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PRAVILNIK
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Na podlagi 4. alinee 1. odstavka 29. člena Statuta Badmintonske zveze Slovenije je skupščina
na svoji seji, 14. 5. 2016, sprejela, in na svoji seji, 12. 5. 2018, dopolnila
REGISTRACIJSKI PRAVILNIK
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Registracijski pravilnik Badmintonske zveze Slovenije (v nadaljevanju: BZS) predpisuje
pogoje in način registracije klubov, sekcij in drugih združb, ki gojijo ali imajo v svojo širšo
dejavnost vključen badminton (v nadaljevanju: klubi) in njihovih članov (v nadaljevanju:
tekmovalci).
Pravilnik je obvezen za vse klube in tekmovalce.
2. člen
Z registracijo, ki je v skladu s tem pravilnikom, postane klub član oziroma pridruženi član
BZS.
3. člen
Klubi in tekmovalci lahko na tekmovanjih BZS nastopajo le, če so registrirani v skladu z
določili tega pravilnika. Izjema velja za nastope tujcev na mednarodnih tekmovanjih BZS.
Druge morebitne izjeme mora vnaprej odobriti upravni odbor BZS (v nadaljevanju: UO BZS).
Prijave na mednarodna tekmovanja so prek BZS mogoče le, če je klub oziroma tekmovalec
registriran.
II. REGISTRACIJA KLUBOV
4. člen
Društvo, ki se želi včlaniti v BZS, je lahko vsak samostojen klub, sekcija ali druga združba,
ki goji ali imajo v svojo širšo dejavnost vključen badminton. Tuj klub lahko z včlanitvijo
postane pridruženi član in s tem pridobi pravice in dolžnosti v skladu s Statutom BZS.
Članstvo v BZS je prostovoljno. Ob vstopu v BZS je potrebno plačati članarino, ki jo je
potrebno vsakoletno obnavljati. Višino članarine vsakoletno določa UO BZS, tako za člane kot
za pridružene člane.
Račune za plačilo članarine BZS izdaja vsako leto predvidoma do 1. februarja, klubi pa so
jih dolžni poravnati v roku 15 dni od izdaje računa.
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5. člen
Registracija klubov se izvrši na podlagi pisne prijave, ki mora vsebovati naslednje
podatke:
−
ime in naslov kluba,
−
ime zakonitega zastopnika kluba,
−
dokaz o registraciji društva,
−
kopijo sklepa najvišjega organa kluba, da se klub želi včlaniti v BZS (pristopna
izjava),
−
izjavo, da klub sprejema Statut in pravilnike BZS,
−
uradni elektronski naslov kluba,
−
štampiljko kluba in podpis odgovorne osebe.
Prijave zbira sekretar BZS. Sekretar BZS lahko zbira tudi ostale kontaktne podatke klubov.
Registracija je izvršena z dnem, ko sekretar BZS prejme vse podatke iz prvega odstavka tega
člena in ko klub na podlagi izdanega računa plača članarino. Za registracijo tujega kluba, ki
postane pridruženi član BZS, ni potrebno predložiti vseh podatkov iz prvega odstavka tega
člena, potrebno pa je predložiti uradni elektronski naslov kluba, ki omogoča komunikacijo s
tujim klubom. Registracije potrjuje UO BZS.
Klubi so dolžni BZS sporočiti morebitne spremembe podatkov iz prvega odstavka tega
člena.
Uradni elektronski naslov kluba služi za vso uradno komunikacijo med BZS in klubi in se
šteje, da je elektronska pošta, posredovana na ta naslov, vročena. Vsak klub je dolžan
zagotavljati delovanje svojega uradnega elektronskega naslova. Morebitno spremembo
uradnega elektronskega naslova BZS določa UO BZS.
III. REGISTRACIJA TEKMOVALCEV
6. člen
Za namen registracije tekmovalcev BZS zagotavlja elektronsko aplikacijo, do katere imajo
klubi dostop na podlagi gesla, ki ga prejmejo pri BZS. Geslo klubu omogoča dostop le do
podatkov tekmovalcev tega kluba. Klubi odgovarjajo za pravilno uporabo gesla in lahko zaradi
morebitne zlorabe pri BZS zaprosijo za razveljavitev starega gesla in izdajo novega.
Tekmovalci se vpišejo v elektronsko aplikacijo tako, da klubi zanje vnesejo sledeče
podatke:
−
ime in priimek tekmovalca,
−
spol,
−
datum rojstva,
−
EMŠO,
−
naslov prebivališča,
−
kraj prebivališča (poštna številka v obliki SI-1000),
−
država rojstva,
−
državljanstvo.
Na podlagi vpisa vseh podatkov, elektronska aplikacija za vsakega tekmovalca evidentira
pripadnost klubu (članstvo v klubu), ki je vpisal podatke, in tekmovalcu določi registracijsko
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številko, ki ostane nespremenjena tudi v primeru spremembe podatkov. Registracija
tekmovalca se preveri še s strani BZS, ki v roku 24 ur registracijo potrdi oz. jo zavrne v
primeru nepopolnih podatkov ali podvajanja oseb v registru. Ko je registracija potrjena s
strani BZS, je potrjena tudi določitev registracijske številke, s čimer je registracija popolna.
Klub mora pred vpisom tekmovalca v elektronsko aplikacijo zagotoviti, da je takšen
tekmovalec osebno privolil v zbiranje osebnih podatkov, navedenih v drugem odstavku tega
člena, tekmovalca obvestiti, da bo upravljavec teh podatkov BZS (z navedbo imena in naslova
BZS ter navedbo zakonitega zastopnika BZS) in zagotoviti, da je bil tekmovalec na ustrezen
način seznanjen z namenom obdelave teh osebnih podatkov. Namen obdelave teh osebnih
podatkov je v zagotavljanju možnosti komunikacije BZS s tekmovalci, zagotavljanju izvedbe
tekmovanj (vključno z vodenjem tekmovanj, jakostnimi lestvicami, dovoljenji za nastop,
disciplinskimi sankcijami ipd.) in v zagotavljanju možnosti posredovanja teh podatkov na
podlagi prošnje ali zahteve pristojnih organov (npr. ministrstvo, pristojno za šport; aplikacija
e-Šport; posredovanje podatkov lokalnim financerjem – občinam) oziroma organizacij, v
katere je včlanjena BZS (npr. Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez).
Privolitev tekmovalca v zbiranje podatkov za navedene namene je pogoj za nastopanje na
tekmovanjih. BZS lahko zaradi posebnih potreb in s soglasjem tekmovalcev zbira tudi druge
osebne podatke (npr. davčne številke tekmovalcev zaradi izplačil, e-pošte zaradi komunikacije
itd.).
Klubi so dolžni sproti ažurirati morebitne spremembe podatkov tekmovalcev, prav tako
so dolžni brisati podatke o tekmovalcih, ki niso več njihovi člani (izbris registracije).
Morebitne podvojene vpise v elektronski aplikaciji lahko BZS izbriše.
Registracije vseh tekmovalcev se vsako leto obnavljajo tako, da BZS ob koncu
koledarskega leta pošlje posameznemu klubu spisek njegovih registriranih tekmovalcev, s
pozivom, da klub v postavljenem roku, ki ne sme biti krajši od 8 dni, ažurira podatke in po
potrebi izbriše posamezne registracije. Če BZS v tako določenem roku ne prejme nobene
povratne informacije s strani posameznega kluba, se šteje, da do sprememb podatkov ni
prišlo in da želi klub obnoviti registracije za vse svoje tekmovalce. O tem mora BZS klube
opozoriti ob pošiljanju spiska.
Število registriranih tekmovalcev vpliva na število glasov kluba na skupščini BZS (13. člen
Statuta BZS). Število glasov na skupščini se določi glede na število registriranih tekmovalcev
na dan izdaje računa za plačilo letne članarine.
Klubi lahko registrirajo tudi neomejeno število tujih tekmovalcev oziroma tekmovalcev
brez državljanstva pod enakimi pogoji, kot to velja za državljane Slovenije.
Vsak tekmovalec je lahko istočasno registriran samo za en klub, ki je včlanjen v BZS.
7. člen
Državljani Slovenije, ki so že registrirani, se lahko registrirajo še za tuj klub, ki ni član BZS,
a le z dovoljenjem UO BZS. Dovoljenje sme UO BZS zavrniti le v izjemnih primerih.
8. člen
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Na tekmovanjih pod okriljem BZS in na tekmovanjih, ki jih prireja BZS, lahko nastopajo le
tekmovalci, člani klubov, ki so na zadnji dan prijave na zadevno tekmovanje člani ali
pridruženi člani BZS. Tekmovalci kluba, kateremu članstvo miruje (17. člen), ne morejo
nastopati na tekmovanjih.
9. člen
Tekmovalci se lahko na tekmovanja pod okriljem BZS in na tekmovanja, ki jih prireja BZS,
prijavijo in na njih nastopajo samo, če so pravilno registrirani (popolna registracija po 6.
členu).
IV. SPREMEMBA ČLANSTVA TEKMOVALCEV (PRESTOP)
10. člen
Za tekmovalce, ki zamenjajo klub (spremenijo članstvo), mora prejšnji klub izbrisati
njihovo registracijo iz elektronske aplikacije (6. člen), novi klub pa mora njihove podatke v
elektronsko aplikacijo ponovno vnesti (nova registracija). mora biti sprememba pisno
sporočena BZS, ki s soglasjem obeh klubov (starega in novega) v registru spremeni članstvo
tekmovalca.
Tekmovalec, katerega klub preneha biti član BZS (15. člen) ali katerega klubu članstvo v
BZS miruje (17. člen), lahko pri sekretarju BZS s soglasjem novega kluba zahteva takojšnjo
spremembo članstva. Tekmovalec lahko pri BZS ob vsakem času in brez navedbe razloga
zahteva takojšen izbris svoje registracije iz elektronske aplikacije (6. člen). Tekmovalec, ki je
zahteval izbris, se lahko kadarkoli vnovič registrira, pod pogojem, da s tem soglaša klub, za
katerega je bil registriran pred izbrisom. Če sta od izbrisa pretekli že več kot dve leti, se
vnovična registracija izvede nepogojno.
Sprememba kluba ali izbris tekmovalca v času, ko je tekmovalec sankcioniran s
prepovedjo nastopanja, sta mogoči, a ne vplivata na sankcijo.
11. člen
Tekmovalec, ki želi zamenjati klub (prestop), lahko od svojega kluba kadarkoli pisno
zahteva, da poda BZS soglasje za prestop. Takšna pisna zahteva se mora v kopiji poslati BZS.
izbris svoje registracije iz elektronske aplikacije (6. člen), ob tem pa mora hkrati obvestiti
sekretarja BZS. Klub je dolžan tekmovalčevo registracijo izbrisati ali Če se klub s prestopom
ne strinja, mora podati utemeljen negativen odgovor v roku 8 dni od prejetega zahtevka za
izbris registracije soglasje k prestopu v drug klub.
Če klub v roku iz prejšnjega odstavka tega člena ni podal soglasja izbrisal tekmovalčeve
registracije iz elektronske aplikacije, niti ni podal utemeljenega negativnega odgovora,
tekmovalčevo registracijo iz elektronske aplikacije izbriše sekretar BZS, BZS v registru
spremeni članstvo tekmovalca, s čimer je prestop izveden. O izvedenem prestopu BZS obvesti
tekmovalca in tekmovalčev stari ter novi klub.
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Če klub tekmovalčeve registracije ne izbriše iz elektronske aplikacije, Če klub ne soglaša s
prestopom igralca in ne poda soglasja, hkrati pa pravočasno poda utemeljen negativen
odgovor, zakaj tega ne želi storiti, tekmovalec pa se z obrazložitvijo negativnega odgovora ne
strinja, oziroma meni, da ni utemeljena, lahko tekmovalec zahteva odločitev UO BZS. Pritožba
zoper odločitev UO BZS ne zadrži izvršitve. Pritožba se vloži na skupščino BZS, ki dokončno
odloča.
Ob zahtevi za odločitev UO BZS se odmeri taksa v višini 200,00 EUR, ki se mora plačati v
roku 8 dni, sicer se šteje, da zahteva ni vložena. Ob pritožbi na skupščino BZS se odmeri taksa
v višini 400,00 EUR, ki se mora plačati v roku 8 dni, sicer se šteje, da pritožba ni vložena.
Plačane takse obdrži BZS, ki pa lahko klubu naloži, da tekmovalcu plačane takse povrne.
12. člen
Prestopi tekmovalcev so možni kadarkoli.
13. člen
Tekmovalci, ki prestopijo, lahko nastopajo za novi klub takoj, ko je prestop izveden (11.
člen). jih ta pravilno registrira (6. člen). Med postopkom prestopa lahko do izvedbe prestopa
(11. člen) tekmovalec nemoteno nastopa za svoj stari klub.
14. člen
Tekmovalec lahko nastopa na prijateljskih tekmovanjih kot gost za drug klub le s pisnim
soglasjem kluba, za katerega je registriran.
V. PRENEHANJE ČLANSTVA KLUBOV
15. člen
Članstvo klubov v BZS preneha:
−
s prostovoljnim izstopom na podlagi sklepa najvišjega organa kluba;
−
s črtanjem;
−
z izključitvijo na podlagi pravnomočnega sklepa;
−
če klub preneha obstajati;
−
z avtomatično izključitvijo, če klub ne plača denarne kazni v roku, ki je bil za to
določen.
16. člen
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Klubi imajo pravico prostovoljnega izstopa iz BZS. To pravico lahko uresničijo kadarkoli,
če podajo BZS pisno izjavo o izstopu. Članstvo preneha po poravnavi vseh obveznosti do BZS.
17. člen
Če član BZS ne poravna članarine ali drugih finančnih oziroma materialnih obveznosti, mu
UO BZS izreče opomin z rokom plačila. Če obveznosti ne poravna tudi po izrečenem opominu,
mu po izteku roka za plačilo njegovo članstvo miruje do 31. decembra tekočega leta, kar
pomeni, da klub izgubi pravice iz 1. odstavka 10. oziroma iz 12. člena Statuta BZS. Po tem
datumu se avtomatično črta iz BZS.
Članu BZS članstvo miruje tudi v primeru, da uradni elektronski naslov kluba (4. odstavek
5. člena) ni dosegljiv več kot 30 dni. Takšno mirovanje članstva ugotovi UO BZS, ki nato na
naslov kluba pošlje pisni opomin na vzpostavitev delovanja uradnega elektronskega naslova
kluba. Če klub delovanja uradnega elektronskega naslova kluba ne vzpostavi in hkrati o tem
ne obvesti BZS do 31. decembra tekočega leta, se po tem datumu avtomatično črta iz BZS.
VI. UGOVOR IN PRITOŽBA
18. člen
Proti vsaki registraciji (kluba ali tekmovalca) se lahko vloži ugovor. Ugovor lahko vloži
vsak klub, ki je član BZS. Ugovor lahko vloži tudi tekmovalec, a le glede svoje registracije.
Ugovor se lahko vloži v roku 30 dni po izvršeni registraciji.
19. člen
O ugovoru odloča UO BZS. Proti odločitvi o ugovoru se lahko vloži pritožba v roku 8 dni
po izdaji odločitve.
Pritožba se vloži na skupščino BZS, ki dokončno odloča.
Ob ugovoru se odmeri taksa v višini 200,00 EUR, ki se mora plačati v roku 8 dni, sicer se
šteje, da ugovor ni vložen. Ob pritožbi na skupščino BZS se odmeri taksa v višini 400,00 EUR,
ki se mora plačati v roku 8 dni, sicer se šteje, da pritožba ni vložena. V primeru utemeljenega
ugovora oziroma pritožbe BZS povrne plačano takso, sicer pa jo obdrži.
Ugovor oziroma pritožba ne zadržita izvršitve.

VII. POGODBE MED TEKMOVALCI IN KLUBI
20. člen
Medsebojne obveznosti med tekmovalci in klubi se lahko regulirajo s sklenitvijo pogodb,
ki se lahko sklepajo največ za obdobje dveh let.
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Pogodbe so javne in morajo vsebovati določbo, da stopijo v veljavo s trenutkom
predložitve UO BZS, ki tudi hrani en izvod. Obstoj pogodbe je lahko veljaven razlog za
zavrnitev zahteve za izbris tekmovalčeve registracije. Pogodbe, ki niso predložene UO BZS,
nimajo nobenih učinkov po tem pravilniku.
Tekmovalec in klub se lahko dogovorita o sporazumni razveljavitvi pogodbe. O tem
morata obvezno obvestiti UO BZS.
Materialne pravice in obveznosti po pogodbi niso predmet tega pravilnika in se v primeru
spora rešujejo pred pristojnim sodiščem.
21. člen
Ob tekmovalčevi zahtevi za izbris registracije prestop lahko klub zahteva povračilo za
stroške, ki jih je imel s tekmovalcem (v nadaljevanju: odškodnina), vendar le, če je odškodnina
predvidena v pogodbi, v kateri je opredeljena tudi njena višina.
Tekmovalec nima pravice do izbrisa registracije prestopa, če on sam, ali klub v katerega
prehaja, ne poravna odškodnine.
VIII. OSTALE DOLOČBE
22. člen
Evidenco klubov (5. člen) in tekmovalcev (elektronsko aplikacijo – 6. člen), potrjevanje
registracij (6. člen), izbris registracij (10. člen), izvedbo prestopov (11. člen) kot tudi druga
opravila po tem pravilniku vodi sekretar BZS ali druga oseba, ki jo za to pooblasti UO BZS.
Vsa komunikacija z BZS na podlagi tega pravilnika se izvaja s pomočjo elektronske pošte,
na naslovu: registracije@badminton-zveza.si. Navedeni naslov elektronske pošte lahko po
potrebi kadarkoli spremeni UO BZS.
23. člen
Ta pravilnik tolmači UO BZS.
24. člen
Ta pravilnik začne veljati 1. 6. 2018.

Sprejeto na skupščini BZS, dne 12. 5. 2018
Začetek veljavnosti pravilnika: 1. 6. 2018
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