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1. Splošne določbe
1.1 UPORABA IN UVELJAVLJENOST
Pravilnik uporabljajo vsi organi BZS, ki so pristojni za odločanje o
kršitvah.
Pravilnik se uporablja za
funkcionarjev in članov BZS.

vse

prijavljene

kršitve

tekmovalcev,

1.2 KRŠITEV
Kršitev je vsaka kršitev pravilnikov in predpisov BZS in krovnih zvez.
Za kršitve so odgovorni tekmovalci in funkcionarji sami, posredno pa tudi
njihova društva.
1.3 POSTOPEK
Za odločanje so na podlagi instanc določeni organi BZS, ki o kršitvah
odločajo.
V postopku določene instance prijavitelj, obdolženec in predhodne
instance nimajo glasovalne pravice, lahko pa so zaslišani kot priče.
Če pristojni funkcionar ugotovi kršitev po uradni dolžnosti, se ta v
postopku upošteva kot dokaz.
V postopku se obdolženci obravnavajo enakopravno ne glede na njihov
funkcionarski status ali tekmovalno kvaliteto.
1.4 PRIJAVA
Pristojni organi in funkcionarji kršitve prijavijo pristojni instanci na podlagi
zapisnika ali predloga za uvedbo disciplinskega postopka. Prijava mora
biti podana v roku, ki ga navaja ta pravilnik.
Kršitve ,za katerih sankcioniranje sta po področnih predpisih (tekmovalni
pravilnik, sodniški pravilnik, itd.) pristojna vodja tekmovanja oz. glavni
sodnik, ne morejo biti predmet disciplinskega postopka razen, če je kršitelj
s kršitvami nadaljeval kljub temu, da sta vodja tekmovanja oz. glavni
sodnik izrekla vse dovoljene in za konkreten prekršek predpisane
sankcije. Vsa dejanska stanja kršitev in vsi izvedeni ukrepi odgovornih
oseb morajo biti zavedeni v zapisniku.
Prijavo oz. predlog za uvedbo disciplinskega postopka, ki ne zadostuje
zgoraj navedenim pogojem, disciplinski sodnik zavrže s sklepom in po
uradni dolžnosti uvede disciplinski postopek za ugotavljanje morebi tne
odgovornosti vodje tekmovanja oz. glavnega sodnika za nevestno delo.
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Kršitev za katere je bil izrečen ukrep diskvalifikacije s tekmovanja se
obravnavajo v disciplinskem postopku ne glede na določilo 1. odstavka te
točke.
1.5 ODLOČBA
Odločba je sklep instance o prijavljeni kršitvi.
Odločba se vroči obdolžencu oz. njegovemu društvu preko
kontaktnega e-poštnega naslova društva. Če odločbe obdolžencu ni
mogoče vročiti, se odločba objavi z okrožnico BZS.
Odločba mora vsebovati, uvod, izrek, obrazložitev in pravni pouk.
Obrazložitev mora vsebovati opis kršene pravne norme, navedbo
dejstev, ugotovljenih v postopku, in obrazložitev, kako ta dejstva
konkretizirajo določila kršene norme.
Če je bila obdolžencu izrečena denarna kazen in je ta ne poravna v
roku, mu instanca izreče suspenz. Suspenz ugasne s plačilom kazni
ali na način kot ga določa tekmovalni pravilnik (preklic suspenza). V
primeru, da denarna kazen, ki je bila podlaga izrečenemu ukrepu ni
plačana do zaključka rednih prijav, tekmovalec na tem tekmovanju
ne sme nastopati.
1.6 PRITOŽBA
Zoper odločitev instance se lahko prizadeti ali predlagatelj postopka
pritožita na višjo instanco. Izjema je najvišja instanca, kjer pritožba ni
možna.
Pritožba mora biti pisna s predloženo kopijo dokazila o plačilu predvidene
pravne pristojbine, če je ta zahtevana. Pritožba mora vsebovati tudi
dokumente, ki govorijo v korist prizadetega, kot so na primer pisne izjave
prič in podobno.
1.7 ROKI
Prijava mora biti podana v roku petnajstih (15) dni od dneva kršitve.
Izrečene kazni morajo biti poravnane v roku petnajstih (15) delovnih dni
od dneva pravnomočnosti odločbe. Odločba postane pravnomočna, ko
nanjo ni več možna pritožba in je vročena (poslana preko e-pošte)
matičnemu klubu kršitelja oz. matičnemu organu BZS.
Opomin in suspenz stopita v veljavo ob pravnomočnosti odločbe.
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Pritožbe na odločbo določene instance je mogoča v roku petnajstih (15)
delovnih dni od dneva vročitve. Možnosti pritožbe na odločbo zadnje
instance ni.
1.8 ZASTARANJE
Kršitev zastara v roku dveh (2) let od dne storitve. Posebno hude kršitve,
kot je škodovanje ugledu BZS, zastarajo v desetih (10) letih.
Po preteku roka zastaranja obdolženca ni mogoče kaznovati.
2. Kazni
2.1 SPLOŠNO
Kazni so protiutež vedno prisotnim željam, da bi se krš ili predpisi.
Osnovno dejstvo kazni je takšno, da do kršitev sploh ne pride. Kazni
morajo puščati tako močne posledice, da bi se prednost kršenja pravil
popolnoma izničila.
Kazni so lahko:
opomin,
denarna kazen,
• suspenz,
druge kazni povezane z obdolženčevo funkcijo oz. njegovim statusom.
Opomini se izrekajo samo za blažje kršitve predpisov. Izrek opomina
določenemu obdolžencu je mogoč samo enkrat v predpisanem obdobju
zastaranja kršitve.
Denarne kazni se izrekajo tekmovalcem, društvom, organizatorjem
tekmovanj, funkcionarjem in vse ostalim, ki zapadejo pod določila tega
pravilnika. Če tekmovalec denarne kazni ne poravna v predpisanem roku,
se pri disciplinskem organu I. stopnje predlaga suspenz tekmovalne licence.
Suspenz licence predlaga predsednik BZS ali IO BZS. Suspenz traja do
plačila denarne kazni oz. njegovega preklica. Glede preklica suspenza in
obveščanja o suspenzu se uporabljajo določila 1.4.6.3 tega pravilnika. Za
denarne kazni tekmovalcev solidarno odgovarjajo njihovi matični klubi.
Suspenzi (prepovedi) se izrekajo samo fizičnim osebam, društvom pa se
izrekajo zaradi hujših kršitev pravil BZS, neplačevanja lastnih ali solidarno
prevzetih dolgov. Suspenz društva ne vpliva na tekmovalne licence
suspendiranega društva.
2.2 ZBIRKA KAZNI
Zbirko kazni sprejme skupščina BZS. V njej se nahajajo primeri kršitve
pravil in kazni za njih.
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Prekrške disciplinski organi ovrednotijo tako, da uporabijo celoten razpon
predvidenih kazni oz. vseh kombinacij različnih kazni. Pri izrekanju kazni se
obvezno upoštevajo nivoji tekmovanj, vrednosti pravnih pristojbin,
predhodne odločbe disciplinskih organov ipd. Pri določanju višine kazni so
disciplinskim organom na voljo tekmovalni pravilnik ali predpisi direktorja
tekmovanj, sodniški pravilnik ali predpisi vrhovnega sodnika, stroškovnik in
drugi predpisi organov BZS. Pri odločanju o višini kazni se ne smejo
upoštevati posledice, ki bodo nastale zaradi kazni izrečene obdolžencu, kot
so: izguba denarnih nagrad, izguba sponzorskih sredstev, posledična
preprečitev nastopa na drugih tekmovanjih ipd.
Za denarne kazni, ki se ne plačajo v podanem roku, se dolgujejo zakonite
zamudne obresti. Zaradi neplačila denarne kazni se tekmovalno licenco
tekmovalca suspendira. V izjemnih primerih lahko disciplinski organ začetek
suspenza odloži.
2.3 POGOJNE KAZNI
V primerih, ko je mogoče namen kaznovanja doseči tudi na drug način, sme
pristojni organ izvršitev izrečene kazni v primerih, ko je to glede na
okoliščine primera opravičljivo, pogojno odložti za dobo treh (3) mesecev do
dveh (2) let s pogojem, da se izrečena kazen ne bo izvršila, če storilec v
tem času ne bo storil podobnega ali hujšega prekrška.
Ob odložitvi izvršitve kazni se sme postavti tudi pogoj, da storilec izpolni
druge obveznosti, ki mu jih nalaga odločba disciplinskega organa.
2.4 PONAVLJAJOČE KRŠITVE
Če kdo v roku enega (1) leta od dneva storitve zadnjega prekrška večkrat
pravnomočno krši pravila BZS, se to obravnava kot posebna oteževalna
okoliščina. V teh primerih izrek sankcije opominjevalne narave (opomin) ni
mogoč. Sama vrsta in višina sankcije pa se določi glede na:
-

vrsto in težo predhodnih kršitev,
vrsto in težo obravnavane kršitve,
stopnjo odgovornosti kršitelja,
ravnanje kršitelja po storjeni kršitvi,
in drugih okoliščinah, ki lahko vplivajo na odmero kazni.

2.5 PASIVNA DEJANJA
Kršitev disciplinskega pravilnika je mogoče storiti tudi z opustitvijo dolžnega
ravnanja (pasivno dejanje).
3. Disciplinski organi

Disciplinski pravi lnik BZS

6

3.1 DISCIPLINSKI SODNIK
Disciplinski sodnik je prvostopenjski organ disciplinskega postopka.
O prijavi odloči v roku 15 delovnih dni.
3.2 DISCIPLINSKI SENAT
Disciplinski senat je drugostopenjski organ disciplinskega postopka.
Disciplinski senat se ukvarja samo s pritožbami na odločbe
prvostopenjskega organa. Na zasedanju instanca preuči vso dokumentacijo
nižje instance, drugih povezanih dokumentov ostalih organov in
funkcionarjev, in po potrebi ponovno zasliši priče.
O pritožbi odloči v roku 30 delovnih dni.
Odločba disciplinskega senata je dokončna.
4. Disciplinski postopek
4.1 UVEDBA POSTOPKA
Disciplinski postopek se uvede :
po uradni dolžnosti,
na podlagi zapisnika tekmovanja,
na podlagi prijave organa BZS,
na podlagi prijave društva.
Disciplinski postopek, ki je že uveden, lahko organ po uradni dolžnosti
razširi tudi za druge prekrške ter na druge storilce, če je za take prekrške ali
storilce izvedel v povezavi z vodenjem disciplinskega postopka.
Prijava se vloži pisno pri disciplinskem organu v rokih, ki so določeni s tem
pravilnikom. Prijava je veljavna takrat, ko je plačana zahtevana pravna
pristojbina.
Za organe BZS pravne pristojbine ni.
4.2 POTEK POSTOPKA
O uvedbi disciplinskega postopka in razlogih zanj mora disciplinski organ
obvestiti obdolženega, ki ima pravico podati pisni zagovor v roku osmih (8)
delovnih dni od prejema obvestila. Obdolženemu mora vročiti disciplinsko
prijavo, kot tudi vse morebitne priloge in dokaze k prijavi.
V zagovoru mora obdolženi navesti vsa dejstva in predlagati vse dokaze in
priče v svojo korist. Po preteku roka navajanje novih dejstev ali predlaganje
novih dokazov ni več mogoče.
Disciplinski pravi lnik BZS
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Po izvedenem postopku izda disciplinski organ odločbo, s katero postopek
ustavi ali izreče kazen. V pisnem sklepu disciplinskega organa, s katerim je
izrečena kazen, mora biti naveden opis prekrška, obrazložitev odločbe,
izrečena kazen in pravni pouk.
Odločbo se vroči obdolžencu in prijavitelju. Tekmovalcem in funkcionarjem
društev se odločba vroči preko društva.
V primeru, da je uveden postopek zoper disciplinskega sodnika, se ga za
čas odločanja o njegovi odgovornosti izloči z mesta disciplinskega sodnika,
njegovo mesto pa prevzame vrhovni sodnik.
V primeru, da je uveden postopek zoper člana disciplinskega senata, se ga
za čas odločanja o njegovi odgovornosti izloči z mesta člana discipli nskega
senata, njegovo mesto pa prevzame predsednik nadzorne komisije BZS.
V primeru,da je disciplinski sodnik ali član disciplinskega senata predlagan
kot priča v postopku, se mora iz postopka izločiti, nadomestnega sodnika
oz. člana pa določi IO BZS.
V primeru, da je zoper disciplinskega sodnika ali člana disciplinskega
postopka uveden disciplinski postopek, o njihovi odgovornosti odloča IO
BZS, kot druga instanca pa arbitraža BZS, ki je lahka stalna ali ad hoc
(imenuje jo nadzorna komisija s sklepom in mora biti tričlanska.
4.3 PRITOŽBA
Proti sklepu disciplinskega organa je dovoljena pritožba. Pritožba mora biti
podana v roku. Pritožbo lahko vložijo: predlagatelj, obdolženec ali njegovo
društvo. Vloži se pisno na BZS. O pritožbi odloča disciplinski se nat.
O pritožbi in razlogih zanj mora disciplinski organ obvestiti prijavitelja oz.
obdolženega (v primeru pritožbe prijavitelja), ki imata pravico podati
odgovor na pritožbo v roku osmih (8) delovnih dni od prejema obvestila.
Vročiti se jima mora pritožbo, kot tudi vse morebitne priloge in dokaze k
prijavi.
Pritožba zadrži izvršitve kazni, ki so bile izrečene na prvi stopnji.
V pritožbenem postopku se plača pravna pristojbina, ki jo določajo drugi predpisi
ali IO BZS. Organi in funkcionarji BZS so kot predlagatelji postopka oproščeni
pravne pristojbine. Na podlagi obrazloženega predloga prizadetega, se lahko
plačilo pravne pristojbine oprosti. Če v pritožbenem roku pravna pristojbina ni
plačana, se pritožba zavrže.
Disciplinski senat lahko postopek po potrebi dopolni. O pritožbi se odloči s
sklepom, s katerim se odločba prvostopenjskega organa potrdi, spremeni ali
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razveljavi. Disciplinski senat posreduje sklep tudi prvostopenjskemu organu.
Če so bila po pravnomočnosti odločbe disciplinskega sodnika ugoto vljena
nova dejstva, ki v prejšnjem postopku niso bila znana in če bi ob
upoštevanju teh dejstev bila izrečena ugodnejša kazen kaznovanemu, se
disciplinski postopek lahko izjemoma obnovi.
4.4 ARHIV DISCIPLINSKIH POSTOPKOV
Disciplinski sodnik hrani celoten arhiv vseh disciplinskih postopkov.
Odločbe in seznam postopkov poleg disciplinskega sodnika hrani tudi
generalni sekretar BZS.
5. Zbirka kazni
5.1 DRUŠTVA
Društvom se izrekajo kazni predvsem za sledeče prekrške:
neposredovanje sporočil,
neposredovanje seznama članstva,
neposredovanje kontaktnega naslova e-pošte oziroma spremembo letega,
škodovanje ugledu športa ali ugledu BZS,
neplačevanje finančnih obveznosti. Kazni za društva:
opomin,
denarna kazen od 20 EUR do 500 EUR,
suspenz v trajanju od 1 do 36 mesecev.
5.2 EKIPE
Ekipam se izrekajo kazni predvsem za sledeče prekrške:
igranje brez licence,
nastop nedovoljenega tekmovalca,
lažno izpolnjevanje ali ponarejanje zapisnikov,
nesporočanje rezultatov srečanj,
neposredovanje ali zamuda pri posredovanju zapisnikov srečanj,
neupoštevanje odločitev vodje tekmovanja ali sodnika,
nešportno vedenje,
nenastopanje ali neupravičen odstop s tekmovanja.
Kazni za ekipe:
opomin,
prepoved igranja tekem na določenem tekmovališču ali na vseh
tekmovališčih določenega območja,
izključitev iz tekmovanja oz. diskvalifikacija,
prepoved vključitve v drugo tekmovanje,
prepoved registracije tekmovalcev,
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odvzem točk,
denarna kazen od 20 EUR do 500 EUR.
5.3 TEKMOVALCI
Tekmovalcem se izrekajo kazni predvsem za sledeče prekrške:
igranje brez licence
lažno izpolnjevanje ali ponarejanje zapisnikov,
neupoštevanje odločitev vodje tekmovanja ali sodnika,
neupoštevanje prepovedi kajenja in uživanja alkohola ali drugih
nedovoljenih
substanc,
nešportno vedenje,
neprimerna igralna oprema,
nenastopanje ali neupravičen odstop s tekmovanja.
Kazni za tekmovalce:
opomin,
prepoved nastopanja na določenem številu tekmovanj,
prepoved nastopanja za določeno dobo v trajanju od 1 do 36
mesecev,
denarna kazen od 10 EUR do 500 EUR,
prepoved registracije za drugo društvo v trajanju od 1 do 36 mesecev.
5.4 ORGANIZATORJI IN IZVAJALCI TEKMOVANJ
Organizatorjem in izvajalcem tekmovanj se izrekajo kazni predvsem za
sledeče prekrške:
izvajanje tekmovanja brez predhodne prijave ali dovoljenja,
neizvajanje nalog na zahtevo pooblaščenih oseb,
neposredovanje ali zamuda pri posredovanju zapisnikov,
neposredovanje sporočil, zapoznela sporočila, kršenje terminov,
posredovanje alkohola in nedovoljenih substanc,
neprimerna ali nedovoljena igralna oprema.
Kazni za organizatorje in izvajalce tekmovanj:
opomin,
prepoved organizacije ali izvajanja tekmovanj v trajanju od 3 do 36
mesecev ,
denarna kazen od 20 EUR do 500 EUR.
5.5 FUNKCIONARJI
Funkcionarjem se izrekajo kazni predvsem za sledeče prekrške:
obnašanje, ki škoduje ugledu BZS,
neaktivnost oz. neopravljanje ter malomarno opravljanje funkcije,
opravljanje funkcije za katero funkcionar ni usposobljen ali ni
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pooblaščen. Kazni za funkcionarje:
opomin,
prepoved opravljanja funkcij za določeno dobo od 1 do 24 mesecev,
denarna kazen do 500 EUR.
5.6 ALKOHOL
Na tekmovanjih BZS velja prepoved pitja alkohola za ves čas
tekmovalčevega nastopanja na tekmovanju. Po končanem nastopu lahko
tekmovalec uživa alkohol, če svoja oblačila prilagodi netekmovanju (zakritje
klubske majice).
Direktor tekmovanja ima pravico, da za posamezno tekmovanje dovoli
uživanje alkohola. Dovoljenje se zapiše v zapisnik tekmovanja.
6. Prehodne in končne določbe
Pravilnik je sprejela skupščina BZS dne 22.03.2009, njegove sprememba pa
na skupščini z dne 29.8.2010. Pravilnik stopi v veljavo z dnem 1. 1. 2011.
Do uveljavitve veljajo določbe starega disciplinskega pravilnika.

Mitja Gradišnik, predsednik BZS
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