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Na podlagi 29. člena Statuta Badmintonske zveze Slovenije je skupščina na svoji seji, 14. 5.
2016, sprejela
DISCIPLINSKI PRAVILNIK
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom Badmintonska zveza Slovenije (v nadaljevanju: BZS) ščiti red in
disciplino, svoje interese in ugled ter dobro ime in integriteto badmintona kot športa, ureja
postopek obravnavanja disciplinskih kršitev ter določa disciplinske sankcije.
Disciplinsko sankcioniranje je mogoče le na podlagi postopka, izvedenega skladno z
določili tega pravilnika, razen če Statut BZS ali ta pravilnik ne določa drugače. V primeru
neskladja drugih notranjih pravil BZS s tem pravilnikom je potrebno vedno uporabiti določila
tega pravilnika.
2. člen
Posamezni izrazi in kratice, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
- BZS: Badmintonska zveza Slovenije,
- BEC: Badminton Europe Confederation (Evropska badmintonska zveza),
- BWF: Badminton World Federation (Svetovna badmintonska zveza),
- OKS-ZŠZ: Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez,
- POT: Pravilnik o organizaciji tekmovanj BZS,
- RP: Registracijski pravilnik BZS,
- TP: Tekmovalni pravilnik BZS,
- UO: upravni odbor BZS,
- NO: nadzorni odbor BZS,
- član BZS: vsak klub ali drugo društvo, ki je član ali pridruženi član BZS na podlagi
določil Statuta BZS in RP,
- drugostopenjski organ: organ, ki skladno z določili tega pravilnika dokončno
odloča o pritožbah;
- elektronska vročitev: vročitev, opravljena s posredovanjem elektronske pošte na
uradni elektronski naslov člana BZS, kot to določa RP; v primeru, da ta pravilnik
določa elektronsko vročitev, pa ta ni mogoča zaradi mirovanja članstva zaradi
nedosegljivosti uradnega elektronskega naslova člana BZS (16. člen Statuta BZS),
kot tudi v drugih izjemnih primerih, ko bi se to pokazalo kot potrebno, se vroča
na drug primeren način; šteje se, da je z elektronsko vročitvijo, poslano
kršiteljevemu matičnemu klubu, seznanjen tudi kršitelj;
- funkcionar BZS: vsakdo, ki opravlja naloge predstavnikov BZS (izvoljeni
predstavniki, imenovani predstavniki, sodniki, vrhovni sodniki, trenerji, vodje
ekip, delegati, vodje tekmovanj, organizatorji tekmovanj in drugi),
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- kršitelj: vsakdo (član BZS ali fizična oseba), ki mu je očitana disciplinska kršitev
ali izrečena disciplinska sankcija;
- kršiteljev matični klub: član BZS, s katerim je kršitelj najtesneje povezan;
- notranja pravila BZS: pravilniki in drugi notranji akti, ki jih sprejema skupščina
BZS ali UO,
- odločitve BZS: zapisniško objavljene odločitve, ki jih sprejme ali potrdi skupščina
BZS ali UO,
- dokončna odločitev: odločitev, s katero je končan disciplinski postopek, ker se je
kršitelj bodisi odpovedal pravici do pritožbe bodisi je potekel rok za pritožbo in
ta ni bila vložena ali je bila nedopustna bodisi je o zadevi v pritožbenem postopku
z zavrnitvijo pritožbe odločil drugostopenjski organ;
- tekmovalec: član društva, ki je član BZS (pojem tekmovalec ima enak pomen, kot
ga določa RP).
V tem pravilniku uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe, zapisani v moški spolni
slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
3. člen
Ta pravilnik se ne uporablja za protidopinške postopke. Za takšne 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).
Ta pravilnik se ne uporablja za sankcioniranje, za katero so na podlagi in v okviru
badmintonskih pravil na tekmovanjih pristojni sodniki oziroma vrhovni sodniki.
4. člen
BZS lahko disciplinsko sankcionira vsakogar, ki krši Statut BZS, ta pravilnik, veljavno
sprejeta in predhodno objavljena notranja pravila BZS ali veljavno sprejete in predhodno
objavljene odločitve BZS. Prav tako lahko BZS disciplinsko sankcionira vsakogar, ki ravna v
nasprotju z interesi BZS in to ravnanje hkrati prizadene ugled ali dobro ime BZS, škodi
slovenskemu badmintonu ali posega v integriteto badmintona kot športa.
BZS lahko disciplinsko sankcionira tudi vsakogar, ki krši določila veljavno sprejetih in
predhodno objavljenih pravil ali kodeksov obnašanja s strani mednarodnih badmintonskih
organizacij (zlasti BWF in BEC), kot tudi drugih organizacij (zlasti OKS-ZŠZ), katerih članica je
BZS. V primeru takšnih kršitev se disciplinski postopek izvede le, če disciplinska komisija
šteje, da organizacija, katere članica je BZS, v zvezi s takšno kršitvijo ne postopa ustrezno ali
sploh ne ukrepa, kot tudi če disciplinsko sankcioniranje organizacije, katere članica je BZS, ni
učinkovito v okvirih pristojnosti BZS. Disciplinska komisija mora takšno svojo odločitev o tem,
zakaj je postopek izvedla, posebej obrazložiti, v okviru obrazložitve končne odločitve.
Če disciplinska komisija med potekom postopka ugotovi, da proti kršitelju teče
disciplinski postopek s strani organizacij, navedenih v prejšnjem odstavku, lahko prekine
postopek do zaključka postopka pri takšni organizaciji. Zoper odločitev o takšni prekinitvi je
dopustna pritožba. Če je organizacija, katere članica je BZS, na podlagi svojega končanega
notranjega postopka kršitelju izrekla disciplinsko sankcijo, je disciplinska komisija v primeru
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takšne prekinitve vezana na takšno odločitev glede obstoja kršitve in odgovornosti kršitelja.
Če disciplinska komisija ugotovi, da je disciplinska sankcija, ki jo je zoper kršitelja izrekla
takšna organizacija, ustrezna, lahko ustavi disciplinski postopek.
Če mora BZS na podlagi zaključenega postopka pri organizaciji, navedeni v drugem
odstavku tega člena, takšni organizaciji kaj plačati, mora tako povzročeno škodo BZS povrniti
kršiteljev matični klub oziroma neposredno kršitelj, kot to določa 10. člen tega pravilnika. O
obveznosti povrnitve škode odloči sekretar BZS, ob smiselni uporabi določil III. poglavja tega
pravilnika. Zoper odločitev sekretarja BZS je dopustna pritožba na disciplinsko komisijo, ki o
zadevi dokončno odloči.
Če proti kršitelju teče tudi disciplinski postopek pred ustreznim organom kršiteljevega
matičnega kluba, to ne vpliva na potek disciplinskega postopka po tem pravilniku.
5. člen
Določbe tega pravilnika se uporabljajo za vse člane BZS, za tekmovalce, za funkcionarje
BZS kot tudi zoper vse druge osebe, ne glede na čas in kraj storitve kršitve.
Druga oseba je za namen tega pravilnika vsakdo, ki je akreditiran, imenovan ali zgolj
dejansko nastopa v vlogi spremljevalca ali spremljevalnega osebja na tekmovanju, kot tudi
vsakdo, ki dejansko nastopa v vlogi gledalca, navijača ali druge tako zainteresirane osebe. Za
takšno drugo osebo se za namen tega pravilnika šteje, da je član tistega člana BZS, katerega
član je tekmovalec, s katerim je takšna oseba najtesneje povezana.
Disciplinsko sankcioniranje se v prvi vrsti izvaja zoper člane BZS, ki so za svoje člane
dolžni zagotavljati in vzdrževati red in disciplino v odnosu do BZS, lahko pa tudi ali zgolj zoper
tekmovalce oziroma druge osebe, ki storijo disciplinsko kršitev. Člani BZS odgovarjajo za
disciplinske kršitve, ki jih storijo njihovi člani, kot tudi druge osebe, opredeljene v prejšnjem
odstavku. Člani BZS so o vsakršni elektronski vročitvi po tem pravilniku, ki se nanaša na
njihove člane kot kršitelje, te o tem nemudoma dolžni na primeren način obvestiti, v
nasprotnem jim odgovarjajo za nastalo škodo.
Če je bila izrečena disciplinska sankcija tekmovalcu ali funkcionarju BZS, ne sme biti za
isto disciplinsko kršitev izrečena disciplinska sankcija tudi kršiteljevemu matičnemu klubu,
razen če je disciplinska kršitev tekmovalca oziroma funkcionarja BZS v neposredni povezavi s
kršiteljevim matičnim klubom v smislu pridobitve nedopustne koristi (npr. disciplinska
kršitev tekmovalca v povezavi z ekipnim nastopom za njegov matični klub).
II. DISCIPLINSKE SANKCIJE
6. člen
Za storjeno disciplinsko kršitev se smejo izrekati naslednje disciplinske sankcije:
- opomin,
- administrativna denarna kazen,
- denarna kazen,
- prepoved nastopanja,
- prepoved opravljanja funkcije,
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- suspenz,
- prepoved organizacije tekmovanj,
- odvzem dosežene uvrstitve,
- odvzem točk,
- odvzem prejetih nagrad,
- izključitev.
Pod pogoji, določenimi s tem pravilnikom, je dovoljeno izreči tudi več disciplinskih
sankcij.
Izbira disciplinske sankcije oziroma njena strogost je odvisna od narave in resnosti
disciplinske kršitve. Ponavljajoče disciplinske kršitve se lahko strožje disciplinsko
sankcionirajo.
7. člen
Notranja pravila BZS lahko določajo disciplinske sankcije za posamezne disciplinske
kršitve, pri čemer so takšne disciplinske sankcije lahko izrečene le, če so izrečene po
postopku, ki ga določa ta pravilnik. Disciplinsko sankcioniranje na podlagi pravil, ki v času
disciplinske kršitve še niso veljala, ni dopustno.
Če za posamezno kršitev ni posebej predpisana disciplinska sankcija, se lahko izreče
katerakoli razumna disciplinska sankcija po 6. členu tega pravilnika. Ne glede na določbo
prejšnjega stavka se administrativna denarna kazen lahko izreče le, če je za storjeno
disciplinsko kršitev vnaprej izrecno predpisana.
8. člen
Opomin se sme izreči za disciplinsko kršitev, storjeno v takih olajševalnih okoliščinah,
ki jo delajo posebno lahko in je mogoče pričakovati, da bo namen disciplinskega
sankcioniranja dosežen tudi z izrekom opomina. Opomin se sme izreči tudi, če je disciplinska
kršitev v tem, da ni bila izpolnjena predpisana obveznost, ali je bila s kršitvijo povzročena
škoda, kršitelj pa je pred izrekom disciplinske sankcije izpolnil predpisano obveznost oziroma
odpravil ali povrnil povzročeno škodo. Opomin se lahko izreče tudi, če je za določeno
disciplinsko kršitev izrecno predpisana kakšna druga disciplinska sankcija. Če se kršitelju
izreče opomin, mu ni dopustno izreči nobene druge disciplinske sankcije.
9. člen
Administrativna denarna kazen je disciplinska sankcija, ki se lahko izreče za posebej
očitne disciplinske kršitve, za katere je takšna disciplinska sankcija vnaprej izrecno
predpisana. Administrativna denarna kazen se lahko izreče le v skladu s posebnim postopkom
za izrek administrativne denarne kazni (poglavje III). Administrativna denarna kazen ne sme
presegati 500,00 EUR za posamezno disciplinsko kršitev. Če se kršitelju izreče
administrativna denarna kazen, mu ni dopustno izreči nobene druge disciplinske sankcije.
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10. člen
Denarna kazen ne sme presegati 5.000,00 EUR, če se izreče članu BZS, če pa se izreče
fizični osebi pa ne sme presegati 1.500,00 EUR. Če kršitelj stori tri ali več enakih disciplinskih
kršitev v obdobju petih let, se mu lahko izreče denarna kazen do višine dvojnega zneska,
določenega v prejšnjem stavku. Če kršitelj stori tri ali več enakih disciplinskih kršitev v
obdobju dveh let, se mu lahko izreče denarna kazen do višine trojnega zneska, določenega v
prvem stavku tega člena.
Če je izrecno predpisana disciplinska sankcija prepovedi nastopanja ali opravljanja
funkcije, se lahko namesto predpisane disciplinske sankcije izreče denarna kazen, vendar le
ob soglasju kršiteljevega matičnega kluba. Takšen izrek denarne kazni lahko predlaga tudi
kršitelj.
Obveznost plačila denarne kazni se izvrši tako, da se o obveznosti z elektronsko
vročitvijo obvesti kršiteljev matični klub, ki je dolžan denarno kazen plačati v roku 15 dni,
prav tako pa o tem obvestiti tudi kršitelja. Kršiteljev matični klub lahko zahteva povračilo
plačane denarne kazni neposredno od kršitelja.
Obveznost plačila denarne kazni oziroma druge denarne obveznosti predstavlja
finančno obveznost, katere neplačilo ima posledice, kot jih določa 16. člen Statuta BZS.
Če ima BZS nasproti kršiteljevemu matičnemu klubu kakšno zapadlo denarno
obveznost, se plačilo izvede s pobotom, o katerem obvesti kršiteljev matični klub sekretar
BZS, morebitna razlika pa se plača. Če ima BZS nasproti kršiteljevemu matičnemu klubu
kakšno nezapadlo denarno obveznost (npr. iz naslova fonda, pravilnika ali drugega dogovora
oziroma pogodbe), se plačilo izvede tako, da se nezapadla obveznost BZS do kršiteljevega
matičnega kluba ustrezno zmanjša, o čemer obvesti kršiteljev matični klub sekretar BZS,
morebitna razlika pa se plača.
Če ima BZS kakšno denarno obveznost neposredno nasproti kršitelju, se plačilo izvede
ob smiselnem upoštevanju določil prejšnjega odstavka, morebitno razliko pa plača kršiteljev
matični klub.
11. člen
Prepoved nastopanja se izreka za obdobje, ki običajno ne presega šestih mesecev, v
primeru posebno hudih disciplinskih kršitev pa za obdobje do treh let. Kršitelju, ki je že bil
disciplinsko sankcioniran s prepovedjo nastopanja za obdobje vsaj enega leta, se lahko izreče
trajna prepoved nastopanja.
Disciplinska komisija določi dan začetka in dan konca prepovedi nastopanja. Dan
začetka prepovedi ne sme biti kasneje kot mesec dni po sprejemu odločitve disciplinske
komisije. Čas morebitnega suspenza se všteva v obdobje prepovedi nastopanja.
Prepoved nastopanja se nanaša na vsa tekmovanja, ki jih določa POT, kot tudi na vsa
mednarodna tekmovanja. Prepoved nastopanja se izvrši z blokado tekmovalca v elektronski
aplikaciji, ki jo za registracijo tekmovalcev določa RP in ki omogoča prijave na tekmovanja,
oziroma na drug primeren način.
Prepoved nastopanja je moč izreči le tekmovalcem. Če se izreče disciplinska sankcija
prepovedi nastopanja, ni dopustno izreči še denarne kazni.
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Če je BZS s strani BEC ali BWF obveščena, da je bila tekmovalcu na podlagi končanega
disciplinskega postopka pred navedenima mednarodnima organizacijama izrečena prepoved
nastopanja, se tekmovalcu avtomatično, brez izvedbe nadaljnjega disciplinskega postopka,
izreče prepoved nastopanja na vseh tekmovanjih, ki jih določa POT. O takšni avtomatični
prepovedi nastopanja odloči sekretar BZS, ob smiselni uporabi določil III. poglavja tega
pravilnika. Zoper odločitev sekretarja BZS je dopustna pritožba na disciplinsko komisijo, ki o
zadevi dokončno odloči.
12. člen
Prepoved opravljanja funkcije se izreka za obdobje, ki običajno ne presega enega leta, v
primeru posebno hudih disciplinskih kršitev pa za obdobje do osmih let. Kršitelju, ki je že bil
disciplinsko sankcioniran s prepovedjo opravljanja funkcije za obdobje vsaj dveh let, se lahko
izreče trajna prepoved opravljanja funkcije.
Disciplinska komisija določi dan začetka in dan konca prepovedi opravljanja funkcije.
Dan začetka prepovedi ne sme biti kasneje kot mesec dni po sprejemu odločitve disciplinske
komisije. Čas morebitnega suspenza se všteva v obdobje prepovedi opravljanja funkcije.
Prepoved opravljanja funkcije se nanaša na vsakršno opravljanje funkcije v času
prepovedi. Prepoved opravljanja funkcije se izvrši z odvzemom pooblastil, ki so sicer dana
funkcionarju, oziroma na drug primeren način.
Če je prepoved opravljanja funkcije izrečena izvoljenemu funkcionarju BZS, je s tem
avtomatično podan tudi predlog za odpoklic tega funkcionarja BZS, kot to določa Statut BZS.
Funkcija je vsakršna funkcija, ki jo sicer opravlja kršitelj, kar vključuje, a ni omejeno na
funkcijo izvoljenega predstavnika, imenovanega predstavnika, sodnika, vrhovnega sodnika,
trenerja, vodjo ekipe, delegata, vodjo tekmovanja ali organizatorja tekmovanja. Disciplinska
komisija lahko izreče prepoved opravljanja funkcije le za posamezen tip funkcije ali več tipov
funkcije (npr. prepoved opravljanja funkcije sodnika in vrhovnega sodnika).
Prepoved opravljanja funkcije je moč izreči le funkcionarjem BZS. Če se izreče
disciplinska sankcija prepovedi opravljanja funkcije, ni dopustno izreči še denarne kazni.
13. člen
Kršitelju je lahko izrečen suspenz, če gre hudo in očitno disciplinsko kršitev. Suspenz
se nanaša na prepoved organizacije tekmovanj (za člane BZS), na prepoved nastopanja (za
tekmovalce) ali prepoved opravljanja funkcije (za funkcionarje BZS). Suspenz je začasen in ga
izreka disciplinska komisija za čas do dokončne odločitve. Suspenz je lahko izrečen le ob
soglasju vseh članov disciplinske komisije, ki odločajo. Disciplinska komisija lahko suspenz
kadarkoli prekliče.
Če se prepoved nastopanja ali opravljanja funkcije začne pred dokončnostjo odločitve,
se takšna prepoved šteje kot suspenz.
V izjemnem primeru, ko je očitno, da disciplinska komisija iz postopkovnih razlogov ne
more nemudoma odločiti o predlaganem suspenzu in bi nadaljnje odlašanje lahko povzročilo
neposredno škodo BZS oziroma njenim članom, slovenskemu badmintonu ali integriteti
badmintona kot športa, lahko suspenz izreče UO, z dvotretjinsko večino vseh članov UO.
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Zoper odločitev o suspenzu je dopustna pritožba, ki pa ne zadrži suspenza.
14. člen
Prepoved organizacije tekmovanj se lahko izreče za obdobje do treh let.
Disciplinska komisija določi dan začetka in dan konca prepovedi organizacije
tekmovanj. Dan začetka prepovedi ne sme biti kasneje kot mesec dni po sprejemu odločitve
disciplinske komisije.
Splošna prepoved organizacije tekmovanj se nanaša na vsa tekmovanja, ki jih določa
POT. Disciplinska komisija lahko izreče prepoved organizacije tekmovanj le za posamezen tip
ali več posameznih tipov tekmovanja (npr. prepoved organizacije A turnirjev in državnih
prvenstev do 19 let). Prepoved se lahko izreče tudi za tip tekmovanja, ki ni bil razlog za izrek
disciplinske sankcije.
Prepoved organizacije tekmovanj se izvrši z izbrisom tekmovanj iz koledarja ali z
imenovanjem novih organizatorjev oziroma na drug primeren način.
Če je izrecno predpisana disciplinska sankcija prepovedi organizacije tekmovanj, se
lahko poleg te disciplinske sankcije kot stranska disciplinska sankcija izreče tudi denarna
kazen.
15. člen
Odvzem dosežene uvrstitve se lahko izreče za posamezno ali več posameznih uvrstitev,
če so te neposredno povezane z disciplinsko kršitvijo.
Odvzem dosežene uvrstitve se izvrši z izbrisom dosežene uvrstitve, disciplinska
komisija pa hkrati odloči, če se nižje uvrščeni pomaknejo za mesto navzgor in na kakšen
način.
Če se izreče disciplinska sankcija odvzema dosežene uvrstitve, se hkrati obvezno
izrečeta tudi disciplinski sankciji odvzema točk in odvzema prejetih nagrad.
Če se disciplinska sankcija odvzema dosežene uvrstitve izreče posameznemu članu
ekipe, ki je uvrstitev dosegla, se posledično dosežena uvrstitev odvzame tudi celotni ekipi.
Odvzem dosežene uvrstitve se lahko izreče kot stranska disciplinska sankcija tudi, če ni
izrecno predpisan.
16. člen
Odvzem točk se lahko izreče za vse točke, pridobljene s posamezno uvrstitvijo ali
posameznimi uvrstitvami, če so te neposredno povezane z disciplinsko kršitvijo.
Odvzem točk se izvrši z izbrisom pridobljenih točk na vseh lestvicah, za katere so bile
točke pridobljene. Če takšen izbris spremeni mesto kršilca na lestvici, mora kršitelj
avtomatično vrniti tudi vse nagrade, neposredno pridobljene na podlagi tako spremenjene
uvrstitve. Prav tako se lahko zahteva vrnitev nagrad, posredno pridobljenih na podlagi tako
spremenjene uvrstitve (npr. uvrstitev v ekipo nastopajočih zaradi dobrega mesta kršitelja na
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lestvici), če je to izvedljivo, pri čemer mora v takšnem primeru disciplinska komisija določiti
način vrnitve takšne posredne nagrade (npr. povrnitev subvencije za takšen nastop).
Če je BZS s strani BEC ali BWF obveščena, da so bile tekmovalcu na podlagi končanega
disciplinskega postopka pred navedenima mednarodnima organizacijama odvzete točke na
posameznem mednarodnem tekmovanju, se tekmovalcu avtomatično, brez izvedbe
nadaljnjega disciplinskega postopka, izbrišejo tudi točke, pridobljene s tem tekmovanjem za
slovenske lestvice. Ob tem v primeru, če takšen izbris spremeni mesto kršilca na lestvici,
nastanejo posledice kot po prejšnjem odstavku. O takšnem avtomatičnem izbrisu točk odloči
sekretar BZS, ob smiselni uporabi določil III. poglavja tega pravilnika. Zoper odločitev
sekretarja BZS je dopustna pritožba na disciplinsko komisijo, ki o zadevi dokončno odloči.
Če disciplinska sankcija odvzema točk vpliva tudi na točkovanje celotne ekipe, katere
član je kršitelj, v tem členu opisane posledice nastanejo za celotno ekipo oziroma vse njene
člane.
Odvzem točk se lahko izreče kot stranska disciplinska sankcija tudi, če ni izrecno
predpisan.
17. člen
Odvzem prejetih nagrad se lahko izreče za vse nagrade, pridobljene s posamezno
uvrstitvijo ali posameznimi uvrstitvami, če so te neposredno povezane z disciplinsko kršitvijo.
Odvzete nagrade mora kršitelj vrniti v roku, ki ga določi disciplinska komisija. Vrnjene
nagrade obdrži BZS.
Če kršitelj odvzete nagrade ne vrne v določenem roku, to predstavlja nadaljnjo
disciplinsko kršitev, ki se lahko disciplinsko sankcionira z denarno kaznijo ali prepovedjo
nastopanja.
Odvzem prejetih nagrad se lahko izreče kot stranska disciplinska sankcija tudi, če ni
izrecno predpisan.
18. člen
Član BZS se lahko izključi, če posebej hudo, namerno in ponavljajoče krši Statut BZS, ta
pravilnik, veljavno sprejeta in predhodno objavljena notranja pravila BZS ali veljavno sprejete
in predhodno objavljene odločitve BZS, kot tudi če posebej hudo, namerno in ponavljajoče
zlorablja pravice, ki jih ima.
Član BZS se lahko izključi le izjemoma, če ima disciplinska kršitev hkrati tudi posledice,
ki neposredno ali posredno zmanjšujejo ugled ali dobro ime BZS doma ali v svetu, škodijo
slovenskemu badmintonu ali posegajo v integriteto badmintona kot športa.
Izključitev se lahko izreče tudi, če ni izrecno predpisana.
Izključitev člana BZS ne odveže obveznosti plačila morebitnih še neplačanih denarnih
kazni.
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19. člen
Disciplinske sankcije so lahko tudi pogojne. Disciplinska komisija določi datum začetka
in datum konca preskusnega obdobja in morebitni pogoj, ki ga mora izpolniti kršitelj.
Preskusno obdobje ne sme biti daljše od dveh let. Če pogoj ni izpolnjen ali če kršitelj zagreši
novo disciplinsko kršitev v preskusnem obdobju, lahko disciplinska komisija prekliče pogojno
disciplinsko sankcijo in izreče enotno disciplinsko sankcijo za prejšnjo in novo disciplinsko
kršitev.
20. člen
Če je bila z disciplinsko kršitvijo povzročena tudi materialna škoda, lahko oškodovanec
v disciplinskem postopku priglasi nastalo škodo in zahteva njeno povrnitev.
Višino povzročene materialne škode oceni disciplinska komisija, ki lahko kršitelju
naloži njeno povrnitev v za to določenem roku. Tako naložena povrnitev škode ne predstavlja
disciplinske sankcije, lahko pa se izreče kot pogoj (19. člen).
Če kršitelj ne povrne ocenjene materialne škode v določenem roku, to predstavlja
nadaljnjo disciplinsko kršitev, ki se lahko disciplinsko sankcionira s katerokoli disciplinsko
sankcijo.
Za naloženo povrnitev ocenjene materialne škode se smiselno uporablja pravilo 10.
člena o obveznosti plačila s strani kršiteljevega matičnega kluba.
21. člen
Če disciplinski postopek ni začet v roku največ enega leta od storitve disciplinske
kršitve, za takšno disciplinsko kršitev ni več dopustno izreči nobene disciplinske sankcije. Če
se disciplinski postopek začne navkljub določilu prejšnjega stavka, ga disciplinska komisija
ustavi.
22. člen
Za izvršitev izrečenih disciplinskih sankcij je pristojen sekretar BZS oziroma tisti, ki ga
za ta namen pooblasti UO.
23. člen
Vsaka izrečena disciplinska sankcija mora biti vpisana v ustrezni register BZS, v
katerega se vpisuje najmanj kršitelja, disciplinsko sankcijo in njeno trajanje ter datum
dokončnosti odločitve. Register vodi sekretar BZS oziroma tisti, ki ga za ta namen pooblasti
UO.
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III. POSTOPEK ZA IZREK ADMINISTRATIVNE DENARNE KAZNI
24. člen
Administrativna denarna kazen je lahko predpisana le v fiksnem znesku, ki ne sme
presegati 500,00 EUR.
Administrativna denarna kazen ne sme biti izrečena, če ni bila vnaprej predpisana z
notranjimi pravili BZS, za točno določeno disciplinsko kršitev, preden je bila ta storjena.
Administrativno denarno kazen lahko izreka le sekretar BZS.
25. člen
Administrativna denarna kazen se izreka le v primeru, ko je disciplinska kršitev očitna
na prvi pogled, brez posebnega predhodnega postopka ugotavljanja disciplinske kršitve. V
primeru, ko disciplinska kršitev ni očitna na prvi pogled, sekretar BZS poda pisno prijavo (35.
člen), v tako začetem disciplinskem postopku pa lahko disciplinska komisija kršitelju izreče
denarno kazen, ki ne sme presegati višine predpisanega fiksnega zneska administrativne
denarne kazni.
26. člen
Izrečena administrativna denarna kazen ne potrebuje posebne obrazložitve, le
navedbo kršitelja, kršenega notranjega pravila BZS in rok plačila. Izrek mora vsebovati
podatke o možnosti in načinu pritožbe (27. člen), podatek o tem, da pritožba ne zadrži
obveznosti plačila (30. člen) in podatek o višini in načinu plačila takse za pritožbo (27. člen).
O izrečeni administrativni denarni kazni se obvesti kršiteljev matični klub, z
elektronsko vročitvijo.
Obveznost plačila denarne kazni se izvrši tako, da se o obveznosti obvesti kršiteljev
matični klub, ki je dolžan administrativno denarno kazen plačati v roku 8 dni, skladno z
določili 10. člena tega pravilnika.
27. člen
Pritožba zoper izrečeno administrativno denarno kazen je dopustna le, če je poslana na
elektronski naslov sekretarja v roku 8 dni od elektronske vročitve in je hkrati v istem roku
plačana tako taksa za pritožbo kot tudi sama izrečena administrativna denarna kazen.
Taksa za pritožbo znaša 200,00 EUR in se plača na račun BZS. Plačano takso za
pritožbo v primeru zavrnitve pritožbe obdrži BZS.
28. člen
Pritožbo zoper izrečeno administrativno denarno kazen, ki ne izpolnjuje pogojev,
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določenih v 27. členu, zavrže sekretar BZS.
Zoper odločitev o zavrženju je dovoljena pritožba, pod pogoji, ki so navedeni v 27.
členu. Takšne pritožbe sekretar BZS ne sme zavreči in jo mora v vsakem primeru odstopiti v
reševanje disciplinski komisiji, ki o njej dokončno odloči.
29. člen
O pritožbah zoper izrečeno administrativno denarno kazen odloča disciplinska
komisija, ob smiselni uporabi določil VI. poglavja. Odločitev disciplinske komisije je dokončna.
30. člen
Pritožba ne zadrži obveznosti plačila izrečene administrativne denarne kazni. Če
disciplinska komisija ugodi pritožbi, se plačana administrativna denarna kazen in pritožbena
taksa vrneta pritožniku.
IV. DISCIPLINSKA KOMISIJA
31. člen
Disciplinsko komisijo sestavljajo predsednik in dva člana. En član BZS ima v
disciplinski komisiji lahko največ enega predstavnika.
Vse člane disciplinske komisije, kot tudi dva ali več nadomestnih članov, ki lahko
zamenjajo stalne člane v primeru njihove odsotnosti ali nezmožnosti, izvoli skupščina BZS.
Izvoljeni so za dobo štirih let in so po preteku mandata lahko ponovno izvoljeni.
Predsednika disciplinske komisije izvolijo člani disciplinske komisije izmed sebe na
prvi svoji seji, ki jo skliče predsednik BZS najpozneje takrat, ko prispe prva prijava.
Predsednik disciplinske komisije mora imeti končano visoko šolo ali mora biti starejši od 28
let. Do izvolitve predsednika opravlja funkcijo predsedujočega oseba, ki je ob izvolitvi prejela
največ glasov, v primeru enakega števila glasov pa najstarejši med njimi.
Disciplinska komisija in njeni člani so za svoje delo odgovorni skupščini BZS.
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.
32. člen
Disciplinska komisija vodi postopek obravnavanja disciplinskih kršitev in izreka
morebitne disciplinske sankcije.
Disciplinska komisija sprejema veljavne odločitve, če odločajo vsi trije člani in če za
odločitev glasujeta vsaj dva člana.

stran 13 od 22

33. člen
Če katerikoli član disciplinske komisije meni, da zaradi svojega razmerja do prijavitelja
ali kršitelja ali zaradi drugega razloga, ki bi lahko pomenil konflikt interesov, ne more odločati
nepristransko, lahko predlaga disciplinski komisiji, da ga izloči. Izločitev lahko iz istih
razlogov predlagata tudi prijavitelj in kršitelj.
O izločitvi odloči disciplinska komisija, ki v primeru izločitve izbere novega člana
(nadomestni član disciplinske komisije), ki ima vse pristojnosti, kot bi jih imel izločeni član, a
le za tisti postopek, v katerem nadomešča izločenega člana. Nadomestni član disciplinske
komisije je praviloma izvoljeni nadomestni član, v nobenem primeru pa ne more biti izbran
tako, da ima en član BZS v disciplinski komisiji več kot enega predstavnika.
Razmerje iz prvega odstavka tega člena, ki pomeni obvezni razlog izločitve, je zlasti
sorodstveno ali posvojitveno razmerje. Če je član disciplinske komisije član istega člana BZS
kot prijavitelj (razen, ko gre za sekretarja BZS) ali kršitelj, je to prav tako lahko razlog za
izločitev. Razlog za izločitev je lahko tudi, če je član disciplinske komisije bil priča dogodku,
kot tudi, če je v okviru dogodka nastopal kot funkcionar BZS (npr. vrhovni sodnik na
tekmovanju).
V primeru, ko zaradi izločitve članov ni moč oblikovati disciplinske komisije niti z
izbiro izvoljenih nadomestnih članov, predsedujoči disciplinski komisiji predlaga UO, da ta
imenuje nadomestnega člana ali nadomestne člane, posebej za konkretni disciplinski
postopek. Takšni nadomestni člani so izjemoma lahko tudi osebe, ki niso člani društva, ki je
član BZS.
V izjemnem primeru, ko je očitno, da disciplinska komisija iz postopkovnih razlogov,
zlasti iz razlogov predlaganih ali potrebnih izločitev, ne more ali noče odločati in bi nadaljnje
odlašanje lahko povzročilo neposredno škodo BZS oziroma njenim članom, slovenskemu
badmintonu ali integriteti badmintona kot športa, lahko člane disciplinske komisije za
konkretni disciplinski postopek skladno z določili tega člena imenuje UO, z dvotretjinsko
večino vseh članov UO.
Če je izločen predsednik disciplinske komisije, opravlja v takšnem postopku funkcijo
predsedujočega najstarejši član disciplinske komisije.
V. DISCIPLINSKI POSTOPEK
34. člen
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.
Nepolnoletne kršitelje in kršitelje, ki niso popolno poslovno sposobni, zastopa njihov
zakoniti zastopnik, ki tudi odgovarja za disciplinske kršitve.
Vsa potrebna komunikacija v disciplinskem postopku se vroča z elektronsko vročitvijo
kršiteljevemu matičnemu klubu.
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35. člen
Disciplinski postopek se začne na podlagi pisne prijave, ki jo lahko poda vsak član BZS
in sekretar BZS (prijavitelj). Prijava mora vsebovati najmanj opis disciplinske kršitve in
podatke o kršitelju. Pisna prijava se pošlje disciplinski komisiji ali sekretarju BZS, ki mora
takšno prijavo nemudoma odstopiti v reševanje disciplinski komisiji. Disciplinska komisija
lahko od prijavitelja zahteva, da prijavo dopolni.
Disciplinska komisija lahko tudi združi več prijav in opravi skupen postopek za več
očitanih disciplinskih kršitev skupaj. Če je prijava vložena zoper več oseb skupaj, se postopek
lahko opravi zoper vse te osebe naenkrat.
Če je podanih več prijav za isto zadevo, to sporoči disciplinska komisija vsem
prijaviteljem in jih hkrati pozove, da izberejo skupnega predstavnika, ki bo zastopal vse
prijavitelje. Izbira skupnega predstavnika ne omejuje posameznih prijaviteljev, da se udeležijo
disciplinskega postopka in da izvajajo dokaze.
Če prijavitelj umakne svojo prijavo, disciplinska komisija prekine postopek in o tem
obvesti kršitelja in OU BZS, ki lahko nadaljuje postopek (vstopi na mesto prijavitelja) v 15
dneh od prejetja obvestila. Če UO ne nadaljuje postopka, ga disciplinska komisija ustavi in to
sporoči kršitelju. Umika prijave naknadno ni moč preklicati.
Disciplinska komisija si mora prizadevati postopek izpeljati hitro in ekonomično.
36. člen
Disciplinski postopek zoper izvoljenega funkcionarja BZS se lahko vodi le ob soglasju
NO, če gre za člana NO pa ob soglasju UO.
37. člen
Prijava se skupaj z morebitnimi dokazili pošlje kršitelju oziroma kršiteljevemu
matičnemu klubu, ki je o tem dolžan obvestiti kršitelja. Prijava se pošlje z elektronsko
vročitvijo. O začetku postopka obvesti disciplinska komisija tudi UO. Če je za začetek
disciplinskega postopka potrebno soglasje (36. člen), disciplinska komisija najprej zaprosi za
takšno soglasje in če ga v roku 15 dni ne dobi, ustavi postopek in o tem obvesti prijavitelja in
kršitelja.
Disciplinska komisija določi razumen rok, v katerem lahko kršitelj odgovori na očitke
iz prijave, tako da ima kršitelj možnost priprave obrambe.
38. člen
Disciplinska komisija razpiše obravnavo in nanjo vabi kršitelja in druge osebe, ki lahko
sodelujejo v postopku (39. člen) oziroma bi lahko prispevale k odločitvi.
Kraj in čas obravnave določi disciplinska komisija, vabilo pa se pošlje z elektronsko
vročitvijo.
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V vabilu na obravnavo je treba kršitelja opozoriti, da se bo obravnava opravila tudi
brez njegove navzočnosti, če se je ne bo udeležil ali ne bo poslal svojega pooblaščenca.
Izjemoma se lahko, zlasti na prošnjo kršitelja, prestavi datum obravnave, o čemer se
obvestijo vsi vabljeni.
39. člen
Obravnava pred disciplinsko komisijo je ustna in zaprta za javnost, z omejitvijo, da
lahko kršitelj in prijavitelj na obravnavo pripeljeta vse osebe, ki bi po njunem mnenju lahko
prispevale k pravični odločitvi oziroma učinkovitemu zastopstvu. Če je kršitelj fizična oseba,
lahko obravnavi prisostvuje tudi predstavnik kršiteljevega matičnega kluba. Če je bila s
kršitvijo povzročena škoda, lahko obravnavi prisostvuje tudi oškodovanec (20. člen).
Obravnavi lahko prisostvuje tudi vsaka druga oseba, kateri to dovoli predsedujoči. Obravnavi
lahko prisostvujejo tudi člani UO.
Člana BZS na obravnavi zastopa zakoniti zastopnik oziroma oseba, ki predloži pisno
pooblastilo.
Na željo kršitelja lahko predsedujoči odloči, da je obravnava javna.
40. člen
Potek disciplinskega postopka kot tudi same obravnave vodi predsedujoči disciplinski
komisiji (predsedujoči), njegove postopkovne odločitve, o katerih se lahko posvetuje s
članoma disciplinske komisije, zavezujejo.
O poteku obravnave se piše zapisnik. Na zapisnik se piše bistvena vsebina poteka
obravnave in vsi sklepi. Zapisnik piše član disciplinske komisije ali zapisnikar, ki ga pooblasti
predsedujoči.
Predsedujoči se lahko glede pravnih vprašanj na svojo pobudo posvetuje s
svetovalcem, ki ima pravno izobrazbo, pri čemer ta svetovalec ne sme biti udeleženec v
postopku.
Predsedujoči mora poskrbeti, da se zadeva vsestransko razčisti in da se odvrne vse, kar
bi zavlačevalo postopek. Prav tako mora skrbeti za red. V ta namen lahko opozori tiste, ki
motijo potek obravnave. Če tudi po opozorilu red ni dosežen, lahko predsedujoči osebo, ki
moti potek obravnave, odstrani iz prostora, kjer se odvija obravnava.
Disciplinska komisija lahko sklene tudi, da se odstrani kršitelj, vendar to ne sme
bistveno vplivati na njegovo pravico do obrambe.
41. člen
Če disciplinska komisija ugotovi, da se pravilno vabljen kršitelj obravnave ni udeležil,
kot tudi ni poslal svojega zastopnika ali pooblaščenca, opravi obravnavo brez kršiteljeve
prisotnosti. Če disciplinska komisija ugotovi, da se kršitelj obravnave ni udeležil iz
opravičljivega razloga, lahko preloži obravnavo.
Neudeležba prijavitelja ne pomeni, da je umaknil prijavo.
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42. člen
Obravnava se nadaljuje s tem, da predsedujoči navzoče seznani s prijavo in omogoči
prijavitelju, da se o njej izjavi.
Nato predsedujoči vpraša kršitelja, če je razumel, česa je obdolžen in mu da besedo.
Kršitelju je potrebno omogočiti neovirano izjasnitev o vseh okoliščinah, ki se mu zdijo
pomembne. Kršitelj ni dolžan odgovarjati na vprašanja.
Po izjavi kršitelja predsedujoči nadaljuje z dokaznim postopkom. Najprej izvaja dokaze
prijavitelj, nato kršitelj. Uporabijo se lahko vsa dokazna sredstva. Disciplinska komisija lahko
zavrne izvedbo predlaganega dokaza, če meni, da ta ne bi prispeval k razjasnitvi zadeve.
Zaslišanje poteka tako, da se zaslišanemu postavljajo vprašanja. Vprašanja dovoli
predsedujoči, ki določi tudi vrstni red spraševalcev. Pred začetkom zaslišanja predsedujoči
opozori zaslišanega, da je dolžan govoriti resnico in da mu v nasprotnem grozi disciplinska
sankcija. Priče se zaslišujejo ločeno.
43. člen
Udeleženci postopka (39. člen) lahko kadarkoli predlagajo izvedbo dodatnih dokazov.
Disciplinska komisija lahko s sklepom preloži obravnavo, če meni, da bi to prispevalo k
razjasnitvi zadeve. Če se obravnave ne udeležuje prijavitelj, lahko disciplinska komisija tudi
sama odloči, da se izvede dodaten dokaz.
Po izvedbi vseh dokazov da predsedujoči besedo prijavitelju in na koncu vedno še
kršitelju. Nato zaključi obravnavo.
44. člen
Po zaključku obravnave se disciplinska komisija umakne na posvetovanje in
glasovanje, ki je tajno (za zaprtimi vrati).
Disciplinska komisija svojo odločitev razglasi najprej ustno, nato pa še v pisni obliki.
Pisno odločitev mora disciplinska komisija z elektronsko vročitvijo sporočiti kršiteljevemu
matičnemu klubu v enem mesecu po zaključku obravnave. Pisna odločitev mora biti
obrazložena in mora vsebovati informacijo o možnosti pritožbe (47. člen) in strošku
pritožbene takse (48. člen). Pisna odločitev se lahko objavi na spletni strani BZS.
Kršitelj in njegov matični klub se lahko po ustni razglasitvi, s podpisom izjave, dane na
zapisnik, odpovesta pravici do pritožbe. V tem primeru se pisna odločitev ne glede na določila
prejšnjega odstavka ne izda. Pisna obrazložitev se prav tako ne izda, če disciplinska komisija
kršitelja ne spozna za krivega oziroma ustavi postopek.
45. člen
Disciplinska komisija lahko ne glede na zgoraj navedena določila o obravnavi soglasno
odloči, da bo disciplinski postopek izvedla korespondenčno. V takšnem primeru se
obravnavajo le pisna dokazila in vloge, disciplinska komisija pa odloči brez obravnave, z
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uporabo kateregakoli načina komunikacije med člani disciplinske komisije in ob smiselni
uporabi določb, ki se nanašajo na obravnavo. Odločitev disciplinske komisije je v takšnih
primerih vedno pisna. Če se med takšnim korespondenčnim postopkom ali odločanjem na
njegovi podlagi izkaže, da bi bilo potrebno izvesti obravnavo, se ta izvede.
Disciplinske sankcije prepovedi nastopanja, prepovedi opravljanja funkcije in
izključitve se lahko izrečejo le, če disciplinska komisija izvede obravnavo.
46. člen
Vsak udeleženec disciplinskega postopka nosi svoje stroške. Stroške disciplinske
komisije in stroške, povezane z izvedbo obravnave, nosi BZS.
VI. PRITOŽBENI POSTOPEK
47. člen
Zoper odločitev disciplinske komisije, s katero je bil kršitelj spoznan za krivega, kot
tudi zoper vsako drugo odločitev, zoper katero je na podlagi tega pravilnika dopustna
pritožba, se lahko pritožita kršitelj in kršiteljev matični klub. Dopustna pritožba (48. člen)
zadrži izvršitev izrečene disciplinske sankcije, razen v primeru administrativne denarne kazni
(30. člen) in v primeru suspenza (13. člen).
Če ta pravilnik ne določa drugače, o pritožbah kot drugostopenjski organ odloča NO,
katerega odločitev je dokončna. Če se je disciplinski postopek vodil zoper člana NO, o pritožbi
kot drugostopenjski organ odloča UO, katerega odločitev je dokončna.
48. člen
Pritožba je dopustna le, če je poslana na elektronski naslov sekretarja v roku 15 dni od
elektronske vročitve pisne odločitve disciplinske komisije in je hkrati v istem roku plačana
tudi taksa za pritožbo.
Taksa za pritožbo znaša 400,00 EUR in se plača na račun BZS. Plačano takso za
pritožbo v primeru zavrnitve pritožbe obdrži BZS.
49. člen
Pritožbo, ki ne izpolnjuje pogojev, določenih v 48. členu, zavrže sekretar BZS.
Zoper odločitev o zavrženju je dovoljena pritožba, pod pogoji, ki so navedeni v 48.
členu. Takšne pritožbe sekretar BZS ne sme zavreči in jo mora v vsakem primeru odstopiti v
reševanje drugostopenjskemu organu, ki o njej dokončno odloči.
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50. člen
Drugostopenjski organ o pritožbah odloča ob smiselni uporabi določil V. poglavja, pri
čemer korespondenčno odločanje ni dopustno, če na prvi stopnji ni bila izvedena obravnava.
Drugostopenjski organ lahko korespondenčno ugodi pritožbi in naloži prvostopenjskemu
organu, da izvede obravnavo, če meni, da je potrebno izvesti dokaze, ki niso bili izvedeni.
Kršitelj lahko tudi še v pritožbenem postopku predlaga nove dokaze.
51. člen
Drugostopenjski organ lahko spremeni prvostopenjsko odločitev ali zgolj izrečeno
disciplinsko sankcijo. Če drugostopenjski organ spremeni izrečeno disciplinsko sankcijo, jo
lahko spremeni brez omejitev (zniža ali zviša oziroma izreče drugo disciplinsko sankcijo). Če
drugostopenjski organ izreče disciplinsko sankcijo, ki je vezana na določeno časovno obdobje,
hkrati določi začetek in konec takšnega časovnega obdobja.
52. člen
Če drugostopenjski organ ugotovi, da kršitelj ni kriv, odloči tudi, da mora BZS kršitelju
povrniti plačano takso za pritožbo. Če drugostopenjski organ zniža izrečeno sankcijo ali izreče
drugo, blažjo sankcijo, lahko odloči tudi, da mora BZS kršitelju povrniti del plačane takse za
pritožbo.
VII. DISCIPLINSKE KRŠITVE IN SANKCIJE
53. člen
Članom BZS se lahko izrečejo sledeče disciplinske sankcije za sledeče disciplinske
kršitve:
- prepoved organizacije tekmovanj zaradi hudih ali ponavljajočih kršitev POT,
- prepoved organizacije tekmovanj ali denarna kazen zaradi namernega izogibanja
izvršitvi dokončne odločitve po tem pravilniku,
- denarna kazen zaradi neprimernega obnašanja njihovih članov na tekmovanju v
tujini, zaradi katerega je BZS prejela uradno pritožbo iz tujine,
- denarna kazen zaradi posegov v ugled ali dobro ime BZS ali članov BZS, ki jih
zagrešijo sami ali njihovi člani,
- denarna kazen zaradi posegov v čast ali dobro ime članov društva, ki je član BZS,
ki jih zagrešijo sami ali njihovi člani,
- denarna kazen zaradi brezbrižnosti do discipline njihovih članov,
- denarna kazen zaradi nekulturnega, nekorektnega, nešportnega ali drugače
neprimernega obnašanja njihovih članov na tekmovanju doma ali v tujini,
- denarna kazen zaradi nespoštovanja odločitev pristojnih funkcionarjev BZS na
tekmovanju, ki jih zagrešijo njihovi člani,
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- administrativna denarna kazen v višini 500,00 EUR zaradi neprimernega
obnašanja njihovih delegatov na seji skupščine BZS, katere posledica je
odstranitev delegata s seje,
- denarna kazen zaradi motenja poteka obravnave, ki ga povzročijo njihovi člani,
katerega posledica je odstranitev iz prostora (40. člen),
- denarna kazen, če njihovi člani na zaslišanju ne govorijo resnice (42. člen),
- denarna kazen zaradi nevestnega ali malomarnega opravljanja funkcij njihovih
članov v organih zveze, katerega posledica je nastanek škode,
- denarna kazen zaradi neupravičenega izostanka na povabilo organov zveze,
- denarna kazen zaradi kršitev BWF Players' Code of Conduct, Code of Conduct for
Coaches, Team and Technical Officials, Code of Conduct of Participants in relation
to Betting, Wagering or Irregular Match Results ali drugega kodeksa obnašanja, ki
ga je sprejel BWF, BEC ali OKS-ZŠZ, ki jih zagrešijo sami ali njihovi člani.
54. člen
Tekmovalcem se lahko izrečejo sledeče disciplinske sankcije za sledeče disciplinske
kršitve:
- prepoved nastopanja zaradi neprimernega obnašanja na tekmovanju v tujini,
zaradi katerega je BZS prejela uradno pritožbo iz tujine,
- prepoved nastopanja zaradi posegov v ugled ali dobro ime BZS ali članov BZS,
- prepoved nastopanja zaradi posegov v čast ali dobro ime članov društva, ki je
član BZS,
- prepoved nastopanja zaradi motenja poteka obravnave, katerega posledica je
odstranitev iz prostora, razen če je potek obravnave motil kršitelj (40. člen),
- prepoved nastopanja, če na zaslišanju ne govorijo resnice, razen, če gre za
kršitelja (42. člen),
- prepoved nastopanja zaradi nekulturnega, nekorektnega, nešportnega ali
drugače neprimernega obnašanja na tekmovanju doma ali v tujini,
- prepoved nastopanja zaradi kakršnihkoli postopkov, ki povzročijo nepravilen tok
ali izid posamezne tekme ali tekmovanja v celoti,
- prepoved nastopanja zaradi dogovarjanja o rezultatih tekem,
- prepoved nastopanja zaradi nespoštovanja odločitev pristojnih funkcionarjev
BZS na tekmovanju,
- prepoved nastopanja zaradi neopravičenega nenastopa na tekmovanju, za
katerega je bil tekmovalec prijavljen in se ni pravočasno odjavil,
- prepoved nastopanja zaradi nedovoljenih stav ali podkupnin ali sodelovanja pri
takšnih ravnanjih,
- prepoved nastopanja zaradi kršitev BWF Players' Code of Conduct, Code of
Conduct of Participants in relation to Betting, Wagering or Irregular Match
Results oziroma drugega kodeksa obnašanja tekmovalcev, ki ga je sprejel BWF,
BEC ali OKS-ZŠZ.
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55. člen
Funkcionarjem BZS se lahko izrečejo sledeče disciplinske sankcije za sledeče
disciplinske kršitve:
- prepoved opravljanja funkcije zaradi hudih ali ponavljajočih kršitev TP v zvezi z
opravljanjem njihove funkcije,
- prepoved opravljanja funkcije sodnika oziroma vrhovnega sodnika zaradi hudih
ali ponavljajočih kršitev v zvezi z opravljanjem funkcije sodnika oziroma
vrhovnega sodnika na tekmovanju doma ali v tujini,
- prepoved opravljanja funkcije zaradi neprimernega obnašanja na tekmovanju v
tujini, v zvezi z opravljanjem funkcije, zaradi katerega je BZS prejela uradno
pritožbo iz tujine,
- prepoved opravljanja funkcije zaradi posegov v ugled ali dobro ime BZS ali članov
BZS,
- prepoved opravljanja funkcije zaradi posegov v čast ali dobro ime članov društva,
ki je član BZS,
- prepoved opravljanja funkcije zaradi nekulturnega, nekorektnega, nešportnega
ali drugače neprimernega obnašanja, v zvezi z opravljanjem funkcije, na
tekmovanju doma ali v tujini,
- prepoved opravljanja funkcije zaradi nespoštovanja odločitev pristojnih
funkcionarjev BZS na tekmovanju,
- prepoved opravljanja funkcije zaradi motenja poteka obravnave, katerega
posledica je odstranitev iz prostora, razen če je potek obravnave motil kršitelj
(40. člen),
- prepoved opravljanja funkcije, če na zaslišanju ne govorijo resnice, razen, če gre
za kršitelja (42. člen),
- prepoved opravljanja funkcije zaradi nevestnega ali malomarnega opravljanja
funkcije, katerega posledica je nastanek škode,
- prepoved opravljanja funkcije zaradi neupravičenega izostanka na povabilo
organov zveze,
- prepoved opravljanja funkcije zaradi zlorabe svoje funkcije doma ali v tujini,
- prepoved opravljanja funkcije zaradi kršitev BWF Code of Conduct for Coaches,
Team and Technical Officials, Code of Conduct of Participants in relation to
Betting, Wagering or Irregular Match Results oziroma drugega kodeksa
obnašanja funkcionarjev, ki ga je sprejel BWF, BEC ali OKS-ZŠZ.
VIII. DRUGA DOLOČILA
56. člen
Dokončne odločitve, sprejete skladno s tem pravilnikom, zavezujejo. Izogibanje
izvršitvi dokončne odločitve ni dopustno.
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57. člen
Morebitna nejasna določila tega pravilnika lahko interpretira disciplinska komisija.
Interpretacije niso zavezujoče za bodoče postopke. Predsedujoči disciplinski komisiji lahko za
interpretacijo zaprosi UO. V takšnem primeru mora slediti interpretaciji, ki jo poda UO.
58. člen
Določila tega disciplinskega pravilnika lahko spreminja le skupščina BZS. Morebitne
spremembe ne vplivajo na tekoče postopke, razen če gredo v korist kršitelju.
59. člen
Ta pravilnik in vse njegove morebitne spremembe začno veljati z dnem, ki sledi dnevu
skupščine BZS, ki ga je sprejela. Z dnem začetka veljavnosti tega pravilnika preneha veljati
dosedanji Disciplinski pravilnik, nazadnje spremenjen dne 02.09.2000.
Predsednik BZS
Andrej Pohar

Sprejeto na skupščini BZS, dne 14. 5. 2016
Začetek veljavnosti pravilnika: 15. 5. 2016
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