudem vseh starostnih stopenj in socialnih kategorij
oblikuje letne in večletne načrte dela na področju biljarda
sodeluje z drugimi organizacijami in institucijami, ki v svoje delo vključujejo
vprašanja s področja športa
skrbi za uveljavljanje tekmovalnih sistemov, ki bodo spodbujali interes tudi za
vključevanje v športne organizacije in hkrati omogočili doseganje vrhunskih
športnih rezultatov
sodeluje pri oblikovanju meril o vrhunskem, amaterskem in profesionalnem
športu, ter skrbi za njihovo uresničevanje
skrbi za šolanje in izpopolnjevanje strokovnih amaterskih in profesionalnih
kadrov za potrebe športnih organizacij
usklajuje organizacijske, tehnične, materialne, kadrovske in druge osnove
za delo strokovnih in profesionalnih delavcev v športnih organizacijah
skrbi za izdajanje strokovne literature ter pospešuje in organizira
propagando in založniško dejavnost
posreduje strokovno, tehnično in drugo pomoč članom zveze
organizira propagando in marketinško dejavnost na ravni države (prireditve,
razstave, sejmi)

Člen 8
Finančno leto in tekmovalna sezona sovpadata s koledarskim letom. To pomeni, da
tekmovalna sezona traja od 01.01. do 31.12. tekočega leta.
III. ČLANSTVO BZS
Člen 9
BZS ima:
9a Polnopravne člane
Polnopravni člani BZS so biljardna društva, ki so po določilih Zakona o društvih
vpisani v register društev ter katere je potrdila skupščina BZS in imajo glasovalno
pravico.

9b Pridružene člane
Pridruženi člani BZS so biljardna društva, ki so po določilih Zakona o društvih vpisani v
register društev, kateri so bili sprejeti v BZS s strani izvršnega odbora, vendar jih še ni
potrdila skupščina in nimajo glasovalne pravice.
Člen 10
10a Pridobitev članstva
Članstvo BZS si društvo pridobi, ko izpolnjuje sledeče pogoje:
•
•
•

podpiše pogodbo o ustanovitvi ali vključitvi v BZS, na podlagi sklepa najvišjega
organa društva ali kluba
predloži kopijo odločbe o vpisu v register društev
predloži kopijo sklepa najvišjega organa društva.

Pridobitev članstva za pridružene člane BZS poteka v okviru izvršnega odbora BZS. O pridobitvi
članstva za polnopravne člane BZS odloča skupščina na predlog izvršnega odbora BZS.
10b Prenehanje članstva
Članstvo preneha:
•
•
•

če društvo na podlagi najvišjega organa izstopi iz BZS, o čemer pisno obvesti BZS
če društvo ne izpolnjuje določil statuta BZS, na podlagi sklepa skupščine BZS
če društvo preneha z delom

Člen 11
11a Pravice članov BZS:
•
•
•
•
•
•
•
•

da odločajo o vstopanju v članstvo BZS in izstopanju
da samostojno urejajo svoje notranje zadeve
da aktivno sodelujejo v izdelavi programske orientacije BZS
da sodelujejo v vseh podrobnostih realizacije programa dela in finančnega načrta
BZS in da so o tem obveščeni
da so deležni strokovne, družabne in organizacijske pomoči v okviru možnosti BZS
da se upošteva njihove želje, zahteve, predloge in interese v skladu z
dogovorjenimi cilji
da preko svojih delegatov volijo organe BZS in da so njihovi delegati voljeni v
organe BZS

11b.Dolžnosti članov BZS:
•
•
•

da se aktivno vključujejo v realizacijo dogovorjenih programov dela
da delujejo na svojem področju s ciljem množičnega in kvalitetnega napredka
biljarda
da izpolnjujejo moralne in materialne obveznosti, izhajajoče iz statuta

•
•
•

da združujejo sredstva za uresničevanje dogovorjenih nalog na ravni republike
da upoštevajo in se držijo statuta BZS, ostalih pravilnikov ter odločitev vseh
organov BZS
da gradijo ugled BZS.
IV. ORGANI BZS

Člen 12
Organi BZS so naslednji:
•
•
•
•
•
•

skupščina
izvršni odbor
nadzorni odbor
disciplinski sodnik
disciplinski senat
sodniška komisija (vrhovni sodnik)

Mandatna doba vseh organov BZS je štiri leta. Organi BZS so za svoje delo odgovorni
skupščini BZS.
Skupščina BZS je najvišji organ BZS. Zasedanje skupščine je lahko redno ali izredno.
Člen 13
Skupščina BZS je najvišji organ BZS.
Zasedanje skupščine je lahko redno in izredno.
Člen 14
Redno zasedanje skupščine se sklicuje najmanj 1 krat letno.
Vabila z dnevnim redom in gradivom, ki se bo obravnavalo na skupščini, je potrebno
posredovati članom najmanj 15 dni pred začetkom skupščine na njihov uradni naslov epošte ali sedež društva.
Člen 15
Skupščino sestavljajo:
•

Delegati društev

Vsako društvo ima enega delegata. Število glasov, ki jih ima posamezni
delegat, se določi v odvisnosti od tekmovalnih licenc v pretekli sezoni, in sicer po en glas
na vsakih začetih 10 tekmovalnih licenc. Društvo, ki ni imelo v pretekli sezoni nobene
tekmovalne licence, ima en (1) glas. Največje število glasov na posamezno društvo je
štiri (4).
•

Izvršni odbor - tri (3) glasove.

Člen 16
Skupščina je sklepčna, če je prisotnih več kot polovica delegatskih glasov. Če ob začetku
zasedanja skupščina ni sklepčna, se začetek zasedanja preloži za 30 minut. Po preteku
tega časa je skupščina sklepčna, če je prisotnih vsaj tretjina delegatskih glasov..
Skupščina sprejema odločitve z večino prisotnih delegatov, razen o statutu, kjer je
potreba dvotretjinska večina vseh delegatov. Glasovanje je javno, če skupščina ne odloči
drugače.
Člen 17
Na skupščini nihče ne more glasovati, kadar se odloča o njegovi razrešitvi ali ocenjuje
njegovo delo.
Člen 18
Stroške delegatov na zasedanju skupščine nosijo društva.
Člen 19a
Redna skupščina sklepa o naslednjih zadevah:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

sprejemu statuta BZS, disciplinskega pravilnika ter drugih aktov zveze in njenih
organov ter o spremembah oziroma dopolnitvah aktov
odloča o sistemu tekmovanj
sprejemu letnega programa dela BZS
poročilih organov BZS
načrtu poslovanja BZS in sprejemu finančnega proračuna
voli in razrešuje člane organov BZS in vodilne funkcionarje BZS
podeljuje priznanja, pohvale in nagrade zaslužnim tekmovalcem, športnim
delavcem ter organizacijam
obravnava druga vprašanja, ki so pomembna za delovanje BZS v skladu s tem
statutom in drugimi veljavnimi akti BZS
odloča o prenehanju BZS

Člen 19b
V primeru, da je društvo na dan skupščine (redne ali izredne) v pravnomočnem
suspenzu, se mu ne prizna glasovalnih pravic.
Člen 20
Izredno zasedanje skupščine se skliče:
• na zahtevo IO BZS ali na zahtevo predsednika BZS.
• na zahtevo nadzornega odbora
• na zahtevo najmanj 1/3 delegatskih glasov.

Člen 21
Izredna skupščina sklepa samo o točno določenih zadevah, za katere je bila sklicana.
Izredno skupščino mora sklicati izvršni odbor najkasneje v 3 dneh po prejeti zahtevi in
najmanj 8 dni pred zasedanjem. V kolikor izvršni odbor ne skliče skupščine v tem roku,
jo skliče predlagatelj. Število glasov za izredno skupščino se določi na isti način kot za
redno skupščino.
Člen 22
Delo BZS med dvema zasedanjema skupščine vodi izvršni odbor. Izvršni odbor je izvršilni
organ BZS.
Izvršni odbor ima 3 (tri) člane, ki jih izvoli skupščina za naslednje funkcije:
•
•
•

predsednik BZS;
podpredsednik BZS;
športni direktor.

Predsednik in podpredsednik BZS ter športni direktor imajo svojega sekretarja oz.
pomočnika, ki si ga določijo sami.
Pooblastila sekretarjev in pomočnikov so omejena na tekoče delo, razen v primeru
pisnega pooblastila.
Člen 23
Izvršni odbor se sestaja po potrebi ter zaradi lažjega in hitrejšega delovanja BZS
sklepa korespondenčno (e-pošta in telefon).
Seje sklicuje in vodi predsednik, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik BZS.
Člen 24
Izvršni odbor je sklepčen, če je na seji prisotnih več kot polovica članov. Izvršni odbor
odloča z glasovanjem in sicer z večino glasov prisotnih članov.
Člen 25
Izvršni odbor opravlja naslednje naloge:
•
•
•
•
•
•
•

imenuje in razrešuje nestatutarne funkcionarje
pripravlja gradiva za skupščino in jo sklicuje
uresničuje sklepe skupščine
imenuje delegate v krovne zveze
imenuje in razrešuje stalna in začasna delovna telesa
določa sistematizacijo delovnih mest in odloča o plačah delavcev, zaposlenih v
BZS v skladu z določili kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti
predloži skupščini predlog finančnega proračuna za prihodnje leto ter po potrebi
pripravi njegov rebalans med letom

Izvršni odbor je za svoje delo odgovoren skupščini BZS.
Člen 26a
Predsednik BZS in podpredsednik BZS imata zlasti naslednje naloge:
•
•
•
•
•
•

sklicujeta in vodita seje izvršnega odbora;
predstavljata in zastopata BZS;
spremljata uresničevanje sprejetih sklepov;
sta odredbodajalca za izvrševanje finančnega proračuna;
predložita skupščini predlog finančnega proračuna za prihodnje leto ter po potrebi
pripravita njegov rebalans med letom
sprejemata in izvajata strateške odločitve glede razvoja biljarda;

nadomeščata športnega direktorja kadar je ta odsoten.
Člen 26b
Direktor tekmovanj BZS ima zlasti naslednje naloge:
•
•
•
•
•

avtonomno normira in ureja izvedbeni del tekmovanj v pristojnosti BZS
ustanavlja in vodi tekmovalno komisijo po načelu paritete
ureja register tekmovalcev
ureja klasifikacijo tekmovališč
predpisuje osnovne tekmovalne zahteve za organizacijo in izvajanje tekmovanj.

Člen 27
Generalni sekretar pomaga predsedniku BZS pri njegovem delu ter vodi njegovo
administracijo. Tekmovalni sekretar pomaga direktorju tekmovanj BZS pri njegovem delu
ter vodi njegovo administracijo.
Člen 28
Izvršni odbor oblikuje stalna in začasna delovna telesa.
Člen 29
BZS ima nadzorni odbor, ki je sestavljen iz treh članov, ki jih izvoli skupščina. Člani izmed
sebe izvolijo predsednika.
Nadzorni odbor opravlja naslednje naloge:
•
•
•
•

spremlja delo vseh organov BZS
nadzira izvajanje statuta in drugih splošnih aktov zveze
nadzira izvajanje sklepov skupščine in drugih organov skupščine
nadzira ali se odgovorno in ekonomsko smotrno uporabljajo sredstva nadzoruje materialno in finančno poslovanje BZS

Člen 30
Nadzorni odbor veljavno sklepa, če so na seji prisotni vsi trije člani z večino glasov.
Nadzorni odbor se sestaja po potrebi ter zaradi lažjega in hitrejšega delovanja BZS sklepa
korespondenčno (e-pošta in telefon).
O svojih ugotovitvah in sklepih mora seznaniti skupščino BZS in izvršni odbor BZS.
Člen 31a
Disciplinskega sodnika izvoli skupščina BZS.
Člen 31b
Disciplinski senat in njenega predsednika izvoli skupščina BZS. Disciplinski senat ima tri
člane. Disciplinski sodnik ne more biti član disciplinskega senata..
Člen 32a
Disciplinski sodnik vodi postopke in izreka disciplinske ukrepe v skladu z disciplinskim
pravilnikom na 1 .stopnji. Zoper sklep disciplinskega sodnika ima prizadeti pravico
pritožbe na disciplinski senat.
Člen 32b
Na odločitev disciplinskega senata ni pritožb.
V. FINANČNO - MATERIALNO POSLOVANJE
Člen 33
Biljardna zveza Slovenije pridobiva sredstva za svoje delovanje:
•
•
•
•
•

iz članarin
iz naslova materialnih pravic in dejavnosti zveze - z darili in volili
s prispevki donatorjev
iz javnih sredstev
iz drugih virov

Člen 34a
Z materialnimi sredstvi razpolaga izvršni odbor BZS v smislu sprejetega finančnega
plana.
Materialno - finančno poslovanje BZS mora biti v skladu z načeli, ki veljajo za
društva in drugimi veljavnimi predpisi.
Odredbodajalec za izvrševanje finančnega načrta je predsednik, v njegovi odsotnosti pa
generalni sekretar oz. član izvršnega odbora, ki ga predsednik izvršnega odbora ali
izvršni odbor za to pooblasti.

Člen 34b
Nadzor nad zakonitostjo, namembnostjo, gospodarno in učinkovito porabo javnih sredstev,
ki jih društvo prejme za izvajanje svoje dejavnosti, opravlja računsko sodišče.
Člen 35
Opravljanje materialno - finančnega poslovanja lahko izvršni odbor BZS poveri
zato usposobljeni strokovni službi.
BZS ima svoj transakcij ski račun pri Novi Ljubljanski banki. Materialno - finančno
poslovanje BZS je javno s tem, da ima vsako društvo pravico vpogleda v materialno finančno poslovanje.
IO BZS lahko določi blagajnika, ko to zahteva narava finančnega poslovanja.
Finančne in materialne listine podpisuj eta predsednik in generalni sekretar.
VI. DRUGE DOLOČBE
Člen 36
Vsa biljardna tekmovanja potekajo po pravilih Biljardne zveze Slovenije. Vsa vprašanja ki
niso urejena s pravilniki BZS se presojajo smiselno po pravilih EPBF in WPA.
Člen 37
Tekmovanja pod okriljem BZS potekajo po tekmovalne pravilniku BZS.
Člen 38
BZS je dolžna skrbeti za državne reprezentance in jim zagotoviti pogoje za doseganje
čim boljših tekmovalnih uspehov. Člani reprezentance so dolžni izpolnjevati svoje
obveznosti do reprezentance in v primeru podpisane marketinške pogodbe BZS do
njenih zakupnikov.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
Člen 39
Zadeve iz področja delovanja in poslovanja BZS se urejajo s tem statutom in
naslednjimi splošnimi akti:
•
•
•
•
•
•

finančni proračun in morebitni rebalans proračuna
tekmovalni pravilnik
disciplinski pravilnik
sodniški pravilnik
stroškovni predpis
donacijski pravilnik

Člen 40
Osnutke splošnih aktov predloži članom BZS v 15 dnevno javno razpravo izvršni odbor
BZS.
Po opravljeni javni razpravi predsednik BZS uskladi osnutek s pripombami ter predlog
splošnega akta predloži v sprejem skupščini BZS.
Člen 41
Ta statut sprejme skupščina BZS z dvotretjinsko večino glasov prisotnih delegatov. Vse
spremembe in dopolnitve tega statuta se sprejme na enak način in po enakem postopku
kot velja za njegov sprejem.
Člen 42
BZS preneha z delom:
•
•

po sklepu skupščine z 3/4 večino vseh glasov,
po samem zakonu

V primeru, da BZS preneha z delom, preide vse njeno premoženje v last tistega, ki ga
določi skupščina, če tega ne stori, pa preide premoženje v last OKS - ZŠZ.
Proračunska sredstva se vrnejo proračunu.
Člen 43
Ta statut je bil sprejet na ustanovni seji skupščine Biljardne zveze Slovenije dne
11.01.1992, spremembe in dopolnitve pa na seji skupščine dne 18. 03. 2000, 31. 05.
2003, 02. 09. 2006, 15. 02. 2009 in dne 29. 8. 2010.
Spremembe statuta z dne 28. 8. 2010 se uveljavijo z dnem 1. 1. 2011. Do uveljavitve
novega statute se uporabljajo določbe prej veljavnega statute.

Mitja Gradišnik, predsednik BZS.

