Skupščina Boksarske zveze Slovenije je 18. 9. 2021 sprejela spremembe in dopolnitve statuta
Boksarske zveze Slovenije. Njegovo prečiščeno besedilo se glasi:
STATUT BOKSARSKE ZVEZE SLOVENIJE
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
1. Ime zveze je Boksarska zveza Slovenije (v nadaljnjem besedilu: zveza).
2. Angleško ime zveze je Slovenian Boxing Federation.
3. Sedež zveze je v Mariboru.
2. člen
1. Zveza je pravna oseba zasebnega prava, ki jo zastopa predsednik zveze.
2. Zveza je neprofitna športna zveza društev in boksarskih klubov v Sloveniji.
3. člen
1. Zveza deluje na načelih demokratičnosti, humanizma, nestrankarskega opredeljevanja, javnosti dela
in enakopravnosti članov zveze.
2. Zveza pri svojem delovanju upošteva načelo enakega obravnavanja ne glede na spol, raso, barvo,
jezik, veroizpoved, politično ali drugo prepričanje, narodnost, socialni izvor ali katerokoli drugo
osebno okoliščino.
3. Zveza in njeni člani si prizadevajo spore reševati na miren način.
4. Zveza priznava Arbitražno razsodišče za šport (CAS) s sedežem v Lausanni v Švici kot organ za
pritožbe zoper odločitve, sprejete v skladu s svetovnim protidopinškim kodeksom. Zveza priznava
CAS kot neodvisno sodno oblast, vendar le ob upoštevanju in v skladu s svetovnim protidopinškim
kodeksom. Zveza, bokserji in uradniki morajo ravnati v skladu s sklepi, ki jih izda CAS.
5. Zveza priznava pristojnost CAS-a pri kakršnemkoli sporu iz 61. člena olimpijske listine. Zveza,
bokserji in uradniki morajo ravnati v skladu s sklepi, ki jih sprejema CAS v razmerju s spori, ki jih
zajema 61. člen olimpijske listine.
4. člen
1. Zveza ima svoj znak, žig in zastavo.
2. Znak zveze je sestavljen iz treh delov, ki so na beli podlagi: na levi strani znaka je stilsko oblikovan
trup boksarja z dvignjenima rokama v rdeči barvi, na sredini znaka je skrajšano ime zveze v modri
barvi in na desni strani polno ime zveze, ki je zapisano v črni barvi v dveh vrsticah, in sicer
»Boksarska zveza« v zgornji ter »Slovenije« v spodnji vrstici.
3. Žig zveze je pravokotne oblike, v razmerju dolžine proti širini tri proti ena, z znakom zveze. Znaku
zveze je dodana zaporedna številka ali funkcijski zapis uporabnika štampiljke.
4. Zastava zveze je bele barve, na njej je znak zveze. Izdelana je v razmerju dolžine proti širini dva
proti ena.

5. člen
1. Zveza je član Olimpijskega komiteja Slovenije – združenje športnih zvez in Mednarodne boksarske
organizacije (AIBA). Zveza se lahko skladno s statutom in svojimi interesi pridruži drugi športni
zvezi.
2. Zveza je odgovorna za boksarski šport v Sloveniji, zlasti za programe zveze AIBA; AOB in APB.
3. Zveza bo ustvarila novo delitev znotraj slovenske boksarske zveze za delo in administracijo
programa AIBA ProBoxing (APB). Oddelek APB bo pod vodstvom in nadzorom predsednika
Slovenske boksarske zveze, ki bo tudi vodil oddelek..
4. Zveza ne more biti član ali biti povezana z nobeno zvezo/združenjem profesionalnega (poklicnega)
boksa ali profesionalnih borilnih veščin ali podobnega telesa, razen AIBA in Svetovne boksarske lige
(World Series of Boxing).
II. NAMEN, CILJI IN NALOGE ZVEZE
6. člen
1. Osnovni namen zveze je združevanje boksarskih društev in klubov zaradi ohranjanja in razvoja
boksa ter promocija boksarskega športa doma in v tujini.
2. V skladu z osnovnim namenom zveze so njeni cilji:
- spodbujanje k ustanavljanju novih športnih društev;
- spodbujanje ljudi k vključevanju v že obstoječa društva;
- usklajevanje delovanja društev, članov zveze;
- pospeševanje razvoja vrhunskega in kakovostnega boksarskega športa;
- razvoj boksarske športne rekreacije;
- skrb za strokovno delo v organih zveze in v športnih društvih, članih zveze.
3. Namen in cilje zveza uresničuje, tako da:
- sodeluje pri razvoju boksarskega športa in ustvarja pogoje za karseda uspešno predstavljanje
Slovenije;
- organizira domača in mednarodna tekmovanja, športne prireditve v boksu ter druge s športom
povezane prireditve;
- organizira nastope ter priprave slovenske reprezentance za mednarodne in druge nastope;
- organizira gostovanje tujih reprezentanc in tekmovalcev v Sloveniji po programu zveze;
- pripravlja, usklajuje in spremlja programe tekmovalnega in vrhunskega športa ter programe
usposabljanja in izpopolnjevanja strokovnih kadrov;
- skrbi za strokovno usposabljanje in izpopolnjevanje znanja strokovnih kadrov, tako na državnem kot
na mednarodnem nivoju;
- zastopa svoje interese in interese svojih članov pri Olimpijskem komiteju Slovenije, Mednarodni
boksarski zvezi AIBA in ostalih organizacijah ter institucijah, ki s svojim delovanjem lahko vplivajo
na področje delovanja zveze in njenih članov;
- v sodelovanju z društvi, člani zveze, širi športno rekreativno ponudbo;
- z nasveti, razlagami in pojasnili pomaga članom zveze pri njihovem delu;
- sodeluje z dejavnostmi, organizacijami in institucijami, ki v svoje delo vključujejo vprašanja s
področja boksa in športa nasploh.

4. Zveza in vsak član Zveze je podrejen statutu, aktom in odločitvam zveze AIBA. Vsi akti BZS
morajo biti vedno v skladu s statutom, tehničnimi predpisi in pravilniki zveze AIBA, vključno s pravili
tekmovanja, etičnim kodeksom, disciplinskim pravilnikom in poslovnikom ter protidopinškim
kodeksom. V primeru neskladja določb statuta Boksarske Zveze Slovenije in zgoraj navedenimi
predpisi zveze AIBA se upoštevajo predpisi zveze AIBA.

7. člen
1. Zveza lahko za uresničevanje svojega namena skladno z zakonom opravlja pridobitno dejavnost:
- organizacijo začetnih in nadaljevalnih šol boksa in samoobrambe,
- organizacijo športnih prireditev,
- organizacijo iger na srečo v skladu z zakonom, ki ureja igre na srečo,
- organizacijo šol za strokovne nazive,
- organizacijo šol oziroma izpitov za pridobitev znanja boksarskega sodnika.
Navedene pridobitne dejavnosti se po SKD uvrščajo:
94.999 Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij;
85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije (sem spada
tudi poučevanje borilnih veščin);
93.190 Druge športne dejavnosti;
92.002 Prirejanje iger na srečo, razen v igralnicah;
82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj (organiziranje prireditev)
93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas;
93.120 Dejavnost športnih klubov.

III. ČLANSTVO
8. člen
1. Člani zveze so boksarska društva in klubi (v nadaljevanju besedila enotno imenovani društva), ki
delujejo na območju Slovenije. Članstvo je prostovoljno. Član zveze lahko postane vsako društvo, ki
plača pristopnino, poda popolno prošnjo za včlanitev ter podpiše pogodbo o prostovoljnem
vključevanju v zvezo, sprejemu in spoštovanju pravil in drugih aktov zveze ter priznavanju zveze kot
osrednje in krovne nacionalne organizacije za področje boksa.
2. Pristopnino v višini enoletne članarine mora prosilec plačati najkasneje dan pred zasedanjem
skupščine, na kateri se odloča o sprejemu prosilca v članstvo zveze. V primeru, da skupščina prosilca
ne sprejme v članstvo, se mu pristopnina vrne v roku treh dni od zasedanja skupščine.
3. Po sprejemu v članstvo mora sprejeti član v roku enega meseca od sprejema poravnati tudi članarino
za tekoče leto.

9. člen
1. O včlanitvi društva v zvezo odloča skupščina zveze na prošnjo zainteresiranega društva.
2. Prošnja društva je popolna, če obsega:
- izpisek iz AJPES
- odločba Upravne enote o registraciji
- ime in naslov zakonitega zastopnika društva,
- kopijo veljavnega statuta,
- sklep najvišjega organa društva, da želi postati član zveze,
- veljavni elektronski naslov društva, na katerega bo društvo prejemalo vsa obvestila o dejavnostih
zveze.
10. člen
1. Pravice članov zveze so zlasti, da:
- v skladu z določili tega statuta predlagajo kandidate za organe zveze,
- volijo kandidate v organe zveze,
- preko svojih delegatov sodelujejo pri delu organov zveze,
- sodelujejo pri sprejemu oziroma spremembi statuta zveze,
- se aktivno vključujejo v realizacijo dogovorjenih programov dela,
- so upravičeni do pomoči in pojasnil s strani zveze,
- sodelujejo na tekmovanjih.

11. člen
1. Obveznosti članov zveze so zlasti, da:
- aktivno sodelujejo in s svojim delom prispevajo k uresničevanju ciljev in nalog zveze,
- svoje akte usklajujejo z akti zveze,
- izpolnjujejo določbe statuta in drugih aktov zveze,
- upoštevajo in uresničujejo odločitve organov zveze,
- varujejo sredstva, naprave in ugled zveze,
- posredujejo zvezi informacije, ki so potrebne za uresničevanje interesov zveze,
- do konca januarja poravnajo članarino za tekoče leto,
- nimajo športnih razmerij s področja boksa z nepriznanimi člani s strani AIBA ter sankcioniranih s
strani AIBA, EUBC in BZS.

12. člen
1. Na mednarodnih tekmovanjih v okviru organizacij, katerih članica je zveza, lahko nastopa le
boksarska reprezentanca Slovenije, ki jo postavi zveza. V primeru, da posamezne boksarske ekipe iz

Slovenije nastopajo na kakšnem mednarodnem tekmovanju, lahko nastopijo v imenu Boksarske zveze
Slovenije kot boksarska reprezentanca Slovenije le v primeru, da imajo za to pisno pooblastilo zveze.
2. Če takšnega pooblastila nimajo, lahko nastopajo le kot samostojni klub ali društvo, ne pa kot
boksarska reprezentanca Slovenije. O pooblastilu odloča in ga izda izvršni odbor zveze.
13. člen
1. Članstvo v zvezi preneha s prostovoljnim izstopom, s črtanjem, z izključitvijo in s prenehanjem
delovanja zveze.
14. člen
1. Član zveze izstopi prostovoljno, ko pošlje organom zveze pisno izjavo o izstopu, ki jo sprejme
najvišji organ društva, ki izstopa. Izstop je možen šele po poravnavi vseh obveznosti do zveze.
2. Član zveze je črtan iz zveze, takrat ko:
- kljub opominu ne poravna članarine za tekoče leto. Šteje se, da član kljub opominu ni poravnal
članarine, če je na poziv predsednika zveze ne poravna v roku 30 dni od vročitve opomina.
- preneha z delovanjem. Šteje se, da je član prenehal z delovanjem, če na poziv izvršnega odbora
zveze, da se naj izjasni o svojem delovanju, odgovori negativno oziroma kljub opominu ne odgovori v
roku 30 dni od vročitve opomina.
3. Pošta oziroma poziv se vroča v skladu z zakonom, ki ureja splošni upravni postopek.
4. Član se črta na podlagi sklepa izvršnega odbora zveze.
5. Član zveze je lahko izključen iz zveze, kadar:
- grobo krši določila tega statuta in drugih splošnih aktov zveze,
- zavestno krši sklepe Zveze ali jih brez upravičenega razloga noče izpolnjevati,
- zavestno ravna proti interesom Zveze.
6. O izključitvi člana iz zveze kot obliki disciplinskega ukrepa odloča disciplinska komisija zveze.
7. V primeru, da skupščina zveze kot pritožbeni organ odloča o odločitvi disciplinske komisije, s
katero le-ta članu izreče disciplinski ukrep izključitve iz članstva zveze, skupščina odloča z
dvotretjinsko večino prisotnih članov. Na zasedanju skupščine zveze, na katerem je predvideno
odločanje v zvezi z izključitvijo člana iz zveze, ima član pravico, da se pred odločanjem izjasni o
kršitvi.
IV. ORGANI BOKSARSKE ZVEZE SLOVENIJE
15. člen
1. Organi zveze so:
- skupščina,
- predsednik,
- izvršni odbor (v nadaljnjem besedilu IO),
- nadzorni odbor (v nadaljnjem besedilu NO),
- disciplinska komisija (v nadaljnjem besedilu DK),
-strateško strokovni svet.

2. Mandatna doba organov in funkcionarjev zveze je 4 leta, možna je ponovna izvolitev.
3. Vsak član organa zveze je osebno odgovoren za svoje delo ter za delo in odločitev organa, v
katerem dela.
4. NO in DK delujeta popolnoma neodvisno in samostojno. Za svoje delo odgovarjata le skupščini
zveze.
V. SKUPŠČINA
16. člen
1. Skupščina je najvišji organ zveze.
2. Skupščino sestavljajo predstavniki članov zveze.
3. Vsak član zveze za zasedanje skupščine delegira enega predstavnika, ki se mora pred zasedanjem
skupščine izkazati s potrjeno poverilnico.
4. Delo skupščine je javno. Pri delu skupščine lahko poleg predstavnikov članov sodelujejo tudi drugi
člani klubov in društev, včlanjenih v zvezo, ter funkcionarji zveze, vendar ti nimajo pravice
glasovanja.
5. Skupščina se lahko opravi tudi dopisno, pri čemer se za sklic in izvedbo uporabljajo določbe, ki
opredeljujejo skupščino.
17. člen
1. Naloge in pristojnosti skupščine so zlasti naslednje:
- razpravlja in sklepa o globalnih ter strateških usmeritvah boksa v Sloveniji, v zvezi s tem sprejema
programska izhodišča in materialne osnove njegovega delovanja in razvoja ter ocenjuje njihovo
uresničevanje,
- sprejema letno poročilo zveze, ki vsebuje bilanco stanja in izkaz poslovnega izida s pojasnili k
izkazom ter poročilom o poslovanju zveze,
- sprejema statut ter druge akte zveze
-voli in razrešuje člane IO, predsednika, člane NO, člane DK ter štiri člane strateško strokovnega sveta
- obravnava poročila o delovanju in poslovanju organov zveze ter o njih sklepa,
- sklepa o sprejemu novih članov,
- določa višino članarine,
- sklepa o združevanju in včlanjevanju zveze v druge zveze z enako ali podobno dejavnostjo,
- sprejema letne in dolgoročne delovne ter finančne programe in finančne načrte,
- kot pritožbeni organ odloča o pritožbi člana zveze zoper odločitev DK o disciplinskem ukrepu
izključitve člana iz zveze,
- sklepa o prenehanju zveze,
- odloča o drugih pomembnih vprašanjih, za katere je pristojna na podlagi tega statuta,
- podeljuje priznanja in pohvale.
18. člen

1. Zasedanja skupščine so redna in izredna. Redna zasedanja skupščine so najmanj enkrat letno, vsaka
4 leta je volilna skupščina. Redna zasedanja skupščine sklicuje predsednik zveze s pisnim vabilom
vsem članom zveze, ki se jim ga na veljavni elektronski naslov društva posreduje najmanj petnajst dni
pred zasedanjem skupščine s predlogom dnevnega reda in s pisnim gradivom, pripravljenim za
obravnavo na seji skupščine.
2. Skupščina lahko veljavno sklepa le o vprašanjih in zadevah, ki so na sprejetem dnevnem redu. O
vprašanjih in zadevah, ki niso na predlaganem dnevnem redu, lahko skupščina veljavno sklepa le v
primeru, če pred točko »Sprejem dnevnega reda« za to glasuje večina prisotnih članov.
3. Izredno zasedanje skupščine se skliče za obravnavo posameznih vprašanj, kar pomeni, da se na
izrednem zasedanju skupščine odloča le o zadevah, za katero je sklicano. Izredno zasedanje skupščine
skliče predsednik zveze, in sicer:
- na lastno pobudo,
- na pobudo IO
- na zahtevo najmanj petine članov zveze,
- na zahtevo NO.
4. Predsednik mora sklicati skupščino najkasneje v roku 30 dni od sprejema pisne zahteve. Če
predsednik kljub podani pisni zahtevi ne skliče izrednega zasedanja skupščine, ga na osnovi pisne
zahteve polovice članov zveze oziroma na osnovi zapisnika NO lahko skliče predlagatelj sam.
19. člen
1. Skupščina je sklepčna, če je prisotnih več kot polovica predstavnikov članov. Če ni navzočih več
kot polovica predstavnikov , se zasedanje odloži za 30 minut. Po preteku tega časa je skupščina
sklepčna, če je prisotna najmanj tretjina predstavnikov članov zveze. Če tudi tako ni moč izpeljati
skupščine, se skupščina ponovno skliče in izpelje v roku, ki ne sme biti krajši od trideset dni od dneva
prvega sklica.
2. Vsi sklepi se sprejemajo z navadno večino prisotnih.
3. Dvotretjinska večina glasov prisotnih predstavnikov članov je potrebna za sprejem sklepa o:
- spremembi statuta zveze,
- disciplinskem ukrepu DK o izključitvi člana iz zveze in
- prenehanju delovanja zveze.
4. Skupščino odpre njen sklicatelj, ki jo do izbora delovnega predsedstva tudi vodi. Delovno
predsedstvo sestavljajo trije člani.
VI. IZVRŠNI ODBOR
20. člen
1. IO je kolektivni izvršilni organ skupščine zveze in kot tak vodi delo zveze. Za svoje delo je
odgovoren skupščini zveze.
2. IO sestavlja najmanj pet članov. V kolikor postane število članov manj kot pet, mora IO takoj
pričeti volilni postopek.
3. Mandat predsednika IO in članov IO traja štiri leta, po poteku mandata so lahko ponovno izvoljeni..
Skupščina zveze lahko pred iztekom mandata odpokliče predsednika ali člane IO.
4. Predsednik zveze je član IO po položaju in njegov predsednik.

5. IO vodi predsednik zveze, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik zveze ali druga pooblaščena
oseba. IO dela in odloča polnopravno, če je na zasedanju prisotna večina njegovih članov. IO
odločitve sprejema v obliki sklepov. Za sprejem samega sklepa se zahteva absolutna večina. IO
veljavno sklepa tudi na korespondenčnih sejah, se lahko izvedejo v elektronski obliki.
6. Predsednik in člani izvršnega odbora so državljani Slovenije. V primeru, da ima član ali predsednik
IO dvojno državljanstvo, se mora odločiti za eno državo, ki jo želi zastopati in na zahtevo predložiti
dokazilo,da je Slovenija njegova/njena država stalnega prebivališča.
21. člen
1. IO ima naslednje naloge in pristojnosti:
- izvršuje sklepe in odločitve skupščine zveze,
- imenuje in razrešuje sekretarja zveze, podpredsednika zveze in predsednike oziroma vodje stalnih
delovnih teles ter potrjuje ostale člane delovnih teles,
- na predlog članov zveze, skupščini predlaga štiri člane strateško strokovnega sveta,
- daje skupščini letno poročilo o svojem delu,
- predlaga skupščini letno poročilo zveze, ki vsebuje bilanco stanja in izkaz poslovnega izida s
pojasnili k izkazom ter poročilom o poslovanju zveze,
- sprejema in dopolnjuje ter po potrebi spreminja pravilnike, ki urejajo ustanovitev in delovanje stalnih
delovnih teles, in pravne akte, katerih sprejem in spreminjanje po tem statutu ni v pristojnosti
skupščine zveze,
- daje pisno odobritev predsedniku zveze za prodajo ali nabavo sredstev za potrebe zveze,
- skrbi za javnost dela zveze,
- skupščini zveze predlaga višino članarine,
- pripravlja in predlaga sprejem delovnega in finančnega načrta za poslovanje zveze in investicije ter
skrbi za financiranje zveze,
- upravlja s premoženjem zveze,
- na podlagi določb 14. člena statuta črta člane ter o opravljenih črtanjih obvešča skupščino zveze,
- opravlja druga dela in naloge, za katere je pooblaščen s statutom in sklepi skupščine zveze.
- imenuje vodja tekmovanj v Sloveniji
22. člen
1. Za opravljanje svojih nalog in pristojnosti IO oblikuje stalna in po potrebi tudi začasna delovna
telesa.
2. Organizacijo, delovno področje ter pristojnosti delovnih teles določi IO s sklepom o ustanovitvi.
Mandatna doba članov delovnih teles se določi s sklepom o ustanovitvi.

VII. SEKRETAR ZVEZE

23. člen
1. Sekretarja zveze imenuje predsednik. Mandat sekretarja je vezan na mandat predsednika.
2. Sekretar opravlja naslednja dela in naloge:
- vodi administrativno strokovno delo zveze,
- je odgovoren za pravočasno pripravo gradiv za zasedanje skupščine zveze in sej IO,
- skrbi za uresničevanje sklepov skupščine zveze in IO,
- opravlja druge naloge, ki mu jih zaupa skupščina zveze in IO.
3. Sekretar je za svoje delo odgovoren predsedniku zveze.

VII. PREDSEDNIK ZVEZE
24. člen
1. Predsednik zveze je zakoniti zastopnik zveze in po položaju tudi predsednik IO zveze. Voli ga
skupščina zveze na predlog vsaj enega izmed njenih članov. Voli se za dobo štirih let in je lahko po
preteku te dobe ponovno izvoljen.
25. člen
1. Predsednik Zveze ima zlasti naslednje naloge:
- skrbi za koordinacijo dela organov zveze,
- spremlja in nadzoruje uresničevanje sklepov skupščine in sklepov IO zveze,
- podpisuje akte zveze in je odredbodajalec za izvrševanje programa dela in finančnega načrta,
- odgovarja za zakonitost in javnost delovanja in poslovanja zveze,
- imenuje blagajnika zveze,
- imenuje sekretarja zveze in podpredsednika zveze,
- imenuje predsednika strateško strokovnega sveta,
- odloča o zaposlitvi delavcev v zvezo in določa vsebino pogodbe o zaposlitvi,
- odloča o izbiri in sklepanju pogodb z zunanjimi sodelavci in določa vsebino teh pogodb,
- sklicuje in pripravlja gradiva za seje skupščine zveze,
- sklicuje seje IO zveze, predlaga dnevni red in vodi njegovo delo,
- skladno s cilji in sprejetimi smernicami zveze predstavlja in zastopa zvezo,
- opravlja tekoče naloge ter naloge, ki mu jih posebej poveri skupščina zveze ali IO zveze.
2. Za svoje delo je predsednik odgovoren skupščini zveze.
26. člen

1. Predsednik zveze do vrednosti 1.500,00 EUR samostojno odloča o porabi in o nabavi materialnih
sredstev oziroma osnovnih sredstev za potrebe zveze. Za nabavo oziroma prodajo sredstev za potrebe
zveze nad 1.500,00 EUR predsednik zveze potrebuje soglasje IO.
2. Nepremičnine se lahko proda le po sklepu skupščine zveze.
27. člen
1. V primeru začasne odsotnosti nadomešča predsednika v okviru vseh pooblastil podpredsednik
zveze.
2. Predsednik lahko v mejah svojih pooblastil za opravljanje posameznih nalog prenese svoje
pooblastilo na posameznega člana IO zveze.
28. člen
1. V primeru, da predsednik zveze odstopi, je razrešen ali zaradi višje sile ne more več opravljati svoje
funkcije, njegovo delo začasno prevzame podpredsednik zveze ali član IO. Ta vodi delo zveze do
izrednega zasedanja skupščine zveze, na katerem se izvoli nov predsednik zveze in člani IO zveze.
Podpredsednik oziroma pooblaščena oseba se za čas trajanja mandata registrira na pristojni upravni
enoti kot zastopnik zveze.
2. Izredno zasedanje skupščine, na katerem se izvoli nov predsednik zveze, mora biti sklicano
najkasneje v roku treh mesecev od dneva, ko predsednik zveze poda odstopno izjavo oziroma od
dneva, ko IO brez dvoma ugotovi, da predsednik zveze ne more več opravljati svoje funkcije.
VIII. NADZORNI ODBOR
29. člen
1. NO je nadzorni organ Zveze.
2. Tri člane in dva nadomestna člana NO voli skupščina zveze.
3. Mandat NO traja štiri leta in je po funkciji nezdružljiv s članstvom v drugih organih zveze.
30. člen
1. NO se sestaja po potrebi, vendar najmanj enkrat letno. NO veljavno sklepa tudi na korespondenčnih
sejah.
2. NO odloča le, kadar so prisotni vsi trije člani. NO odloča z večino glasov članov.
3. Na svojem prvem sestanku člani NO izvolijo predsednika in podpredsednika. V primeru, da kateri
izmed članov NO preneha z delom, predsednik NO na njegovo mesto določi enega izmed dveh
nadomestnih članov. V primeru, da preneha z delom predsednik NO, vodenje NO v okviru njegovih
pooblastil prevzame podpredsednik NO.
31. člen
1. Nadzorni odbor:
- pregleda poslovanje zveze vsaj enkrat letno, in sicer pred sprejemom zaključnega računa,
- nadzoruje izvajanje določil statuta in izvrševanje sklepov organov zveze,
- pregleduje vse listine, spise in poročila skupščine,

- pregleduje poročila o delu in zaključnem računu,
- opravlja druge naloge, skladno s sklepi in smernicami skupščine zveze,
- nadzoruje finančno in materialno poslovanje zveze.

32. člen
1. O svojem delu, stališčih in sklepih mora NO sproti obveščati IO, najmanj enkrat letno pa tudi pisno
poročati skupščini.
2. NO je za svoje delo odgovoren skupščini.
IX. DISCIPLINSKA KOMISIJA
33. člen
1. DK zveze sestavljajo trije redni člani in dva nadomestna člana. Trije redni člani in dva nadomestna
člana sestavljajo razširjen senat disciplinske komisije zveze. člane DK za dobo štirih let voli skupščina
zveze.
2. Mandat DK traja štiri leta in je po funkciji nezdružljiv s članstvom v drugih organih zveze.
3. DK je samostojen organ in je za svoje delo odgovorna skupščini zveze. DK o svojem delu vsaj
enkrat letno poroča skupščini zveze. Poročilo v pisni in ustni obliki skupščini zveze poda predsednik
DK.
34. člen
1. DK se sestaja po potrebi, deluje in odloča pa v sestavu treh članov. Na svojem prvem sestanku člani
DK izvolijo svojega predsednika ter podpredsednika. DK veljavno sklepa tudi na korespondenčnih
sejah.
2. Seje sklicuje in vodi delo DK predsednik DK, v primeru njegove odsotnosti ali obdolžitve za
disciplinski prekršek pa podpredsednik DK.
3. V primeru, da preneha z delom kateri izmed članov DK, predsednik DK na njegovo mesto določi
enega izmed treh nadomestnih članov.
4. V primeru, da predsednik DK preneha z delom, vodenje komisije v okviru njegovih pooblastil
prevzame podpredsednik DK.
35. člen
1. DK vodi postopek in izreka disciplinske ukrepe v skladu z disciplinskim pravilnikom, ki ga sprejme
skupščina zveze.
36. člen
1. Disciplinski prekršek je vsako dejanje (storitev ali opustitev), storjeno bodisi z veliko
malomarnostjo bodisi z naklepom ovirati zakonito, legitimno in s pravili zveze skladno delovanje
zveze. Prav tako je disciplinski prekršek tudi vsako dejanje storjeno v škodo zveze ter dejanje, ki ni v
skladu z načeli kodeksa boksarja in športnika.
2. Disciplinski prekrški po disciplinskem pravilniku zveze so zlasti naslednji:
- kršitev statuta zveze, pravilnikov in drugih splošnih aktov zveze, ravnanja, ki hujše škodujejo ugledu
zveze ali njenih funkcionarjev,
- neizvrševanje ali nevestno in lahkomiselno izvrševanje sprejetih zadolžitev in funkcij v organih
zveze,

- neizvrševanje sklepov skupščine zveze oziroma sklepov drugih organov zveze,
- neupravičeno izostajanje od sej organov zveze,
- neopravičeni izostanki reprezentanta ali trenerja od reprezentančnih priprav,
- površno organiziranje in slabo vodenje tekmovanj in prireditev, ki jih prireja zveza,
- motenje tekmovanja, prireditve, treningov, priprav,
- nekulturno ali nedostojno vedenje (npr. zmerjanje, pretepanje, nedostojno ali žaljivo gestikuliranje,
neizpolnjevanje odredb sodnika ali drugih funkcionarjev v prostorih zveze oziroma na domačih ali
tujih prireditvah in tekmovanjih),
- neopravičen odstop pozvanega državnega reprezentanta od tekmovanja za reprezentanco,
- nastopanje na mednarodnih tekmovanjih v imenu Boksarske zveze Slovenije brez pisnega pooblastila
zveze,
- vnaprej dogovorjen izid borbe na tekmovanju,
- uporaba prepovedanih substanc, ki jih kot take določa Olimpijski komite Slovenije,
- neopravičen izostanek kršitelja na seji disciplinskega organa, na katero je bil kršitelj sicer pravilno
vabljen.
37. člen
1. Disciplinski ukrepi, ki jih ob upoštevanju vseh okoliščin konkretnega disciplinskega prekrška lahko
izreče disciplinski organ, so sledeči:
- opomin,
- javni opomin,
- denarna kazen,
- suspenz oziroma začasna prepoved izvrševanja funkcije v zvezi oziroma začasna prepoved druge
dejavnosti v okviru zveze - ta ukrep se lahko izreče najmanj za dobo enega meseca in največ za dobo
treh let,
- izključitev iz članstva zveze.
2. Poleg navedenih disciplinskih ukrepov lahko disciplinski organ kršitelju izreče tudi disciplinski
ukrep:
- razrešitev funkcije v zvezi – ta ukrep se lahko izreče le v primerih, ko je kršitelj funkcionar zveze,
- odvzem licence, ki jo je kršitelju podelila zveza – ta ukrep se lahko izreče v primerih, ko je
disciplinski prekršek vezan na pravice in dolžnosti, ki izhajajo iz te licence. Za ta disciplinski ukrep je
potrebno soglasje organa, ki je predmetno licenco podelil. V primeru, ko je predlog za uvedbo
disciplinskega postopka podal organ, ki je licenco podelil, se soglasje domneva.
38. člen
1. Zoper sklep, ki ga izda DK, je možna pritožba na razširjen senat DK zveze, ki kot drugostopenjski
organ dokončno odloči.
2. DK in razširjen senat DK odločata z večino glasov članov DK oziroma razširjenega senata DK.

39. člen
1. Delo DK je javno, kar pomeni, da so seje DK javne, prav tako so javni vsi disciplinski ukrepi.
X. STRATEŠKO STROKOVNI SVET
40. člen
1. Strateški svet je organ zveze.
2. Strateško strokovni svet skrbi za strokovno delo znotraj Boksarske zveze Slovenije in klubov članov
zveze.
3. Naloge Strateško strokovnega sveta
- strokovna izbira strategije in zasedbe Slovenskih boksarskih reprezentanc,
- določanje udeleževanja in sofinanciranja mednarodnih tekmovanj v imenu Boksarske zveze
Slovenije.
4. Člani in izvolitev Strateško strokovnega sveta
- Strateško strokovni svet šteje 5 članov: predsednika in 4 člane.
- Predsednika Strateško strokovnega sveta določi predsednik Boksarske zveze Slovenije.
- Štiri člane strateško strokovnega sveta izvoli skupščina Boksarske zveze Slovenije.
- Članstvo v Strateško strokovnem svetu je vezano na mandat predsednika Boksarske zveze Slovenije.
- Strateško strokovni svet zaseda na sejah, vsaj 2 krat letno. Seje sklicuje predsednik.
- Strateško strokovni svet se odloča na podlagi strokovnega posveta. Strateško strokovni svet je
sklepčen, če je prisotna večina članov. O sklepih se odloča z navadno večino.
-Strateško strokovni svet o svojem delu in sklepih poroča predsedniku Boksarske zveza Slovenije ter
članom.

X. VOLITVE ORGANOV ZVEZE
41. člen
1. Predsednika zveze, člane IO zveze, člane in nadomestne člane NO in DK izvoli skupščina zveze.
2. V primeru, da predsednik zveze ni izvoljen, opravlja dotedanji predsednik naloge vršilca dolžnosti
in je zadolžen za sklic izrednega zasedanja skupščine za izvolitev predsednika in drugih organov
skupščine. Izvede se nov kandidacijski postopek, izredna skupščina pa mora biti sklicana najkasneje v
roku 90 dni.
3. Za volitve organov se mora izvesti kandidacijski postopek. Za vsakega kandidata morajo biti podani
osebni podatki, kandidacijski predlog pa mora biti utemeljen z opisom sedanje uspešnosti
kandidatovega dela na področju športa oziroma področja, za katerega kandidira. Priložena mora biti
tudi pisna izjava kandidata, da se s kandidaturo strinja ter da se strinja z obdelavo osebnih podatkov
za potrebe volitev organov zveze.
4. Volilni postopek se vodi na podlagi določil poslovnika o delu skupščine Boksarske zveze Slovenije.

XI. FINANČNO – MATERIALNO POSLOVANJE IN SREDSTVA BOKSARSKE ZVEZE
SLOVENIJE
42. člen
1. Premoženje zveze sestavljajo nepremičnine, premičnine, denarna sredstva na transakcijskem
računu, gotovina v blagajni ter vrednostni papirji. Premičnine, ki so last zveze, se lahko odtujijo
tretjim osebam samo na podlagi sklepa IO, kot to določa 26. člen tega statuta, nepremičnine pa samo
na podlagi sklepa skupščine.
2. Sredstva zveze se razdeljujejo s finančnim načrtom. Skupščina lahko formira določena namenska
sredstva za realizacijo nalog zveze. Če zveza pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek
prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za izvajanje dejavnosti, za katero je bila ustanovljena.
43. člen
1. Dohodki zveze so:
- članarina članov zveze,
- prihodki iz opravljene pridobitne dejavnosti v skladu s 7. členom statuta,
- sredstva, pridobljena na podlagi ekonomske propagande,
- odobrena sredstva Ministrstva za šport, Fundacije za šport in drugih organizacij na osnovi programa
dela zveze,
- darila in volila,
- ostali dohodki.

44. člen
1. Finančne in materialne listine podpisuje predsednik. S premoženjem zveze upravljata predsednik ter
IO zveze. Finančno in materialno poslovanje mora biti v skladu v veljavnimi predpisi s tega področja.
45. člen
1. Denarna sredstva zveze vodi blagajnik v blagajniški knjigi. Blagajnik poroča o finančnem
poslovanju IO in NO. Blagajnika izbere in imenuje predsednik zveze.
2. Blagajnik vodi materialno in finančno poslovanje v skladu z računovodskimi standardi za društva.
3. Delo blagajnika je javno. Vsak član zveze lahko preko svojega delegata zahteva vpogled v finančno
in materialno poslovanje zveze.
46. člen
1. Za pomoč pri urejanju finančno-materialnih zadev lahko zveza najame finančnega strokovnjaka.

XII. JAVNOST DELOVANJA
47. člen
1. Delo Zveze in njenih organov je javno. Zveza obvešča člane in druge upravičeno zainteresirane, in
sicer:
- preko delegatov,
- s pravico vpogleda članov v zapisnike organov Zveze,
- preko obvestil in internega glasila,
- preko internetne strani zveze,
- preko sredstev javnega obveščanja.
2. Dokumenti o prihodkih in odhodkih so dostopni javnosti v poročilih organov Zveze.
48. člen
1. Za zagotovitev javnosti dela Zveze in njenih organov ter dajanja informacij je odgovoren IO Zveze.
XIII. PRENEHANJE DELOVANJA ZVEZE
49. člen
1. O prenehanju zveze odloča skupščina. Zveza preneha delovati:
- s sklepom skupščine zveze, pri čemer lahko skupščina veljavno sklepa le, če je prisotnih več kot 2/3
vseh članov zveze. Za veljavno odločitev o prenehanju delovanja zveze se zahteva 2/3 večina prisotnih
članov zveze,
- po zakonu.
50. člen
1. V primerih, kadar niso izpolnjeni pogoji za zasedanje in odločanje iz 49. člena tega statuta, se lahko
novo zasedanje skupščine skliče šele po preteku šestih mesecev od prejšnjega sklica. Na ponovljenem
zasedanju je odločitev o prenehanju delovanja zveze sprejeta, če zanjo glasuje več kot 1/2 prisotnih
članov zveze.
51. člen
1. V primeru prenehanja delovanja zveze se sredstva najprej porabijo za plačila upnikov, preostanek
pa pripada članom zveze. Sredstva se razdelijo med člane po enakih deležih. Eventualna proračunska
sredstva se vrnejo v proračun.
52. člen
1. V primeru prenehanja delovanja zveze je zastopnik zveze dolžan v 30-ih dneh od dneva, ko so
nastopili razlogi iz prve alineje 49. člena, o tem obvestiti pristojni državni organ in zahtevati izbris
zveze iz registra.

XIV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
53. člen
1. Za razlago tega statuta je pristojna skupščina zveze.
54. člen
1. Vsi ostali akti zveze morajo biti usklajeni s tem statutom v roku šestih mesecev od dneva pričetka
veljavnosti tega statuta.
55. člen
1. Ta statut prične veljati, ko ga sprejme skupščina zveze in potrdi pristojna Upravna enota.
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