Zveza za baseball in softball Slovenije
Baseball Softball Association of Slovenia
Šmartinska cesta 106, SI-1000 Ljubljana, Slovenia
Davčna št.: 44021232
E-mail: info@zbss.si
IBAN: SI56 0203 6001 2099 248 (LJBASI2x)

V skladu z veljavno zakonodajo je Skupščina Zveze za baseball in softball Slovenije dne 24. 5.
2017 sprejela sklep o spremembah in dopolnitvah Statuta Zveze, tako da se čistopis glasi:

STATUT
ZVEZE ZA BASEBALL IN SOFTBALL SLOVENIJE
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Zveza za baseball in softball Slovenije (v nadaljevanju: Zveza) je prostovoljna, samostojna in
nepridobitna zveza, ki ureja aktivnosti na področju baseballa in softballa in v katero se združujejo
občinske zveze, društva in klubi (v nadaljevanju: člani), ki delujejo na območju Republike
Slovenije.
Zveza deluje na področju baseballa v duhu načel in pravil Evropske baseball konfederacije CEB
ter Mednarodne baseball zveze IBAF, na področju softballa pa v duhu načel in pravil Evropske
softball zveze ESF in Mednarodne softball zveze ISF. Zveza je član Svetovne baseball softball
konfederacije (WBSC).
Zveza je ustanovni član Olimpijskega komiteja Slovenije.

2. člen
Naziv Zveze je: ZVEZA ZA BASEBALL IN SOFTBALL SLOVENIJE (kratica ZBSS) v slovenščini ter
BASEBALL SOFTBALL ASSOCIATION OF SLOVENIA (kratica BSAS) v angleščini. Naziva sta
enakovredna.
Sedež zveze je v Ljubljani. Poslovni naslov določi Izvršni odbor s sklepom.
Zveza je pravna oseba zasebnega prava.

3. člen
Zveza ima svoj žig, ki je pravokotne oblike, z napisom ZBSS ter pod tem ZVEZA ZA BASEBALL IN
SOFTBALL SLOVENIJE in stiliziranim znakom baseball žoge v ozadju.

4. člen
Zveza je prostovoljno združenje članov, ki gojijo baseball in softball.
Delovanje Zveze temelji na letnih in večletnih načrtih dela.
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2. NALOGE
5. člen
Naloge Zveze so:
- pospešuje razvoj baseballa in softballa na področju Republike Slovenije;
- načrtuje, usklajuje in spremlja programe rekreativnega, tekmovalnega in vrhunskega baseballa
in softballa v Sloveniji in programe izobraževanja in izpopolnjevanja strokovnih kadrov;
- izvaja naloge nacionalnega športnega programa;
- pripravlja predloge meril za programe, navedene v prvi alineji tega člena;
- povezuje športna društva in klube s področja baseballa in softballa v organizacijskem,
strokovnem in tekmovalnem smislu;
- daje družbeno, organizacijsko in strokovno pomoč pri ustanavljanju novih baseball in softball
društev oz. klubov;
- zastopa interese društev oz. klubov pri ministrstvu, pristojnem za šport, ter Olimpijskem komiteju
Slovenije - Združenju športnih zvez;
- skrbi za izvajanje dogovorjenih nalog na področju športa, uveljavljanja veljavnih predpisov,
pravnih in finančnih zadev in za to članom nudi možnost pravnega svetovanja;
- v sodelovanju s člani širi športno-rekreativno ponudbo;
- sodeluje pri organizaciji večjih športnih prireditev na republiški ravni;
- zastopa športno panogo v mednarodnih strokovnih organizacijah (CEB in IBAF, ESF in ISF ter
WBSC);
- samostojno in v sodelovanju z drugimi izvaja marketinško dejavnost.

6. člen
Zveza sme organizirati in neposredno opravljati tudi pridobitno dejavnost pod pogoji in v skladu z
22. in 23. členom Zakona o društvih.
Dejavnosti:
- I56.104 - Začasni gostinski obrati
- G47.640 - Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s športno opremo
Pridobitno dejavnost lahko Zveza opravlja le kot svojo postransko dejavnost, ki mora biti povezana
s primarnimi nameni, cilji in nalogami Zveze.
Zveza lahko neposredno opravljanje pridobitne dejavnosti z zvezinimi sredstvi poveri drugim
osebam ali organizacijam na temelju zakupne ali sorodne pogodbe.
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3. ČLANSTVO
7. člen
Član Zveze lahko postane vsaka pravna oseba, ki je registrirana za opravljanje dejavnosti športnih
klubov in deluje na področju baseballa oziroma softballa ter odda izpolnjeno pristopno izjavo in
plača članarino, s čimer se zaveže, da bo delovala v skladu s statutom Zveze in redno plačevala
članarino.
Članstvo v Zvezi je prostovoljno. Pristopne izjave za članstvo sprejema Izvršni odbor Zveze, člane
pa potrjuje Skupščina.
Pristopni izjavi mora biti priložen statut člana in kopija odločbe o vpisu člana v register društev, ki
ga vodi pristojni organ.

8. člen
Članstvo v Zvezi preneha:
- z izstopom iz Zveze;
- s prenehanjem delovanja društva oz. kluba;
- z izključitvijo iz Zveze na podlagi pravnomočne odločbe disciplinskega organa ali sklepa
Izvršnega odbora.

9. člen
Član izstopi iz Zveze prostovoljno, ko poda Skupščini Zveze pisno izjavo o izstopu. Izjavi mora
predložiti sklep Skupščine društva oz. kluba o izstopu iz Zveze.
Izstop člana ne razbremeni zapadlih finančnih obveznosti do Zveze.

10. člen
Član je izključen iz Zveze, če grobo krši obveznosti iz tega statuta ali če zavestno ravna proti
interesom in ciljem Zveze.
Član je izključen, če se o tem na predlog Izvršnega odbora pozitivno izjasni večina prisotnih
delegatov Skupščine.

11. člen
Člani Zveze plačujejo članarino.
Članstvo v Zvezi preneha, če je član v zamudi s plačilom članarine več kot eno leto. Prenehanje
članstva ugotovi Izvršni odbor.
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12. člen
Zveza ima lahko tudi častne člane, ki so fizične ali pravne osebe in imajo pomembne in dolgoletne
zasluge na področju baseballa oziroma softballa. Naziv častnega člana Zveze, ki pomeni obliko
posebnega priznanja, podeli Skupščina Zveze na predlog Izvršnega odbora.
Častni člani lahko sodelujejo in razpravljajo na sejah Skupščine Zveze, nimajo pa aktivne ali
pasivne volilne pravice.

4. ORGANIZIRANOST
13. člen
Člani Zveze imajo naslednje pravice:
- predlagati kandidate za organe Zveze;
- predlagati v obdelavo vprašanja, ki se nanašajo na Zvezo in delo njenih organov;
- z glasovanjem odločati o vseh predlogih, ki so na dnevnem redu, in voliti organe Zveze.
Člani Zveze imajo naslednje dolžnosti:
-

plačevati članarino;
zavzemati se za uresničevanje sprejetih sklepov;
poročati o delu v organih Zveze in o sprejetih sklepih organizacijam, katerih delegati so;
redno in aktivno sodelovati v delu organov Zveze;
posredovati mnenja in predloge organizacije, ki jo zastopajo.

5. ORGANI
14. člen
Organi Zveze so:
-

Skupščina,
Izvršni odbor,
Nadzorni odbor,
Sodniški odbor,
Komisija za pritožbe,
Strokovni svet,
ostane stalne in začasne strokovne komisije.
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5.1. Skupščina
15. člen
Skupščina je najvišji organ Zveze, ki:
-

sklepa o dnevnem redu zasedanja;
sprejema letne in večletne načrte dela in zaključni račun;
predlaga in sprejema statut Zveze, njegove spremembe in dopolnitve;
voli predsednika, podpredsednika in sekretarja Zveze;
voli ostale člane Izvršnega odbora in člane nadzornega odbora;
imenuje predsednika nadzornega odbora;
odloča o vprašanjih, ki so bistvenega pomena za razvoj in popularizacijo baseballa in softballa v
Republiki Sloveniji;
odloča o pritožbah in prošnjah, za katere je pristojna po splošnih aktih Zveze;
podeljuje priznanja in nagrade;
sprejema nove člane Zveze;
obravnava druga vprašanja v skladu s tem statutom in drugimi splošnimi akti Zveze;
odloča o izključitvah članov Zveze ter o razpustitvi Zveze,
odloča o drugem zastopniku Zveze izmed članov Izvršnega odbora.

16. člen
Skupščino sestavljajo delegati športnih društev oz. klubov, ki so včlanjeni v zvezo. Vsak član zveze
delegira v Skupščino dva delegata.

17. člen
Skupščina se sestaja na rednih in izrednih sejah. Redne seje potekajo najmanj enkrat letno.
Na izrednih sejah Skupščine se sklepa samo o stvareh, zaradi katerih so bile sklicane.
Skupščina je sklepčna, če je na seji prisotna najmanj polovica delegatov.
V izjemnih primerih, ko ni mogoče pravočasno sklicati redne seje in gre za manj pomembno ali
nujno zadevo, lahko Skupščina odloči o zadevi iz svoje pristojnosti na dopisni seji. Glede
sklepčnosti, sprejemanja odločitev in ostalih vprašanj se za dopisno sejo smiselno uporabijo
določila, ki veljajo za redno sejo.

18. člen
Skupščina sprejema odločitve z glasovanjem. Odločitev je sprejeta, kadar zanjo glasuje večina
prisotnih delegatov. Glasovanje je praviloma javno, razen če se delegati o tem ne odločijo drugače.
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19. člen
Redno sejo Skupščine lahko skliče Izvršni odbor Zveze, lahko pa jo skliče tudi ena tretjina članov
Zveze ali nadzorni odbor.
Izredno sejo Skupščine lahko skliče Izvršni odbor Zveze, lahko pa jo skliče tudi ena polovica
članov Zveze ali nadzorni odbor.
Način sklicevanja Skupščine, volitev in sprejemanja odločitev se določijo s Poslovnikom Skupščine
Zveze.

20. člen
Skupščino otvori predsednik Zveze in jo vodi, dokler ni izvoljeno delovno predsedstvo.

21. člen
Kandidate za posamezne funkcije ali organe Zveze predlagajo člani Zveze in Izvršni odbor.

5.2. Izvršni odbor
22. člen
Izvršni odbor opravlja naslednje naloge:
-

uresničuje sklepe Skupščine;
spremlja uresničevanje dela in finančnega načrta ter s tem v zvezi predlaga ustrezne sklepe;
pripravlja gradiva za seje Skupščine;
opravlja druge funkcije, za katere ga pooblasti Skupščina;
po potrebi imenuje ustrezne komisije;
poroča Skupščini o svojem delu;
opravlja druge tekoče naloge, za katere ni izrecno pristojna Skupščina;
skrbi za materialno in finančno poslovanje in sredstva Zveze;
sprejema pravilnike, ki definirajo in urejajo medsebojne odnose med udeleženci tekmovanj v
organizaciji Zveze in med Zvezo;
- imenuje častne člane Zveze;
- sklicuje redne in izredne seje Skupščine Zveze.
Izvršni odbor je za svoje delo odgovoren Skupščini, o svojem tekočem delu pa obvešča vse člane.
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23. člen
Izvršni odbor ima 5 članov. Sestavljajo ga:
-

predsednik Zveze, ki je tudi predsednik Izvršnega odbora,
podpredsednik Zveze,
sekretar Zveze,
2 člana.

23.a člen
Zveza ima lahko dva zastopnika, ki jo zastopata samostojno.
Prvi zastopnik Zveze je predsednik, ki jo zastopa neomejeno.
Drugega zastopnika Zveze lahko izvoli Skupščina izmed članov Izvršnega odbora. V primeru
njegove izvolitve ta zastopa Zvezo neomejeno.

24. člen
Seje Izvršnega odbora sklicuje predsednik po potrebi, v primeru njegove odsotnosti pa sekretar.
Izvršni odbor sprejema sklepe, če je na seji prisotna najmanj polovica članov. Sklepi so sprejeti, če
zanje glasuje večina navzočih članov.

25. člen
Izvršni odbor lahko imenuje in ustanovi začasne komisije, ki jih zadolži za pripravo posameznih
strokovnih gradiv in predlogov.

26. člen
Mandat članov Izvršnega odbora traja dve leti in se sme večkrat ponoviti.

5.2.1. Predsednik
27. člen
Predsednik Zveze opravlja naslednje naloge:
-

sklicuje in vodi seje Izvršnega odbora;
podpisuje akte in sklepe Skupščine in Izvršnega odbora;
zastopa Zvezo in Izvršni odbor;
otvori seje Skupščine;
opravlja naloge, ki mu jih poverita Skupščina in Izvršni odbor.

Predsednik je za svoje delo odgovoren Skupščini in Izvršnemu odboru. Kadar je odsoten, ga
nadomešča podpredsednik.
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5.2.2. Sekretar
28. člen
Sekretar Zveze opravlja naslednje naloge:
-

odgovoren je za tekočo administracijo;
skrbi za zakonito in pravilno poslovanje Zveze;
sodeluje pri pripravljanju gradiv za seje Skupščine in Izvršnega odbora;
vodi finančno-materialno poslovanje Zveze.

5.2.3. Podpredsednik
29. člen
Podpredsednik Zveze opravlja naslednje naloge:
- skrbi za povezovanje klubov in Izvršnega odbora zveze;
- koordinira delo komisij in organov, ki so v domeni zveze.
Kadar je odsoten, ga nadomešča sekretar.

5.3. Nadzorni odbor
30. člen
Zveza ima tričlanski nadzorni odbor. Nadzorni odbor voli Skupščina za dobo dveh let. Njihov
mandat se sme večkrat ponoviti. Nadzorni odbor izmed članov predlaga predsednika, ki ga potrdi
Skupščina.
Seje nadzornega odbora vodi predsednik. Nadzorni odbor sprejema pravno veljavne sklepe, če so
prisotni vsi trije člani in če zanje glasujeta vsaj dva člana.
Član nadzornega odbora ne more biti hkrati član drugih organov Zveze. Svoja mnenja in
ugotovitve o uresničevanju sklepov, pravilnosti finančno-materialnega poslovanja Zveze in njenih
organov sporoča enkrat letno Skupščini, po potrebi pa tudi drugim organom Zveze.
Člani nadzornega odbora so vabljeni na seje organov Zveze brez pravice odločanja. Pobudo za
posredovanje nadzornega odbora lahko dajo člani Zveze.
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5.4. Sodniški odbor
31. člen
Sodniški odbor je organ Zveze, sestavljen je iz vseh sodnikov in zapisnikarjev in je strokovno
avtonomen. Vodi ga tričlansko vodstvo, ki ima svojega predsednika.
Vodstvo in predsednika volijo člani sodniškega odbora za dve leti. Njihov mandat se sme večkrat
ponoviti.
Delovanje odbora se določi s Poslovnikom sodniškega odbora Zveze in pravilniki. Poslovnik in
pravilnike na predlog sodniškega odbora in po medsebojnem usklajevanju sprejme Izvršni odbor
Zveze.
Predsednik sodniškega odbora redno poroča o delu na sejah Izvršnega odbora Zveze.

5.5 Komisija za pritožbe
31.a člen
Komisija šteje 3 člane. Vsak član Zveze v komisijo za pritožbe predlaga enega člana. Člane
komisije potrjuje Skupščina.
Komisija je sklepčna, če se seje udeležijo 3 člani. Če ima komisija manj kot 3 člane, se pritožba
obravnava na izredni seji Skupščine, ki jo skliče Izvršni odbor.
Za vsak primer, ki ga obravnava komisija, ta izmed svojih članov izžreba tri predstavnike v senat, ki
ne smejo vključevati predstavnikov članov, ki so direktno vpleteni v primer. Ta senat nato v imenu
komisije obravnava primer. Če senat ne začne obravnave pritožbe v roku določenem s
pravilnikom, se pritožba obravnava na izredni seji Skupščine, ki jo skliče Izvršni odbor.
Senat sprejema pravno veljavne sklepe, če so prisotni vsi trije člani in če zanje glasujeta vsaj dva
člana.

5.6 Strokovni svet
31.b člen
Strokovni svet Zveze vsebuje predstavnika za razvoj baseballa, predstavnika za razvoj softballa in
predstavnike klubov. Samo po en predstavnik na klub.
Člane strokovnega sveta na predlog Izvršnega odbora potrdi Skupščina Zveze.
Člani strokovnega sveta so vabljeni na seje organov Zveze brez pravice odločanja.
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Naloge strokovnega sveta so:
- pripravlja dolgoročne in srednjeročne načrte razvoja disciplin,
- glede na sprejete načrte razvoja disciplin pripravlja tekmovalne pravilnike kategorij, ki jih
sprejme IO,
- z mednarodnimi zvezami sodeluje na področju strokovnega razvoja športa,
- predlaga selektorje reprezentanc,
- načrtuje, usklajuje in spremlja programe izobraževanja in izpopolnjevanja strokovnih kadrov,
- pomaga klubom pri vzpostavitvi in razvoju športnih programov,
- koordinira delo strokovnih sodelavcev (sodniki, zapisnikarji, komisarji).

6. MATERIALNO-FINANČNO POSLOVANJE
32. člen
Viri pridobivanja sredstev za delovanje Zveze so:
- prihodki od nepridobitne dejavnosti Zveze,
- prihodki od pridobitne dejavnosti Zveze.

33. člen
Dohodki in izdatki Zveze se vsako leto določijo s finančnim načrtom, ki ga sprejme Skupščina
Zveze. O rezultatu poslovanja Zveze v koledarskem letu sprejme Zveza poslovna poročila in
zaključni račun.
Če Zveza pri opravljanju svojih dejavnosti ustvari presežke prihodkov nad odhodki, jih mora
porabiti za izvajanje svojih osnovnih dejavnosti.

34. člen
Sredstva se lahko uporabljajo izključno v namene, za katere so bila dodeljena na podlagi
programa dela in finančnega načrta.

35. člen
Zveza upravlja z osnovnimi sredstvi. Za nabavo osnovnih sredstev je potreben sklep Izvršnega
odbora.

36. člen
Finančno poslovanje Zveze poteka preko transakcijskega računa pri banki.

37. člen
Finančno-materialno poslovanje je javno in na vpogled njenim članicam. Izvaja se v skladu s
predpisi, ki veljajo za področje finančno-materialnega poslovanja v skladu z računovodskimi
standardi za društva.
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Podpisniki za finančne in materialne listine so lahko predsednik, podpredsednik, sekretar in
pooblaščeni člani Izvršnega odbora.
Finančno-materialno poslovanje vodi sekretar Zveze. Sekretar o finančno-materialnem poslovanju
zveze vsake tri mesece poroča nadzornemu odboru.

7. JAVNOST DELA
38. člen
Javnost dela Zveze se zagotavlja s tem, da so seje Skupščine in njenih organov javne. Za javnost
dela Zveze in za dajanje informacij sta pooblaščena in odgovorna predsednik in sekretar Zveze.

39. člen
Zveza zagotavlja javnost dela preko sredstev javnega obveščanja s tem, da jih redno obvešča o
svoji dejavnosti in vabi novinarje na svoje sestanke in prireditve.

8. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
40. člen
Če Zveza preneha, pripadejo njena sredstva v enakih delih vsem njenim članicam. Neizkoriščena
proračunska sredstva se vrnejo v proračun.
Zveza preneha poslovati, ko ni več pogojev za njeno delo (zakonski, materialni ipd.) ali ko število
njenih članov pade pod dva.

41. člen
Sklep o prenehanju delovanja Zveze sprejme Skupščina z dvotretjinsko večino vseh delegatov na
predlog Izvršnega odbora.

42. člen
Ta statut prične veljati takoj, ko ga sprejme Skupščina Zveze.
Z dnem, ko prične veljati ta statut, preneha veljati statut, ki je bil sprejet dne 29. novembra 2016.

Ljubljana, 24. maja 2017
Marko Mrdjenovič
Predsednik Zveze

Statut ZBSS, 24. 5. 2017

Stran 11 od 11

