STATUT BILJARDNE ZVEZE SLOVENIJE

I. TEMELJENE DOLOČBE
1. člen
Biljardna zveza Slovenije – združenje biljardnih panog (v nadaljnjem besedilu BZS) je prostovoljna nacionalna
panožna zveza biljardnih društev in zasebnih zavodov, ki se ukvarjajo z biljardom in katerih namen je gojiti
in razvijati biljard v republiki Sloveniji v okviru celotnega športnega gibanja.
BZS je pristojna za:
- pool biljard
- snooker
- kitajsko osmico
- karambol
- black ball
- piramido
- artistic biljard
in z njimi povezanimi izpeljankami, ki jih natančno definirajo poslovniki posameznih panog.
Društva in zavodi se znotraj zveze združujejo po panogah, s katerimi se ukvarjajo.
Biljardna zveza Slovenije – združenje biljardnih panog odloča o vseh zadevah, ki so v skladu s tem statutom
in zadevajo biljardni šport v Sloveniji.
2. člen
Ime in sedež
Ime zveze je BILJARDNA ZVEZA SLOVENIJE – ZDRUŽENJE BILJARDNIH PANOG.
Skrajšano ime in kratica je BZS.
Sedež BZS je v Ljubljani.
BZS zastopa predsednik izvršnega odbora, v njegovi odsotnosti pa ga nadomešča podpredsednik.
BZS deluje na področju republike Slovenije.

3. člen
BZS je pravna oseba zasebnega prava.
BZS odgovarja za svoje obveznosti s polno odgovornostjo in z vsemi svojimi sredstvi.
4. člen
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.
5. člen
Povezovanje in članstvo v drugih športnih organizacijah (državnih in mednarodnih)
BZS skladno z vsebino svojih športnih panog sodeluje z drugimi športnimi organizacijami ter se z njimi
povezuje na državni in mednarodni ravni.
BZS je članica Olimpijskega komiteja Slovenije - združenja športnih zvez.
BZS je članica Evropske biljardne zveze (EPBF), Evropske biljardne in Snooker zveze (EBSA) in Mednarodne
zveze kitajske osmice (ICEA).
BZS kot članica navedenih državnih in mednarodnih športnih zvez in združenj priznava njihove statutarne
določbe.
6. člen
Zastopanje in predstavljanje
BZS zastopa in predstavlja njen predsednik ali podpredsednik.
Za zastopanje in predstavljanje lahko predsednik pooblasti tudi drugega funkcionarja BZS.
BZS deluje na ozemlju Slovenije in v tujini ter zastopa svoje interese v mednarodnih in državnih športnih in
drugih organizacijah.
7. člen
Javnost delovanja in obveščanja
Delovanje BZS je javno.
O svojem delu obvešča člane BZS in javnost. Svoje člane obvešča z gradivi za seje organov BZS, z njihovimi
zapisniki ter z obvestili in drugimi informacijami, ki so pomembne za člane.
Za javnost dela sta odgovorna predsednik in podpredsednik BZS.

II. NAMEN IN CILJI ZDRUŽEVANJA
8. člen
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, invalidov 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 panog in disciplin
- da zastopa biljard kot šport na področju RS
- da organizira in omogoča izobrazbo trenerjev in sodnikov
- da dodeljuje in sankcionira nacionalne turnirje.
9. člen
-

Ta načela uresničuje 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)

III. ČLANSTVO BZS
10. člen
BZS ima redne in častne člane
Redni člani BZS
Redni člani so društva in zavodi s svojimi člani, ki plačajo letno članarino BZS, ki jo na predlog IO potrjuje
skupščina BZS. Društva se o vstopu v članstvo BZS ali morebitnem izstopu iz nje odločajo samostojno s
sklepom organa svojega upravljanja. Člani BZS so društva in zavodi, ki opravljajo dejavnost s področja
biljarda in z njimi povezanimi športi, navedenimi v 1. členu tega statuta.
Zaradi usklajevanja interesov posamezne panoge znotraj regije se društva lahko povežejo v regijsko zvezo
društev.
Z vstopom v članstvo BZS člani sprejmejo vse pravice, dolžnosti in obveznosti, ki izhajajo iz 13 čl. tega
statuta.
11. člen
Pogoji za redno članstvo
Društva in zavodi pridobijo pravice in dolžnosti rednega člana sklepom izvršnega odbora in ko podpišejo
pristopno izjavo, s katero zagotavljajo, da bodo pod enakimi pogoji kot vsi drugi člani, skladno z določili
tega statuta, delovali v BZS.
Društva in zavodi morajo izpolnjevati tudi naslednje osnovne pogoje:
-

da so registrirana skladno z določili matičnega Zakona
da njihova pravila niso v nasprotju z določili Statuta BZS, o čemer mora svoje mnenje, na zahtevo
kateregakoli drugega člana, podati nadzorni odbor BZS
da imajo poravnane vse zapadle finančne in morebitne druge materialne obveznosti do BZS
da jih častno razsodišče zaradi kršitve določil tega statuta ni kaznovalo z začasnim odvzemom
rednih članskih pravic.

12. člen
Častni člani BZS
Za izreden zasluge pri delu na področju biljardnega športa BZS lahko podeli posamezniku naslov:
-

častnega predsednika BZS
častnega člana IO BZS

O podelitvi častnega članstva odloča skupščina BZS na predlog IO.

13. člen
Pravice in dolžnosti članov BZS
Pravice članov BZS so poleg tistih, ki izhajajo iz temeljnih ciljev in nalog BZS, zlasti še:
-

da odločajo o svojem članstvu v BZS
da sami odločajo o svojem članstvu tudi v drugih organizacijah, katerih delovanje ni v nasprotju z
interesi BZS
da preko svojih predstavnikov sodelujejo pri delovanju zveze
da so deležni strokovne in materialne pomoči skladno z akti in sklepi zveze.

Dolžnosti članov BZS so poleg tistih, ki izhajajo iz temeljnih ciljev in nalog BZS, zlasti še:
-

da prispevajo po svojih sposobnostih k uresničevanju ciljev in nalog BZS
da spoštujejo pravila in uresničujejo sklepe BZS
da sodelujejo v skupnih akcijah BZS
da plačujejo članarino in druge denarne obveze BZS
da združujejo potrebna sredstva za uresničevanje skupno dogovorjenih nalog BZS.

14. člen
Prenehanje članstva v BZS
Članstvo v BZS preneha:
-

z izstopom
s prenehanjem dela člana
z izključitvijo

O izstopu člana odloča IO BZS, ko je le-ta prejel pismeni zahtevek člana in sklep organa upravljanja društva
o svoji nepreklicni volji po prenehanju članstva v BZS ter po pregledu dokazil člana o izpolnitvi vseh
dolžnosti in poravnanih obveznosti, ki so lahko nastale s članstvom v BZS.
O izključitvi iz članstva v BZS odloča častno razsodišče, dokončno pa skupščina BZS.
Kljub izključitvi člana le-ta odgovarja za izpolnitev svojih dolžnosti in obveznosti, ki so nastale z njegovim
članstvom v BZS.
IV. NOTRANJE OBLIKE DELOVANJA ČLANSTVA
15. člen
Znotraj BZS delujejo njeni člani v panogah v raznih oblikah teritorialnega, funkcionalnega in interesnega
povezovanja. Člani lahko organizirajo svoje delovanje v tekmovalnih skupnostih, regijah in drugih oblikah.
Ne glede na teritorij člani delujejo po panogah biljarda. Po panogah se povezujejo v posebne oblike
delovanja.

16. člen
Organiziranost biljardnih panog
Najvišji organ vsake posamezne biljardne panoge je Zbor panoge, ki ga sestavljajo predstavniki vseh
klubov te panoge.
Organa panoge sta Zbor in Odbor, ki ju vodi predsednik panoge.
Poslovnik o delovanju panoge, ki mora biti v skladu s statutom, sprejema vsaka panoga samostojno in ga
predlaga v potrditev IO BZS.
Predsednik panoge je po funkciji član IO BZS.
Naloge predsednika panoge so:
- vodi in usklajuje delo organov panoge ter vodi seje Zbora in Odbora
- zastopa interese panoge v organih BZS in širše
- je po funkciji član IO BZS
- skupaj z regijskimi predstavniki v Odboru skrbi za komunikacijo z društvi
- opravlja druge naloge, ki jih določa pravilnik ali poslovnik posamezne panoge
- lahko sodeluje in pomaga pri predstavljanju in trženju panoge.
V. ORGANI BZS
17. člen
Organi BZS so:
1. Skupščina
2. Izvršni odbor
3. Predsednik BZS
4. Nadzorni odbor
5. Vrhovni sodnik
6. Častno razsodišče
18. člen
1.) Skupščina
Skupščina je najvišji organ BZS
Skupščino predstavljajo pooblaščeni predstavniki njenih rednih članov.
Pri odločanju v skupščini ima vsak redni član BZS sledeče število glasov:
- po številu tekmovalcev s plačano letno člansko tekmovalno licenco Pool panoge:
❖ od 1 do 7 licenc
❖ od 8 do 14 licenc
❖ od 15 licenc in več

1 glas v skupščini
2 glasova v skupščini
3 glasovi v skupščini

- po številu tekmovalcev s plačano letno člansko tekmovalno licenco Snooker panoge:

❖ od 1 do 7 licenc
❖ od 8 do 14 licenc
❖ od 15 licenc in več

1 glas v skupščini
2 glasova v skupščini
3 glasovi v skupščini

- po številu tekmovalcev mladincev s plačano letno mladinsko tekmovalno licenco Pool panoge:
❖ od 1 do 7 licenc
❖ od 8 do 14 licenc
❖ od 15 licenc in več

1 glas v skupščini
2 glasova v skupščini
3 glasovi v skupščini

- po številu tekmovalcev mladincev s plačano letno mladinsko tekmovalno licenco Snooker panoge:
❖ od 1 do 7 licenc
❖ od 8 do 14 licenc
❖ od 15 licenc in več

1 glas v skupščini
2 glasova v skupščini
3 glasovi v skupščini

- po številu tekmovalk žensk s plačano letno žensko tekmovalno licenco Pool panoge:
❖ od 1 do 7 licenc
❖ od 8 do 14 licenc
❖ od 15 licenc in več

1 glas v skupščini
2 glasova v skupščini
3 glasovi v skupščini

- po številu tekmovalk žensk s plačano letno žensko tekmovalno licenco Snooker panoge:
❖ od 1 do 7 licenc
❖ od 8 do 14 licenc
❖ od 15 licenc in več

1 glas v skupščini
2 glasova v skupščini
3 glasovi v skupščini

Pred vsakim sklicem skupščine mora IO zagotoviti seznam njenih rednih članov in ugotoviti, ali ti dejansko
izpolnjujejo pogoje za redno članstvo ter pripadajoče število glasov, na podlagi evidence o plačani
članarini posameznega društva oziroma zavoda in na podlagi števila vpisanih in dejansko plačanih letnih
tekmovalnih licenc Pool in Snooker panoge.
Število licenc se določi na dan zaključka sezone preteklega leta.
Kriterije za ugotavljanje števila glasov pri glasovanju na zborih posameznih panog določajo poslovniki
posameznih panog.
Posamezni član lahko v tekoči biljardni sezoni v organih BZS, na skupščini ali zboru zastopa samo eno
društvo oziroma zavod.
V primeru, da je društvo oziroma zavod na dan skupščine (redne ali izredne) v pravnomočnem suspenzu,
se mu ne prizna glasovalnih pravic.
19. člen
Skupščina je pristojna za odločanje o vseh s tem statutom opredeljenih skupnih zadevah biljardnih
disciplin.

Njene izključne pristojnosti so:
-

sprejema statut in druge splošne akte BZS
voli in razrešuje predsednika in podpredsednika BZS
glasuje o zaupnici predsedniku BZS
voli in razrešuje člane nadzornega odbora in častnega razsodišča
določa programske smernice in finančna izhodišča za pripravo kratkoročnih in srednjeročnih
načrtov ter drugih programov dejavnosti zveze
sprejema letno poročilo BZS
sprejema poročila o dejavnosti zveze med dvema zasedanjema oziroma o delu njenih organov
podeljuje nagrade, darila in priznanja ter izreka pohvale
imenuje častne člane BZS
odloča o sprejemu in prenehanju članstva
odloča o prenehanju delovanja BZS.

Skupščina veljavno sklepa, če je prisotno toliko članov, da imajo skupaj več kot polovico vseh možnih
glasov po merilih, zapisanih v 18. členu tega statuta.
Če po 30 minutah skupščina ni sklepčna po določilu zgornjega odstavka, lahko skupščina veljavno zaseda
in odloča, če je prisotnih vsaj 30% vseh možnih glasov.
Skupščina veljavno sprejema odločitve, če zanje glasuje večina navzočih članov, razen pri odločanju o
morebitne prenehanju BZS, ko je potrebna 3/4 večina glasov vseh članov.
Glasovanje je javno, če skupščina ne odloči drugače.
20. člen
Redna skupščina zaseda najmanj enkrat letno ob koncu tekmovalne sezone.
Skupščina se lahko sestane tudi na izrednih in programskih zasedanjih, na katerih razpravlja in odloča
samo o tistih zadevah, zaradi katerih je bila sklicana.
21. člen
Redno skupščino skliče predsednik BZS najmanj 14 dni pred zasedanjem. Sklicu morajo biti priložena vsa
gradiva za sejo. Članom se jih posreduje na njihov uradni naslov e-pošte ali sedež društva.
Izredno ali programsko zasedanje skupščine lahko poleg predsednika BZS skliče tudi nadzorni odbor ali 1/3
članov, ki imajo pravico odločati na skupščini v skladu z 18. členom tega statuta. Sklicana mora biti
najmanj 7 dni pred zasedanjem. Sklicu morajo biti priložena vsa gradiva za sejo. Članom se jih posreduje
na njihov uradni naslov e-pošte ali sedež društva.
22. člen
Na skupščini nihče ne more glasovati, kadar se odloča o njegovi razrešitvi ali ocenjuje njegovo delo.
Stroške delegatov na zasedanju skupščine nosijo društva.

23. člen
Izvršni odbor
Izvršni odbor je organ upravljanja, ki deluje med dvema zasedanjema skupščine.
IO sestavljajo:
- predsednik, ki je predsednik BZS
- predsednik panoge za Pool
- predsednik panoge za Snooker
- športni direktor za panogo Pool
- direktor tekmovanj za panogo Pool
- športni direktor za panogo Snooker
- direktor tekmovanj za panogo Snooker
Predsednik BZS ima svojega sekretarja oz. pomočnika, ki si ga določi sam.
Pooblastila sekretarja so omejena na tekoče delo, razen v primeru pisnega pooblastila.
24. člen
IO je v obdobju med zasedanji skupščine pristojen, da razpravlja in odloča o vseh s tem statutom
določenih zadevah.
Njegove izključne naloge pa so, da:
-

odloča o vprašanjih pri urejanju odnosov z državnimi organi, z EPBF in EPBS ter z Olimpijskem
komitejem Slovenije - združenjem športnih zvez
usklajuje delovanje in odločitve panog, ko gre za nujno poenotenje operativnih odločitev in
opravlja vse druge sprotne naloge skupnega pomena za BZS,
imenuje in razrešuje ne statutarne funkcionarje
pripravlja gradiva in izvršuje sklepe skupščine
sprejema pravilnike in druge akte, ki niso v pristojnosti skupščine ali panoge
potrjuje poslovnike in pravilnike posameznih panog
sprejema in izvaja kratkoročne in srednjeročne načrte ter druge programske dejavnosti zveze, ki
zadevajo skupne naloge
sprejema poslovni načrt BZS
obravnava letno poročilo BZS
odloča o drugih zadevah iz pristojnosti posamezne panoge, če to od njega zahteva zbor panoge
Predlaga v imenovanje 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
odloča o pritožbah

25. člen
IO odloča na sejah, ki jih predsednik IO BZS skliče po potrebi oz. najmanj štirikrat letno.

Seje sklicuje predsednik na lastno pobudo ali na pobudo najmanj treh članov IO.
Seje vodi predsednik, v njegovi odsotnosti pa eden izmed panožnih predsednikov.
IO sprejema odločitve s konsenzom, če to ni mogoče, pa z glasovanjem z navadno večino glasov.
Odločanje na seji je veljavno, če je prisotnih najmanj polovica članov IO.
Izvršni odbor je za svoje delo odgovoren skupščini BZS.
26. člen
Predsednik in podpredsednik BZS
Predsednik:
-

zastopa in predstavlja BZS,
sklicuje in vodi seje skupščine BZS in IO BZS,
podpisuje splošne akte, ki jih sprejema skupščina in IO ter opravlja druge naloge, ki so mu
poverjene
spremlja uresničevanje sprejetih sklepov
je odredbodajalec za izvrševanje finančnega proračuna
predloži skupščini predlog finančnega proračuna za prihodnje leto ter po potrebi pripravi njegov
rebalans med letom
spremlja in izvaja strateške odločitve glede razvoja biljarda.

Za svoje delo predsednik odgovarja skupščini BZS.
Če je predsednik odsoten ali nezmožen za delo, ga do njegove vrnitve nadomešča podpredsednik
BZS.
Podpredsednik BZS ima naslednje naloge in omejitve:
- v odsotnosti predsednika BZS sklicuje in vodi seje izvršnega odbora
- v odsotnosti predsednika BZS predstavlja in omejeno zastopa BZS (samostojno lahko sklepa le
pravne posle, ki ne presegajo vrednosti 2.000,00 eur: po aktivi ali pasivi)
v odsotnosti predsednika BZS spremlja uresničevanje sprejetih sklepov;
- v odsotnosti predsednika BZS je odredbodajalec za izvrševanje finančnega proračuna (samostojno
lahko sklepa le pravne posle, ki ne presegajo vrednosti 2.000,00 eur: bodisi po aktivi ali pasivi)
- v odsotnosti predsednika BZS predloži skupščini predlog finančnega proračuna za prihodnje leto
ter po potrebi pripravi njegov rebalans med letom
v odsotnosti predsednika BZS sprejema in izvaja strateške odločitve glede razvoja biljarda.

27. člen
Nadzorni odbor
BZS ima nadzorni odbor, ki je sestavljen iz treh članov, ki jih izvoli skupščina. Člani izmed sebe izvolijo
predsednika.
Nadzorni odbor je sklepčen, če so na seji prisotni vsi trije člani. Odločitve sprejema z večino glasov.

28. člen
Nadzorni odbor ima naslednje pristojnosti:
- spremlja delo vseh organov BZS
- nadzira izvajanje statuta in drugih splošnih aktov zveze
- nadzira izvajanje sklepov skupščine in drugih organov skupščine
- nadzira zakonitost in gospodarnost delovanja BZS
- poroča o svojem delu skupščini in IO
29. člen
Vrhovni sodnik
Vrhovni sodnik ima naslednje pristojnosti:
- spremlja delo vseh sodnikov BZS;
- organizira in vodi izobraževanje sodnikov BZS;
- vodi sodniško komisijo BZS;
- predpisuje pogoje za pridobitev sodniške licence;
- sodeluje s sodniškimi organizacijami krovnih zvez.
30. člen
Častno razsodišče
Častno razsodišče sestavljajo trije člani, ki jih izvoli skupščina BZS. Člani častnega razsodišča se določijo po
naslednjem ključu:
-

Pool panoga
Snooker panoga
Skupnost tekmovalcev

1 član
1 član
1 član

Izmed sebe izvolijo predsednika.
Častno razsodišče v primeru kršitev vodi postopek in izreka kazni v skladu z določili Pravilnika častnega
razsodišča in drugih pravilnikov.
Za svoje delo odgovarja skupščini BZS. O svojih odločitvah sproti seznanja IO.
31. člen
Trajanje mandatov
Mandatna doba predsednika, podpredsednika, predsednikov panog, članov IO, nadzornega odbora,
vrhovnega sodnika in častnega razsodišča je 4 leta. Po mandatu so lahko ponovno izvoljeni.
Za delegate, člane IO in druge biljardne funkcionarje, ki jih predlagajo člani BZS, so lahko izvoljeni ali
imenovani samo redni člani društev oziroma zavodov s plačano enotno članarino BZS. Člani organov BZS
ne morejo biti zaposleni ali pogodbeni delavci BZS.
Člani BZS imajo pravico, da še pred potekom mandatne dobe dajo predlog za razrešitev kateregakoli
funkcionarja BZS, če obstaja sum, da ne dela v skladu s pravili in sprejeto politiko BZS.

Predlog za razrešitev, ki mora biti obrazložena, obravnava skupščina BZS in o njem tudi dokončno odloča.
VI. ORGANIZACIJSKE ENOTE ZA OPRAVLJANJE STROKOVNIH FUNKCIJ PANOGE
32. člen
Vodenje panog
Direktorja tekmovanj in športnega direktorja panoge izbere zbor panoge na predlog predsednika panoge
na podlagi njenih referenc, programa, predlaganih sodelavcev in človeških kvalitet.
Panožni direktor tekmovanj ima naslednje pristojnosti:
- 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.
Panožni športni direktor ima naslednje pristojnosti:
- organizira in koordinira delo vseh reprezentanc BZS
- pripravlja programe in poročila o delu reprezentanc
- predlaga vodje in strokovne člane reprezentanc
- organizira in koordinira delo razvojnega programa skladno z razvojnim programom EPBF in EBSA
- organizira in koordinira strokovno izobraževanje
- zastopa interese BZS v mednarodni organizaciji EPBF IN EBSA
- sodeluje s strokovnimi organi BZS.
VII. FINANČNO - MATERIALNO POSLOVANJE
33. člen
Finančno poslovanje
BZS pridobiva sredstva za svoje delo iz naslednjih virov:
- članarin in drugih prispevkov
- iz proračuna države
- iz sredstev Fundacije za šport
- iz lastne dejavnosti
- iz sponzorskih in donatorskih sredstev
- iz drugih virov.
Morebitni presežek prihodkov nad odhodki po zaključnem računu za koledarsko leto mora BZS uporabiti
izključno za izvajanje dejavnosti, za katero je bila ustanovljena.
34. člen
Sredstva se uporabljajo na podlagi programa dela in finančnega načrta. Višina sredstev za delo
organizacijskih enot se določi v letnem poslovnem načrtu na podlagi njihovega programa.
Finančno in materialno poslovanje BZS mora biti usklajeno z veljavnimi predpisi, ki urejajo to področje.

35. člen
Premoženje BZS sestavljajo vse nepremičnine, premičnine in naložbe, ki jih BZS pridobiva v času svojega
delovanja. Z njimi upravlja IO BZS.
Nepremičnine in strateške naložbe se po sklepu IO lahko odtujijo le na podlagi soglasja skupščine BZS.
36. člen
Finančno poslovanje BZS poteka preko transakcijskih računov in blagajne.
Evidenco o prihodkih in odhodkih posamezne panoge, prilivih in odlivih ter salda medsebojnih obveznosti
med panogami vodi predsednik BZS skupaj s finančno-računovodsko službo in o tem redno poroča IO.
37. člen
Pridobitna dejavnost BZS
BZS in njene članice lahko opravljajo pridobitno in nepridobitno dejavnost za uresničevanje svojega
programa dela in razvoja.
BZS lahko opravlja pridobitno dejavnost, povezano z namenom in nalogami BZS, kot dopolnilno dejavnost
nepridobitni dejavnosti in le v obsegu, potrebnem za uresničevanje namena in ciljev, oziroma za
opravljanje nepridobitne dejavnosti. Taka pridobitna dejavnost je predvsem opravljanje storitev za
sponzorje, to je npr. sodelovanje pri oglaševanju in drugem promoviranju sponzorjev, prodaja
promocijskega in drugega podpornega materiala, organiziranje prireditev, izposoja opreme.
Vrsto in obseg dejavnosti na predlog direktorja določi IO BZS.
Pridobitno dejavnost opravlja strokovna služba ali za to ustanovljena gospodarska družba v skladu z
veljavnimi predpisi, ki se ustanovi na podlagi sklepa IO BZS.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
38. člen
Zadeve iz področja delovanja in poslovanja BZS se urejajo s tem statutom in naslednjimi splošnimi
akti:
- finančni proračun in morebitni rebalans proračuna
- panožni poslovnik občnega zbora panoge
- panožni tekmovalni pravilnik
- panožni disciplinski pravilnik
- panožni sodniški pravilnik
- panožni pravilnik reprezentanc
Z dnem uveljavitve tega statuta, postanejo vsi obstoječi pravilniki BZS navedeni in morebitni drugi
pravilniki BZS pravilniki Pool panoge.
Z dnem uveljavitve tega statuta, postanejo športni direktor, direktor tekmovanj, vrhovni sodnik in
disciplinski senat organi in funkcionarji Pool Panoge.
Z dnem uveljavitve tega statuta predsednik BZS ohrani funkcijo predsednika BZS, istočasne pa postane v.

d. predsednika Pool panoge.
Z dnem uveljavitve tega statuta navedenim organom in funkcionarjem prične teči nova mandatna doba
štirih (4) let.

39. člen
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.
40. člen
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.
41. člen
Ta statut je bil sprejet na seji skupščine Biljardne zveze Slovenije, dne 16. 12. 2018 in nadomešča
predhodni statut z vsemi njegovimi dopolnitvami.

Mitja Gradišnik, predsednik BZS

Ljubljana, dne 29. 11. 2018

