ODBOJKARSKI KLUB SALONIT ANHOVO - KANAL
DISCIPLINSKI PRAVILNIK
I. SPLOŠNA DOLOCILA
1. člen
Ta pravilnik določa disciplinske prekrške in disciplinske ukrepe s katerimi se ti sankcionirajo
ter postopek za njihovo izrekanje. Pravilnik se uporablja za vse igralce, vse strokovne in
tehnične delavce društva ter funkcionarje OK Salonit Anhovo - Kanal, kadar ti kršijo statut,
pravilnike in pogodbe OK Salonit Anhovo - Kanal, kakor tudi zaradi nediscipline, s katero
povzročajo škodo ugledu OK Salonit Anhovo - Kanal. Uporablja se za vsa področja, kjer se
izvaja društvena aktivnost.
2. člen
Člani disciplinske komisije so izvoljeni na skupščini društva. Mandat članov disciplinske
komisije traja 4 leta.
3. člen
Disciplinsko komisijo sestavljajo trije člani. Skupščina izvoli tudi dva nadomestna člana. Člani
disciplinske komisije izmed sebe na seji disciplinske komisije izvolijo predsednika disciplinske
komisije.
4. člen
Član disciplinske komisije se lahko nadomesti z nadomestnim članom. Kadar je član
disciplinske komisije v disciplinskem postopku, mora njegovo mesto zavzeti eden izmed dveh
nadomestnih članov. Nadomestni član nadomesti člana disciplinske komisije, kadar je ta še
aktiven igralec in je v postopku njegov soigralec iz ekipe ter kadar je član disciplinske komisije
v sorodstvenem razmerju z osebo, ki je v disciplinskem postopku.
5. člen
Dopolnitve in spremembe disciplinskega pravilnika sprejema UO društva.
6. člen
Nepoznavanje statuta, pravilnikov in pogodb OK Salonit Anhovo - Kanal ne izključuje
disciplinske odgovornosti. Disciplinska odgovornost je osebna in kolektivna.
7. člen
Kdor nagovarja drugega k prekršku, mu pomaga pri prekršku ali prikriva storjeno dejanje, se
kaznuje enako, kot bi sam storil prekršek. Kazni se za več prekrškov seštevajo.
8. člen
Član OK Salonit Anhovo – Kanal, ki je že kaznovan in je v roku enega leta napravil nov
prekršek, se kaznuje strožje. Po preteku treh let od izreka kazni se kršitelju kazen briše in se
smatra, da ni bil kaznovan.

9. člen
Če je kršitelj napravil več prekrškov, se določi kazen za vsak prekršek posebej, izreče pa se
skupna kazen, ki ne more biti višja od dvojne kazni za največji prekršek.
10. člen
Določila tega pravilnika se nanašajo:
a) na vse registrirane igralce,
b) na vse strokovne in tehnične delavce društva ter
c) funkcionarje OK Salonit Anhovo – Kanal.
11. člen
Pri določanju kazni se mora upoštevati vse olajševalne in oteževalne okoliščine. Kot
olajševalne okoliščine se štejejo:
a) priznanje in obžalovanje storjenega prekrška ter
b) predhodno nekaznovanje in športno obnašanje.
Kot oteževalne okoliščine se štejejo:
a) predhodno kaznovanje ter
b) prekršek storjen organizirano, z večjim številom udeležencev.
12. člen
Disciplinski postopek se lahko začne (oz. se izreče kazen) le v primeru, ko je bila proti kršitelju
oddana prijava v roku 30 dni po storjenem prekršku. Izjema so prekrški v zvezi z mednarodnimi
tekmovanji in s finančno – materialnim poslovanjem, kjer je rok za prijavo 60 dni.
13. člen
Nihče ne more biti kaznovan, če ni bil predhodno zaslišan. Če kršitelj noče prisostvovati
zaslišanju ali pa je poslal svojo pisno izjavo v roku 8 dni od sprejetja poziva na zaslišanje, se
smatra, kakor da je bil zaslišan, postopek pa se razreši na osnovi zbranega gradiva. Če se
kršitelj noče odzvati ali podati izjave v roku 8 dni se smatra, da ignorira poziv in komisijo.
Komisija nadaljuje postopek in izda pisno odločbo o ugotovitvah in o kaznovanju ali oprostitvi
po pravilniku.
14. člen
Disciplinske kršitve se delijo na lažje ter težje kršitve.
Težje disciplinske kršitve predstavljajo ravnanja, s katerimi se:
- huje krši določbe statuta kluba, drugih splošnih aktov kluba ali predpisov OZS,
- krši sklepe organov kluba,

- naklepno povzroči materialno škodo,
- kršijo obveznosti po pogodbah, ki jih imajo igralci, trenerji in funkcionarji sklenjene s klubom
ter
- kršijo pravila fair playa in športnega vedenja, zlasti: ugovarjanje in protestiranje sodniškim
odločitvam, fizični napadi na nasprotnega igralca, soigralca, sodnika, druge uradne osebe na
tekmi ali obiskovalca tekme.
Težjo disciplinsko kršitev predstavljajo naslednja ravnanja:
1. Nešportno vedenje
- najmanj dvakratna zamuda na trening, tekmo, video analizo, skupni obrok, gostovanje,
- neupravičen izostanek s treninga, tekme, video analize, skupnega obroka, gostovanja,
- gestikuliranje med tekmo oziroma ugovarjanje zamenjavi igralca,
- ponočevanje med tekmovalno sezono (igralec je opažen po 24. uri (izjema je skupno druženje
ekipe po odigrani tekmi)),
- vdajanje alkoholu (igralec je v javnosti opažen v vinjenem stanju),
- kajenje v klubski opremi,
- odkritje prepovedane substance na doping kontroli igralca,
- neupoštevanje navodil (trenerja oz. direktorja) o skupnem odhodu na gostovanje in skupnem
prihodu iz gostovanja ter
- ukvarjanje z igrami na srečo ali s kakršnimikolimi aktivnostmi v zvezi z igrami na srečo, ki so
povezane s tekmami ekip OK Salonit Anhovo – Kanal.
2. Neizvajanje obveznosti do kluba
- namerno uničenje ali izguba klubske opreme,
- predčasen odhod (brez soglasja trenerja) iz skupnih aktivnosti ter
- neupoštevanje navodil strokovnega teama vezanih na klubsko opremo.
3. Nastopanje v medijih
- širjenje podatkov in komentiranje dela ter obnašanja predsednika kluba, direktorja, vseh
trenerjev kluba in ostalih oseb, ki delajo v klubu, kot tudi posameznih odločitev predsednika
kluba, direktorja in upravnega odbora ter
- odkrivanje poslovnih skrivnosti kluba, kar predstavljajo sledeči podatki kluba (podatki iz
sklenjenih pogodb z igralci, trenerji in funkcionarji kluba, izkazi in podatki materialno
finančnega poslovanja, podatki o stanju upnikov in dolgov, odkrivanje podatkov in
komentiranje okoliščin, ki bi utegnile povzročiti škodo klubu).

Lažjo disciplinsko kršitev predstavljajo naslednja ravnanja:
1. Nešportno obnašanje
- uporaba mobilnega telefona med pomembnimi klubskimi aktivnostmi.
2. Neupoštevanje zdravnikovih navodil
- povišanje telesne teže, kar se izkaže ob rednih klubskih merjenih (do 5 kg) ter
- neupoštevanje navodil fizioterapevta glede uporabe bandaž ali drugih opornic pri treningih in
tekmah.
3. Neizvajanje obveznosti do kluba
- izguba klubske opreme ter
- neupoštevanje navodil strokovnega teama, vezanih na klubsko opremo.
15. člen
Kazni za disciplinske prekrške so:
a) opomin
b) javni opomin
c) prepoved nastopanja na tekmovanjih in opravljanja funkcij za določen čas do enega leta.
d) izključitev iz društva
e) denarna kazen za pogodbene člane (igralci, trenerji, funkcionarji). Za težje disciplinske
prekrške je mogoče izreči denarno kazen v razponu 50 do 1.000 EUR. Za prejetje rumenih ali
rdečih kartonov na tekmah se prvi karton oprosti plačila, za vse naslednje se odbije višina
kazni od prejemka v naslednjem mesecu.
16. člen
Kazen »prepoved opravljanja funkcije za določen čas za funkcionarje« ne more biti krajša kot
1 tedna in ne daljša od 12 mesecev. Kazen »prepoved nastopanja posameznih članov na
tekmovanjih« ne more biti krajša od 1 tedna in ne daljša od 12 mesecev.
17. člen
Kazen »izključitev« se lahko izreče samo v primeru izredno težkih kršitev, kakor tudi v primeru,
ko je član ali funkcionar društva že kaznovan na rednem sodišču zaradi kaznivega dejanja.
18. člen
Pravnomočne sklepe in dokumentacija se arhivirajo.
II. PRISTOJNOST KAZNOVANJA
19. člen

Disciplinska komisija vodi postopek in izreka kazni po tem pravilniku.
20. člen
Proti sklepom disciplinske komisije OK Salonit Anhovo - Kanal, ki jih je ta sprejela na prvi
stopnji, je možna pritožba na UO OK Salonit Anhovo - Kanal (drugostopenjski organ).
21. člen
Odločitev drugostopenjskega organa (UO OK Salonit Anhovo - Kanal) je dokončna in pritožba
ni več možna.
III. DISCIPLINSKI POSTOPEK
22. člen
Disciplinski postopek se začne na osnovi pisne prijave kateregakoli člana društva,
posameznika ali organa OK Salonit Anhovo - Kanal. Disciplinski postopek je nujen v primeru,
če je bila podana disciplinska prijava.
23. člen
Ko disciplinska komisija začne disciplinski postopek, poklice kršitelja na zaslišanje ali pa kršitelj
poda pisno izjavo. Kršitelja se povabi na zaslišanje oziroma pozove, da poda pisno izjavo, z
uradnim vabilom, ki se mu pošlje po pošti s povratnico. Disciplinski postopek se mora začeti
najkasneje v roku 30 dni od prejema prijave, sicer primer zastara.
24. člen
Disciplinska komisija vodi postopek o disciplinskem prekršku in izreka kazen, ko z zaslišanjem
osumljenega, predlagatelja prijave in prič popolno preuči primer. Če ugotovi, da ni bilo
disciplinskega prekrška, disciplinska komisija ustavi postopek. Če ugotovi, da je bila prijava
lažna in zlonamerna, lahko začne postopek proti predlagatelju prijave. Če disciplinska komisija
med postopkom ugotovi, da je primer take narave, ko je kazniv po veljavnih zakonih (kraja,
telesne poškodbe, itd.), predlaga UO kluba, da primer preda pristojnim organom.
25. člen
Disciplinska komisija vodi postopek o prekršku na seji, na kateri se vodi zapisnik. Zapisnik vodi
eden izmed članov disciplinske komisije, podpišeta pa ga predsednik in zapisnikar.
26. člen
Zapisnik o disciplinskem postopku mora vsebovati:
a) čas, kraj in datum seje,
b) sestavo disciplinskega organa,
c) označitev predlagatelja disciplinskega postopka,
d) prisotne udeležence disciplinskega postopka,
e) bistveno vsebino in navedbe udeležencev postopka,

f) dokazni sklep,
g) sklepe in odločitve, sprejete med postopkom ter
h) podpis predsednika disciplinskega organa ter zapisnikarja.
27. člen
Pisni sklep, s katerim disciplinski organ odloči o disciplinskem prekršku, mora vsebovati:
a) sestavo disciplinskega organa,
b) dokazni sklep,
c) vrsto prekrška,
d) višino kazni,
e) obrazložitev disciplinskega ukrepa in navedbo člena, po katerem je izrečena,
f) datum začetka veljavnosti sklepa,
g) pravni pouk ter
h) podpis predsednika disciplinske komisije.
28. člen
Odločbo o kazni prejmejo vse stranke v disciplinskem postopku.
29. člen
Kazen po sklepu disciplinske komisije ali UO začne teci od dneva pravnomočnosti.
IV. PRITOŽBA
30. člen
Proti sklepu o disciplinski kazni se lahko obtoženi pritoži na UO OK Salonit Anhovo - Kanal v
roku 8 dni po vročitvi sklepa. Pritožbo se vroči prvostopenjskemu organu, ki je dolžan, da ves
spis v roku 8 dni po prijemu pritožbe dostavi drugostopenjskemu organu. Nepravočasno
vložena in nepravilna pritožba se ne obravnava.
Pritožba mora vsebovati:
a) navedbo sklepa, zoper katerega se podaja pritožba,
b) razlog izpodbijanja,
c) obrazložitev pritožbe,
d) predlog, da se izpodbijani sklep popolnoma ali deloma razveljavi ali spremeni ter
e) podpis osebe, ki se pritožuje.
31. člen

Na sklep disciplinske komisije se lahko pritoži:
a) kaznovani ter
b) prijavitelj prekrška
32. člen
Drugostopenjski organ mora sprejeti odločitev na pritožbo (dopolnitev postopka, potrditev,
sprememba ali ukinitev sklepa o kazni) v roku 30 dni od vložene pritožbe.
33. člen
Postopek se lahko obnovi:
a) kadar se v roku treh mesecev od sprejetja pravnomočnega sklepa najdejo drugi dokazi ali
se pojavijo okoliščine, ki do tedaj niso bile poznane in bi vplivale na pravičnejšo rešitev primera
ter
b) kadar se dokaže, da je pravnomočen sklep zasnovan na neresnični prijavi in dokazih.
34. člen
Predlog za obnovitev postopka se lahko vloži v roku treh mesecev od vročitve pravnomočnega
sklepa. Predlog za obnovitev postopka ne zadrži izvrševanja sklepa o kazni.
35. člen
Predlog za obnovitev postopka se vloži na organ, ki je sprejel sklep, vendar preko
prvostopenjskega disciplinskega organa.
36. člen
Disciplinska komisija mora ponovno pritožbo obravnavati in jo rešiti v roku 15 dni od prejema
celotnega gradiva, pri čemer lahko:
a) s sklepom zavrže pritožbo kot prepozno, če ugotovi, da je bila pritožba podana po preteku
pritožbenega roka,
b) s sklepom zavrže pritožbo kot nedovoljeno, če ugotovi, da je pritožbo podala oseba, ki nima
pravice do pritožbe ali, če ugotovi, da je bila pritožba že enkrat vložena, kasneje pa umaknjena,
c) z odločbo zavrne pritožbo kot neutemeljeno in potrdi prvotni sklep,
d) s sklepom ugodi pritožbi, prvotni sklep pa deloma ali v celoti razveljavi.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
37. člen
Pravilnik začne veljati na dan po potrditvi UO OK Salonit Anhovo - Kanal. Pravilnik je
objavljen na spletni strani OK Salonit Anhovo - Kanal. Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha
veljati dosedanji pravilnik.
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