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DISCIPLINSKI PRAVILNIK BOKSARSKE ZVEZE SLOVENIJE 

 

SPLOŠNE DOLOČBE 

 
1. člen 

Ta pravilnik ureja disciplinsko odgovornost tekmovalcev, trenerjev, sodnikov, uradnih oseb BZS) ter 

članic BZS (v nadaljevanju: klubi). 

Pravilnik določa disciplinske ukrepe, ki se izrekajo kršiteljem, ter pogoje in postopek za ugotavljanje 
odgovornosti in izrekanje kazni. 
 

2. člen 
Opredelitev oseb v tem pravilniku je spolno in številčno nevtralna, in se nanaša na pripadnike obeh 
spolov. Vsak izraz v ednini se lahko, kadar je to potrebno, uporabi tudi v množini in obratno. 
 

3. člen 
Tekmovalci, trenerji, sodniki ter uradne osebe BZS so odgovorni za kršitve, storjene z naklepnim ali 
malomarnim ravnanjem oziroma opustitvijo. 
 

4. člen 
Če s tem pravilnikom ni določeno drugače, se storilca kaznuje tudi za poskus disciplinskega prekrška, 

in sicer tako, kot če bi se disciplinski prekršek dokončal. V tem primeru se storilca lahko kaznuje mileje. 

Kdor drugega napelje k storitvi disciplinskega prekrška ali mu pri storitvi disciplinskega prekrška 
pomaga, se kaznuje, kot bi disciplinski prekršek storil sam. 
 

5. člen 
Če je ugotovljena storilčeva odgovornost za več disciplinskih prekrškov, se najprej določita vrsta in 
višina disciplinskega ukrepa za vsak disciplinski prekršek posebej, nato pa se izreče enotna kazen, ki 
ne sme biti strožja od seštevka posameznih določenih kazni. 
 

6. člen 
Pri izbiri disciplinskega ukrepa ter določanju njene višine je potrebno upoštevati olajševalne in 

obteževalne okoliščine. 

Kot olajševalne okoliščine se štejejo: 

− priznanje in obžalovanje storjene kršitve, 

− predhodno nekaznovanje, 

− športno obnašanje. 

Kot oteževalne okoliščine se štejejo: 

− predhodno kaznovanje, 

− ponavljanje kršitev, 

− če je kršitev storjena organizirano, z večjim številom udeležencev, 

− če je kršitev storjena na športnih dogodkih v tujini, 

− kršitev, storjena na uradnem tekmovanju pod okriljem BZS, 

− kršitev, ki ima negativne posledice na delovanje zveze ali povzroča motnje v njenem delovanju. 
 

7. člen 
Disciplinskega postopka ni mogoče uvesti po dveh letih od storitve disciplinske kršitve. Za disciplinske 

storitve, storjene na tekmovanju, je zastaralni rok eno leto. 

Pregon disciplinskih kršitev, povezanih s podkupovanjem ali ponarejanjem listin ne zastara. 
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Izvršitev disciplinske sankcije zastara v enem letu od dokončnosti sklepa, s katerim je bila sankcija 

izrečena. 

8. člen 
Posameznikom se za disciplinske kršitve lahko izrekajo naslednji disciplinski ukrepi: 

− opozorilo, 

− javni opomin 

− prepoved nastopanja, 

− odvzem točk v Slovenski boksarski ligi, 

− odvzem naslova, priznanja, nagrade oziroma uvrstitve, 

− odvzem licence, 

− prepoved opravljanja funkcije na tekmovanjih, 

− prepoved vstopa v dvorano, kjer poteka tekmovanje, 

− prepoved registracije za nov klub. 

Klubom se za disciplinske kršitve lahko izrekajo naslednji disciplinski ukrepi: 

− prepoved registracije tekmovalcev v prestopnem roku, 

− izključitev iz tekmovanja, 

− odvzem tekmovalne licence, 

− določitev rezultata po uradni dolžnosti, 

− odvzem točk v ligaškem tekmovanju, 

− izključitev iz članstva BZS. 

Prepoved nastopanja za tekmovalca pomeni tudi prepoved opravljanja drugih funkcij na tekmovanjih 

(trenerja, vodje ekipe, sodnika, delegata, kontrolorja sojenja...). Smiselno enako velja tudi za uradne 

osebe. 

9. člen 
Sankcija prepovedi nastopanja se tekmovalcu izreče za obdobje od enega meseca do enega leta. 

10. člen 
Sankcija prepovedi opravljanja funkcije na tekmovanjih se uradnim osebam izreka za obdobje od enega 

meseca do enega leta. 

11. člen 
Sankcija odvzema točk in določitve rezultata se izreče, če je na tekmovanju (posamičnem ali ekipnem) 

sodeloval tekmovalec, ki na tem tekmovanju nima pravice nastopa. 

12. člen 
Sankcija odvzem licence se izreče za obdobje od šestih mesecev do enega leta. 
 

13. člen 
Če je mogoče namen kaznovanja doseči tudi na drug način, sme Disciplinska komisija BZS začasno 

odložiti izvršitev izrečenega disciplinskega ukrepa, če je to glede na okoliščine primera opravičljivo. Če 

obstajajo oteževalne okoliščine, odložitev izvršitve disciplinskega ukrepa ni dopustna. 

Izvršitev izrečenega disciplinskega ukrepa je možno odložiti za dobo od treh mesecev do enega leta.  

Če storilec v času odložitve izvršitve disciplinskega ukrepa stori novo disciplinsko kršitev ali če se 

ugotovi, da je odgovoren za disciplinsko kršitev, ki je bila storjena pred začasno odložitvijo izvršitve 

disciplinskega ukrepa, se začasno odložena izvršitev prekliče. Disciplinska komisija BZS odloča o 

preklicu začasno odložene izvršitve disciplinskega ukrepa po uradni dolžnosti. 

14. člen 
Evidenco izrečenih disciplinskih ukrepov vodi pisarna BZS. Evidenca izrečenih disciplinskih ukrepov je 

javna in je objavljena na spletni strani BZS. Imena in priimki posameznikov se na spletni strani objavijo 

z inicialkami. 

Disciplinski ukrep se iz evidence izbriše po petih letih od njene izvršitve, v primeru začasno odložene 
izvršitve disciplinskega ukrepa pa v petih letih od poteka dobe odloga izvršitve. 
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DISCIPLINSKI PREKRŠKI IN POSEBNE DOLOČBE 

15. člen 
Za dejanje, ki ni izrecno predvideno kot disciplinski prekršek po tem pravilniku, predstavlja pa kršitev 

tekmovalnih pravil, pravil BZS, pravil IBA ali ___, ali pa pomeni kršitev običajnega športnega oziroma 

fair play obnašanja, se kršitelju lahko izreče disciplinska sankcija, predvidena s tem pravilnikom. 

16. člen 
Tekmovalcem se kazni izrekajo predvsem za naslednje disciplinske prekrške: 

− vedenje, ki je v nasprotju s temeljnimi načeli Boksa, 

− nešportno in neetično vedenje, 

− ravnanje, ki lahko vpliva na integriteto posamezne borbe ali tekmovanja pod okriljem BZS, IBA, 
kot so npr. ravnanja, povezana z dogovarjanjem rezultatov, podkupovanjem ali sodelovanjem 
pri podkupovanju, 

− kršitev antidopinških pravil, 

− udeležba na tekmovanju pod vplivom alkohola ali prepovedanih drog oziroma njihovo uživanje 
med tekmovanjem, 

− fizični ali verbalni napad na drugega tekmovalca, uradno osebo na tekmovanju ali katerokoli 

drugo osebo, 

− zlorabo veščin, pridobljenih pri boksu, v nešportne namene, 

− nastop na tekmovanju, na katerem nima pravice nastopa, 

− neupravičen izostanek z reprezentančne obveznosti (tekmovanja, priprav...), na kateri je bila 
njegova udeležba predvidena oziroma dogovorjena, 

− neizpolnjevanje medijskih, sponzorskih ali drugih obveznosti do BZS, 

− nespoštovanje posamičnih aktov ali odločitev pristojnih organov BZS. 

Kazni se izrekajo za disciplinske prekrške na tekmovanju ali izven njega, če je prekršek v zvezi z boksom 

ali z boksom povezanimi dejavnostmi. 

17. člen 
Če je bil tekmovalec diskvalificiran zaradi nešportnega vedenja, mora biti to navedeno v poročilu 

delegata o tekmovanju. Delegat tekmovanja mora poročilo poslati predsedniku Disciplinske komisije 

BZS. 

18. člen 
Uradnim osebam se izrekajo disciplinske sankcije predvsem za naslednje disciplinske prekrške: 

− nešportno in neetično vedenje, 

− ravnanje, ki lahko vpliva na integriteto posamezne borbe ali tekmovanja pod okriljem BZS, IBA, 
kot so npr. ravnanja, povezana z dogovarjanjem rezultatov, podkupovanjem ali sodelovanjem 
pri podkupovanju, 

− fizični ali verbalni napad na tekmovalca, drugo uradno osebo na tekmovanju ali katerokoli drugo 
osebo 

− žalitve oziroma obrekovanja tekmovalcev, drugih uradnih oseb, klubov oziroma ekip, 

− dajanje ponarejenih ali netočnih podatkov v postopku registracije tekmovalca in drugih 
postopkih 

− neizpolnjevanje obveznosti do BZS, 

− neizvrševanje odločitev organov BZS, 

− nagovarjanje k disciplinskim prekrškom, 

− neizpolnjevanje dolžnosti pri organizaciji tekmovanj, 

− kršitev antidopiških pravil, 

− nespoštovanje pravic poškodovanega tekmovalca  

− uživanje alkohola oziroma alkoholiziranost na tekmovanju. 

19. člen 
Klubom se izrekajo sankcije predvsem za naslednje disciplinske prekrške: 

− neupravičen oziroma nenapovedan izostanek z ekipnega oziroma reprezentančnega 
tekmovanja, 

− odstop od tekmovanja, 

− zapustitev tekmovanja, 
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− slaba organizacija tekmovanja, 

− nudenje alkohola uradnim osebam med tekmovanjem, ki ga klub organizira, 

− neizpolnjevanje obveznosti do BZS, 

− onemogočanje nastopov tekmovalcem v reprezentanci oziroma onemogočanje njihovega, 

− izpolnjevanja drugih obveznosti do BZS, sponzorjev oziroma medijev, 

− nespoštovanje odločb pristojnih organov BZS, 

− nešportno vedenje več tekmovalcev na enem tekmovanju, 

− zaradi udeležbe tekmovalcev na tekmovanju, na katerem niso imeli pravice nastopa. 

20. člen 
Klub je lahko kaznovan tudi, če je disciplinski prekršek storil njegov tekmovalec ali uradna oseb, kot tudi 

če je mogoče vedenje tekmovalcev ali uradnih oseb šteti za nešportno vedenje kluba. 

21. člen 
Tekmovalec ali uradna oseba, ki na kakršen koli način spodbuja ali razpihuje rasno, narodnostno, 

etnično, spolno, jezikovno, versko, politično ali drugo sovraštvo, nasilje, nestrpnost ali žali dostojanstvo 

posameznika ali skupine, se poleg iztečene disciplinske sankcije kaznuje tudi s sankcijo prepovedi 

nastopanja oziroma opravljanja funkcije za najmanj tri mesece. 

 
22.  člen 

Če je bil kršitelj že pravnomočno disciplinsko kaznovan v klubu, katerega član je, se mu prestani del 

disciplinskega ukrepa, ki mu ga je izrekel klub, upošteva pri prestajanju disciplinske sankcije BZS.  

 
POSTOPEK 

23. člen 
Za vodenje disciplinskega postopka in odločanje o disciplinski na prvi stopnji je pristojna Disciplinska 
komisija BZS. 
O pritožbi zoper odločitve Disciplinske komisije odloča izvršni odbor. 

24. člen 
Disciplinski postopek se lahko uvede: 

− po uradni dolžnosti, 

− na podlagi prijave sodnika, delegata, kontrolorja sojenja oziroma drugega uradnega 
predstavnika BZS, pri čemer mora biti prijava vpisana v poročilo o tekmovanju ali v pisni obliki 
dostavljena Disciplinski komisiji ali BZS v roku 48 ur po tekmovanju, 

− na podlagi prijave organa BZS. 

Disciplinski postopek, ki je že uveden, lahko Disciplinska komisija razširi tudi na druge disciplinske 

prekrške oziroma druge storilce, če za take disciplinske prekrške oziroma storilce izve v povezavi z 

vodenjem disciplinskega postopka oziroma so v povezavi z njim. 

25. člen 
O uvedbi disciplinskega postopka in razlogih zanj mora Disciplinska komisija obvestiti kršitelja, ki se ima 

pravico o očitanih kršitvah pisno izreče v roku treh dni od prejema obvestila. 

Za ugotovitev dejanskega stanja lahko Disciplinska komisija pridobi izjave prič o dogodku. Z izjavami 

seznani kršitelja, ki lahko v teh dneh poda svoj komentar. Če se Disciplinska komisija odloči, da bo priče 

zaslišalo, na zaslišanje povabi tudi kršitelja. Kršitelj lahko zaslišanemu postavlja vprašanja.  

Kogar Disciplinska komisija pozove k podaji izjave oziroma na zaslišanje, se je vabilu dolžan odzvati. 

Neupravičena zavrnitev sodelovanja v disciplinskem postopku predstavlja disciplinsko kršitev. 

26. člen 
Če iz poročila delegata oziroma prijave izhaja, da je bil storjen disciplinski prekršek v takšnih okoliščinah, 

da je potrebno storilcu že pred izrekom kazni preprečiti nastopanje oziroma opravljanje funkcij, lahko 

Disciplinska komisija tekmovalcu, uradni osebi ali klubu izreče suspenz.  

Šteje, se da je tekmovalec, ki je na tekmovanju diskvalificiran zaradi nešportnega vedenja, suspendiran. 
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Suspenz traja do dokončnosti sklepa o disciplinskem ukrepu, vendar največ en mesec. Suspendirani 

ne sme nastopati oziroma opravljati funkcije. Suspenz se všteva v čas trajanja disciplinskega ukrepa. 

27. člen 
Po izvedenem postopku Disciplinska komisija izda sklep, s katerim postopek ustavi ali ugotovi 

disciplinsko odgovornost in izreče kazen. Sklep mora biti izdan najkasneje v roku enega meseca od 

uvedbe disciplinskega postopka. Če je za razjasnitev okoliščin potrebno pridobiti izjave prič ali izvesti 

njihovo zaslišanje mora biti sklep izdan najkasneje v roku treh mesecev od uvedbe disciplinskega 

postopka. 

O posvetovanju in glasovanju o disciplinski odgovornosti Disciplinska komisija sestavi zapisnik o 

posvetovanju in glasovanju, ki obsega potek glasovanja in sprejeto odločbo. Zapisnik o posvetovanju in 

glasovanju, lastnoročno podpišejo vsi člani Disciplinske komisije, ki so pri odločitvi sodelovali in 

zapisnikar, če je sodeloval pri sestavi zapisnika. Zapisnik o posvetovanju in glasovanju, se zapre v 

poseben ovitek in se ga zapečati. 

28. člen 
Pisni sklep o disciplinski odgovornosti mora imeti številko, datum, podpis predsednika Disciplinske 

komisije in žig BZS (če z žigom posluje), ter uvod, izrek, obrazložitev in pravni pouk. 

Uvod sklepa o disciplinski odgovornosti obsega člane Disciplinske komisije, ki so o odgovornosti 

odločali, osebno ime kršitelja in morebitnega zagovornika, naziv in sedež kluba. 

Izrek sklepa o disciplinski odgovornosti mora obsegati: osebne podatke kršitelja (osebno ime, datum 

rojstva, prebivališče, za klub pa ime in sedež ter matično številko), kratek opis dejanja, s katerim je 

storjena disciplinska kršitev (kraj in čas storitve, način storitve, ter odločilne okoliščine), izrek, da je 

kršitelj odgovoren za disciplinski prekršek, ki ga je storil, pravno opredelitev disciplinskega prekrška, 

izrečeno disciplinsko sankcijo in stroške postopka ter rok za njihovo plačilo. 

V obrazložitvi sklepa o disciplinski odgovornosti je treba kratko navesti izjavo kršitelja o dejanju ter 

dejstva in dokaze, na katere je Disciplinska komisija oprla odločitev. 

Pravni pouk obsega pouk o pravici do pravnega sredstva, roku in načinu vložitve ter navedbo organa, 

pri katerem se pravno sredstvo vloži. 

Pisni sklep o disciplinski kršitvi se vroči kršitelju in drugim osebam, ki imajo pravico do pritožbe. 

 

POSTOPEK S PRITOŽBO 
29. člen 

Proti sklepu Disciplinske komisije je dovoljena pritožba v roku petih dni od vročitve. Pritožba se vloži 

pisno na BZS – Disciplinska komisija. 

Pritožba ne zadrži izvršitve disciplinske sankcije.  

Proti sklepu o suspenzu pritožba ni dovoljena. 

30. člen 
Pritožbo lahko vloži kršitelj, ter tisti, ki je predlagal uvedbo disciplinskega postopka. 

31. člen 
Pred posredovanjem pritožbe izvršnemu odboru, Disciplinska komisija preveri ali je pritožba pravočasna 

in če jo je vložila upravičena oseba. V nasprotnem primeru Disciplinska komisija pritožbo s sklepom 

zavrže, zoper sklep o zavrženju je dovoljeno v treh dneh od vročitve vložiti pritožbo, o kateri odloča 

izvršni odbor. 

32. člen 
Če je pritožba pravočasna in vložena s strani upravičene osebe jo predsednik Disciplinske komisije 

pošlje predsedniku BZS s predlogom, da skliče izredno sejo izvršnega odbora na katerem bo 

obravnavana pritožba zoper odločitev Disciplinske komisije. 
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Izvršni odbor lahko sklep Disciplinske komisije potrdi ali pa razveljavi ter zadevo vrne Disciplinski komisiji 

v ponovno odločanje. 

Sklep se razveljavi in vrne v ponovno odločanje če: 

− kršitelju ni bila dana možnost, da se izjavi o kršitvi, 

− če je bila pri odločanju o disciplinski kršitvi udeležena oseba, ki bi morala biti v skladu s tem 
pravilnikom izločena, 

− če sklep če je obrazložitev v nasprotju z izrekom. 

33. člen 
Pritožbeni postopek mora biti končan najkasneje v mesecu dni od prejema pritožbe. 

Odločitev izvršnega odbora s katero se sklep Disciplinske komisije potrdi je dokončen. 

 
IZLOČITEV 

34. člen 
V postopku odločanja o disciplinski odgovornosti ne sme sodelovati oseba, ki je v postopku kršitelj, 

oškodovanec ali prijavitelj oziroma ki je član kluba, iz katerega je katera od navedenih oseb. 

 
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

35. člen 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehajo veljati vse predhodne verzije Disciplinskega pravilnika. 

36.  člen 
Ta pravilnik se uporablja za disciplinske prekrške, storjene po njegovi uveljavitvi in tudi za disciplinske 

prekrške, storjene pred njegovo uveljavitvijo če je za kršitelja ugodnejši od pravilnika iz prejšnjega člena 

oziroma če kršitelj to sam zahteva. 
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