DISCIPLINSKI PRAVILNIK

V Ljubljani, december 2017

Disciplinski pravilnik PKL
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo disciplinski prekrški, odgovornost za prekrške, postopek za ugotavljanje prekrškov in izrekanje disciplinskih ukrepov ter
disciplinski ukrepi za plavalce, plavalne delavce in plavalne funkcionarje, ki so člani Plavalnega kluba Ljubljana (v nadaljnjem besedilu PKL).
Poleg odgovornosti za kršitve se s tem pravilnikom določajo tudi ukrepi, ki se izrekajo kršiteljem ter pogoj in postopek, v katerem se ugotavlja odgovornost in
izrekajo ukrepi.
2. člen
Namen izrekanja ukrepov po tem pravilniku je prispevati k pravilni vzgoji tekmovalcev in športnih delavcev, tako v športnem kot tudi osebnostnem pogledu.

II. STVARNA VELJAVNOST PRAVILNIKA
3. člen
Ta pravilnik se uporablja za plavalce, plavalne funkcionarje, plavalne delavce, plavalne sodnike in plavalne trenerje (v nadaljevanju plavalci in plavalni
delavci), ki so člani PKL. Prav tako ta pravilnik velja za vse redno zaposlene in pogodbene delavce PKL.
Poleg tega pravilnika morajo vsi našteti v prvem odstavku tega člena upoštevati tudi pravilnike Mednarodne plavalne amaterske zveze (v nadaljnjem besedilu
FINA), statut PKL in druge predpise PKL.
Za prekrške v zvezi z dopingom se uporabljajo pravila FINA in Slovenske anti doping organizacije (v nadaljevanju SLOADO).
4. člen
Tekmovalci ter športni delavci so odgovorni za kršitve, ki so jih storili naklepno ali iz malomarnosti in sicer z nepravilnim ravnanjem kot tudi z opustitvijo
odgovornosti.
Če s tem pravilnikom ni drugače določeno, se storilca kaznuje tudi za poskus disciplinskega prekrška, in sicer tako, kot če bi disciplinski prekršek dokončal. V
tem primeru se storilca lahko kaznuje mileje.
5. člen
Klub je odgovoren za vedenje svojih tekmovalcev ali klubskih delavcev, ko nastopajo v imenu kluba.
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Nepoznavanje predpisov, ki urejajo to področje, nikogar ne opravičuje ter ne izključuje odgovornosti za njihovo kršitev.
6. člen
Disciplinska komisija PKL je pristojna za obravnavo in vodenje postopkov v primeru kršitve določil tega pravilnika ali drugih dokumentov, ki urejajo to področje
in so našteti v tem pravilniku.

III. DISCIPLINSKI PREKRŠKI PLAVALCEV, PLAVALNIH DELAVCEV IN FUNKCIONARJEV
7. člen
Ukrepi, predvideni v tem pravilniku se izrekajo za prekrške:
a) nešportno vedenje na treningih tekmovanjih, pripravah, potovanjih, sestankih in ostalih aktivnostih v okviru PKL:
• poskus fizičnega napada in fizični napad na tekmovalce, uradne osebe tekmovanja, športne delavce in gledalce,
• žalitev, zmerjanje, nedostojne kretnje, ugovarjanje in nasprotovanje sodniškim odločitvam;
b) kazniva dejanja in prekrški v zvezi z udeležbo v akcijah PKL ter druga nečastna dejanja;
c) slaba organizacija tekmovanja, ne glede ali so povzročene izredne razmere na tekmovališču ali ne;
d) neopravičen ne nastop na tekmovanjih ali predčasna zapustitev tekmovanja tekmovalca;
e) nastop na tekmovanjih, na katerih tekmovalec v skladu z določili tekmovalnega pravilnika in propozicij nima pravice nastopa;
f) neopravičeno izostajanje s priprav državne reprezentance ali udeležbe v reprezentanci;
g) nastopanje na tekmovanjih ali opravljanja funkcij v času suspenza oziroma kazni;
h) dajanje lažnih in nepopolnih podatkov v zvezi z registracijo ali drugimi formiranimi podatki, vezanimi s pravico nastopanja;
i) neizpolnjevanje predpisanih dolžnosti in zahtev športnih organizacij za dostavo poročil, informacij ali drugih podatkov v dogovorjenem roku;
j) neredi na tekmovanjih povzročeni s strani tekmovalcev, športnih delavcev, gledalcev ali slabe organizacije;
k) pristransko sojenje;
l) opravljanje funkcij v plavalnih organizacijah v času suspenza oziroma izrečene kazni; in
m) jemanje nedovoljenih poživil.
Za vsako dejanje, ki ni izrecno predvideno kot disciplinski prekršek po tem pravilniku, predstavlja pa kršitev statutov, pravilnikov, navodil, sklepov in odločb
PZS, LEN in FINA ali pomeni kršitev običajnega športnega obnašanja, se storilcu lahko izreče kazen, predvidena s tem pravilnikom.
Kazni se izrekajo za disciplinski prekršek storjen na bazenu ali izven njega, če je prekršek v zvezi s plavanjem ali s plavanjem povezanimi dejavnostmi.
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IV. DISCIPLINSKI UKREPI
8. člen
Za posamezne vrste storilcev prekrškov se lahko izrekajo naslednji ukrepi:
a) - za tekmovalce:
1. opomin;
2. ukor;
3. prepoved nastopanja za določeno dobo (suspenz); in
4. trajna prepoved nastopanja.
b) - za športne delavce:
1. opomin;
2. ukor;
3. prepoved vodenja ekipe na javnih tekmovanjih trenerju za določeno dobo
(suspenz);
4. prepoved opravljanja funkcij za določeno dobo (suspenz);
5. trajna prepoved opravljanja funkcij;
6. redno zaposlenim delavcem v PKL odpoved delovnega razmerja; in
7. pogodbenim delavcem v PKL odpoved pogodbe.
Pod športnimi delavci je v smislu tega pravilnika razumeti funkcionarje, strokovne in tehnične delavce v klubu, ki se bodisi poklicno, bodisi amatersko ukvarjajo
z dejavnostjo v plavalnem športu.
9. člen
Prepoved nastopanja za tekmovalce ne sme biti daljša kot štiri (4) leta. Prepoved opravljanja funkcije za določen čas ne sme biti krajša od treh (3) mesecev in
daljša od enega (1) leta.
10. člen
Trajna prepoved nastopanja se izreče samo zaradi najtežjih prekrškov. Pri tekmovalcih ali športnih delavcih pa se ukrep izvrši le v primeru, če so bile osebe
kaznovane na sodiščih zaradi nečastnega kaznivega dejanja oz. pri SLOADO .

V. OKOLIŠČINE DISCIPLINSKEGA PREKRŠKA
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11. člen
Pri odmeri kazni se mora upoštevati olajševalne in oteževalne okoliščine:
Olajševalne okoliščine:
• priznanje krivde;
• predhodno nekaznovanje;
• reakcija zaradi izzivanj; in
• ostale okoliščine, ki so v korist kršitelja.
Oteževalne okoliščine:
• predhodno kaznovanje;
• če je prekršek storjen organizirano (več ljudi);
• če je prekršek storjen iz koristoljublja;
• če je isti prekršek ponovljen;
• če je prekršek storjen na reprezentančnih tekmovanjih;
• če je prekršek storjen na tekmovanju v tujini ali na državnih prvenstvih; in
• ostale okoliščine, ki niso v korist kršitelja.

VI. ZASTARANJE DISCIPLINSKEGA POSTOPKA
12. člen
Postopek se ne more uvesti, če je od dneva storitve do dneva vložitve prijave Disciplinski komisiji PKL minilo več kot dva (2) meseca od storitve prekrška
(relativno zastaranje).
13. člen
Disciplinskega ukrepa ni mogoče izreči po poteku šestih (6) mesecev od storitve prekrška (absolutno zastaranje).
14. člen
Če storilec prekrška, za katerega mu je bil ukrep izrečen kot opomin ali ukor, v roku šestih (6) mesecev od preteka kazni ne stori novega prekrška, se šteje,
da mu ukrep ni bil izrečen.
15. člen
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Če storilec prekrška, kateremu je bila izvršitev izrečenega ukrepa prepovedi nastopanja za določeno dobo, v enem (1) letu po preteku te dobe ne stori novega
prekrška, se šteje, da mu ukrep ni bil izrečen.
Ostali izrečeni ukrepi ostanejo trajno v evidenci prvostopenjskega organa, to je Disciplinske komisije PKL, ter se lahko upoštevajo kot oteževalne okoliščine
pri izbiri ukrepa za morebitne nove prekrške istega storilca.
VII. JEZIK, V KATEREM POSLUJE DISCIPLINSKA KOMISIJA
16. člen
Disciplinska komisija posluje v slovenskem jeziku.
Oseba, ki ne obvlada slovenskega jezika, si v disciplinskem postopku lahko priskrbi tolmača na lastne stroške.
17. člen
O vseh izrečenih ukrepih po tem pravilniku se pri Disciplinski komisiji PKL vodi evidenca, ki je na vpogled vsem članom kluba.
VIII. POSTOPEK UGOTAVLJANJA ODGOVORNOSTI IN IZREKANJE UKREPOV
18. člen
Odgovornost za prekrške ugotavlja in izreka Disciplinska komisija PKL.
19. člen
Odločitve Disciplinske komisije na sejah so veljavno sprejete z večino glasov vseh članov.
Disciplinska komisija zaseda v sestavi treh (3) članov.
20. člen
Če je ugotovljena storilčeva odgovornost za več prekrškov, se najprej določi vrsta in višina ukrepa za vsak prekršek posebej, nato pa se izreče enoten ukrep,
ki ne sme biti strožji od seštevka vseh določenih kazni.
Če se postopek za ugotavljanje odgovornosti istega storilca vodi hkrati pred več organi, se zadeva odstopi v reševanje višjemu organu.
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21. člen
Član disciplinskega organa se izloči pri odločanju v primeru, če je v sorodstveni povezavi z osebo, ki je v postopku, ali če je v postopku varovanec člana
Disciplinske komisije.
IX. UVEDBA DISCIPLINSKEGA POSTOPKA
22. člen
Disciplinski postopek se lahko uvede :
− na osnovi prijave člana kluba;
− na osnovi prijav vrhovnega sodnika tekmovanja ali delegata;
− na osnovi prijave klubov; in
− na osnovi pristojnega organa PKL.
23. člen
Disciplinski prekršek, ki je že uveden v zvezi z določenim prekrškom, lahko organ po uradni dolžnosti razširi tudi na druge prekrške ter na druge storilce, če je
za take prekrške ali storilce izvedel v zvezi z vodenjem disciplinskega postopka.
a) POTEK POSTOPKA
24. člen
Prijavo mora prijavitelj vložiti pisno pri Disciplinski komisiji v skladu z 12. členom tega pravilnika.
25. člen
Pisna prijava disciplinskega prekrška mora vsebovati:
1. opis disciplinskega prekrška (kraj, čas, okoliščine);
2. ime osebe, ki je osumljena storitve disciplinskega prekrška;
3. izjave prič o okoliščinah storjenega prekrška ter imena in naslove prič, ki bodo pojasnile okoliščine prekrška; in
4. priimek in ime, naslov, telefonsko številko ter funkcijo osebe, ki prijavlja disciplinski prekršek.
Pisna prijava disciplinskega prekrška se pošlje s priporočeno pošto na:
Plavalni klub Ljubljana
Disciplinska komisija
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Celovška 25; 1000 Ljubljana
Po preučitvi prijave predsednik Disciplinske komisije izda pisni sklep o uvedbi disciplinskega postopka. Sklep se pošlje osebi zoper katero je uveden
disciplinski postopek.
26. člen
Predsednik Disciplinske komisije lahko zahteva od prijavitelja, naj v določenem roku dopolni prijavo o disciplinskem prekršku. Podatke v zvezi z disciplinskim
prekrškom lahko zahteva od plavalnih organizacij, plavalcev, plavalnih funkcionarjev, plavalnih delavcev in drugih, ki lahko nudijo dodatne podatke o prekršku.
27. člen
Hkrati z vročitvijo sklepa o uvedbi disciplinskega postopka se osebo pozove, da v roku osmih (8) dni od vročitve poda pisno izjavo v zvezi z disciplinskim
prekrškom.
28. člen
Disciplinska komisija mora zaslišati osebo, proti kateri je uveden disciplinski postopek, po potrebi pa o okoliščinah prekrška zasliši tudi druge osebe.
29. člen
Izjemoma ni potrebno pozivati obdolženega na zaslišanje, niti zahtevati pisno izjavo, če gre za lažji prekršek, za katerega organ izreče opomin ali ukor, iz
prijave same pa izhaja dovolj dejstev in dokazov, na podlagi katerih je moč ugotoviti odgovornost ter izreči ukrep.
30. člen
Če storilec prekrška zavrne zaslišanje ali v roku osmih (8) dni po prejemu poziva ne odda pisne obrazložitve, se smatra, kot da je bil zaslišan in se primer
rešuje na temelju dostavljenih dokazov.
Opustitev ravnanja iz prejšnjega odstavka se šteje za hud prekršek.
31. člen
Na osnovi zbranih dokazov o prekršku lahko Disciplinska komisija odloči, da se ustavi disciplinski postopek, če dejanje ni disciplinski prekršek ali ni dokazov,
da je oseba storila disciplinski prekršek.
32. člen
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Ne glede na obveznost zaslišanja po 28. in 30. členu tega pravilnika ima obdolženi pravico zahtevati, da se ga na njegove stroške povabi na sejo Disciplinske
komisije zaradi podrobnejše obrazložitve okoliščin prekrška oziroma zaradi zaslišanja.
b) STROŠKI POSTOPKA
33. člen
Stroški dela in poslovanja Disciplinske komisije za ugotavljanje odgovornosti in izrekanja ukrepov gredo v breme PKL.
Stroški, ki jih v zvezi z disciplinskim postopkom trpijo tekmovalci, športni delavci, gredo v njihovo lastno breme.
Določbi prejšnjih odstavkov se uporabljata ne glede na to, s kakšno odločbo je bil disciplinski postopek končan.
c) HITROST POSTOPKA
34. člen
Postopek zaradi storjenega prekrška mora biti po redni poti končan v roku treh (3) mesecev od dneva začetka prvo stopenjskega postopka. V nasprotnem
primeru zastara.
X. ODLOČITEV DISCIPLINSKE KOMISIJE
35. člen
Disciplinska komisija po prejemu prijave in izvedbi zaslišanja, če je le-to potrebno, glede na ugotovljeno dejansko stanje postopek ustavi ali pa ugotovi, da je
storilec odgovoren za prekršek, na katerega se prijava nanaša. V tem primeru izreče ustrezen ukrep.
Postopek vodi predsednik Disciplinske komisije. V primeru njegove odsotnosti pa eden od pooblaščenih članov komisije, ki ga pooblasti predsednik
Disciplinske komisije.
36. člen
V pisnem sklepu komisije, s katerim je izrečen ukrep, mora biti naveden:
• opis prekrška;
• vrsta prekrška;
• izbran ukrep in njegova višina;
• obrazložitev odločitve o krivdi in odločitve o izbiri ukrepa; ter
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•

pravni pouk

XI. SUSPENZ
37. člen
Suspenz je lahko:
a) avtomatičen; ali
b) na podlagi sklepa disciplinskega organa.
IO PKL lahko izreče suspenz proti članom zaradi neizpolnjenih obveznosti do PKL. Takšen suspenz velja vse do poravnave klubskih obveznosti.
Po sprejetem sklepu o suspenzu, mora IO PKL posredovati Disciplinski komisiji prijavo proti suspendiranemu članu.
38. člen
Avtomatični suspenz nastopi v primeru, ko je tekmovalec izključen s tekmovanja na javni prireditvi in kadar je posebno določeno s tem ali drugim pravilnikom.
Vodstvo tekmovanja (delegat, vrhovni sodnik, štarter ) je pooblaščeno, da lahko suspendira tekmovalca ali športnega delavca, ki je na tekmovanju povzročil
hujši prekršek.
Organ, ki je sprejel odločitev o suspenzu posameznika ali kluba mora v roku osmih (8) dni podati prijavo Disciplinski komisiji PKL.
39. člen
Avtomatičen suspenz tekmovalcev lahko traja največ en (1) mesec.
40. člen
Disciplinska komisija PKL lahko ukine suspenz, če ugotovi, da prekršek ne predstavlja hujše kršitve.
Takšno odločitev lahko sprejme tudi vodstvo tekmovanja na prvenstvenih tekmovanjih, s tem, da je dolžno poročilo dostaviti Disciplinski komisiji, ki odloči ali je
potrebno uvesti disciplinski postopek.
Avtomatičen suspenz se računa v kazen.
41. člen
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Disciplinska komisija ja dolžna izreči suspenz proti vsakemu članu PKL, proti kateremu je uveden kazenski postopek odvzema prostosti oziroma je obsojen na
zaporno kazen pri pravosodnih organih.
Suspenz velja do izreka sodbe s strani pravosodnega organa.
42. člen
V času suspenza oseba ne sme opravljati nobene dejavnosti v plavalnem športu, če je ta oseba tekmovalec pa ne sme nastopiti na tekmovanjih ali se
registrirati za drug klub.
XII. VROČITEV IN IZDELAVA SKLEPA
43. člen
Pisni odpravek sklepa z vsemi zahtevanimi sestavinami je Disciplinska komisija dolžna izdelati, najkasneje v roku osmih (8) dni od sprejema sklepa.
Pisni odpravek sklepa, s katerim je bila izrečena prepoved nastopanja ali opravljanja funkcij, mora biti storilcu vročena najkasneje v štirih (4) do osmih (8) urah
preden začne teči prepoved. Če organ ne odloči drugače in tega ne navede v sklepu, prične ukrep časovne prepovedi teči 48 ur po vročitvi.
Disciplinska komisija je dolžna po uradni dolžnosti spremljati izvrševanje in potek ukrepa.
XIII. PRITOŽBA
44. člen
Proti sklepu prvostopenjskega organa je dovoljena pritožba na drugostopenjski organ (Izvršni odbor PKL) in sicer v roku osmih (8) dni po prejemu pisnega
odpravka sklepa.
Pritožba ne zadrži izvršitve sklepa.
45. člen
Pritožba se vloži pri Disciplinski komisiji (prvostopenjskemu organu), ki jo skupaj s celotnim gradivom o zadevi, najkasneje v roku treh (3) dni dostavi
drugostopenjskemu organu.
Preden odstopi pritožbo drugostopenjskemu organu, prvostopenjski organ ugotovi, ali je pritožba pravočasna oziroma ali jo je vložila upravičena oseba (43.
člen) ter jo v nasprotnem primeru zavrže.
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46. člen
Pritožbo lahko vložijo:
- plavalec, športni delavec, ki mu je ukrep izrečen; in
- prijavitelj;
47. člen
V postopku o pritožbi lahko drugostopni organ:
a) neposredno ali preko drugega organa dopolni opravljeni postopek;
b) sklep prvostopenjskega organa potrdi, spremeni ali razveljavi in zadevo vrne prvostopenjskemu organu v ponovno odločanje.
48. člen
Postopek pred drugostopenjskim organom mora biti končan najkasneje v roku enega (1) meseca po vložitvi pritožbe.
Sklep drugostopenjskega organa je dokončen.
XIV. IZREDNA OMILITEV UKREPA
49. člen
Kadar so podani nedvomni dokazi, da je bil z izrekom ukrepa dosežen vzgojni namen, lahko IO PKL odloči, da se ukrep omili ali da se storilcu nadaljnje
prestajanje ukrepa odpusti.
Prošnja za izredno omilitev kazni se lahko vloži le enkrat v teku iste tekmovalne sezone.
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XV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
50. člen
Disciplinske zadeve, ki so bile na dan uveljavitve tega pravilnika v teku, se dokončajo po doslej veljavnih pravilih o postopku, materialne določbe tega
pravilnika pa se uporabijo, če so za storilca ugodnejše.
51. člen
Ta disciplinski pravilnik prične veljati z 7.12.2017.

Plavalni klub Ljubljana
Matjaž Jemec
Predsednik
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