
DISCIPLINSKI PRAVILNIK 

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

Ta pravilnik določa disciplinski organ, disciplinske prekrške, odgovornost za prekrške ter predpisuje 

postopek za ugotavljanje disciplinske odgovornosti.  

Določa izrekanje disciplinskih ukrepov, sprejetih na podlagi disciplinskih postopkov. 

2. člen 

Uporablja se za vsa področja, kjer se izvaja aktivnost Plavalnega kluba Celulozar Krško (v nadaljevanju 

PKCK). 

Disciplinska komisija po tem pravilniku je pristojna za disciplinske prekrške, ki jih storijo  plavalci in 

drugi člani PKCK, kadar nastopijo dogodki in dejanja, pri katerih se za prekršek šteje hujše 

neupoštevanje statuta, pravilnikov in sklepov organov PKCK ter vsako dejanje, ki ni v skladu z interesi 

PKCK. 

3. člen 

Določbe tega pravilnika se uporabljajo za vse plavalce in člane PKCK, ne glede na kraj storitve 

disciplinske kršitve. 

 

II. DISCIPLINSKI ORGANI 

4. člen 

Disciplinska organa sta na prvi stopnji Disciplinska komisija in na drugi stopnji Upravni odbor PKCK. V  

primeru postopka proti članu Upravnega odbora PKCK in njegove pritožbe na sklep Disciplinske 

komisije, je disciplinski organ druge stopnje Zbor članov PKCK. 

 

5. člen 

Disciplinska komisija je izvoljena na Zboru članov PKCK, za mandatno dobo dveh (2) let. Disciplinsko 

komisijo sestavljajo trije (3) člani, ki so lahko po poteku mandata ponovno izvoljeni. 

Člani Disciplinske komisije med seboj izvolijo predsednika. 

Član Disciplinske komisije ne more biti član drugega organa PKCK. 

Član Disciplinske komisije ne more biti oseba, ki je obravnavana zaradi disciplinske kršitve. V takem 

primeru se mora član komisije izločiti, prekršek obravnavata preostala dva člana disciplinske komisije. 

V primeru, da sta v prijavo disciplinskega postopka vključena dva ali trije člani Disciplinske komisije, o 

disciplinskem prekršku odloča Upravni odbor PKCK. 

 

 

 



III. DISCIPLINSKI UKREPI 

6. člen 

 

Disciplinski ukrepi, ki jih lahko izreče Disciplinska komisija so: 

- opomin, 

- javni opomin, 

- prepoved nastopanja na določenem številu tekmovanj, 

- prepoved opravljanja funkcij v PKCK za določeno dobo, 

- predlog izključitve iz PKCK za dobo 3, 6, 12 ali 24 mesecev, 

- predlog trajne izključitve iz PKCK. 

 

IV. DISCIPLINSKI PREKRŠKI 

7. člen 

Ukrepi, predvideni v tem pravilniku se izrekajo za prekrške: 

- kršitve določb Statuta PKCK, drugih aktov in sklepov organov PKCK, 

- nevestno izvrševanje sprejetih zadolžitev in funkcij v PKCK, 

- kršitev vseh dogovorov med članom in PKCK, 

- dejanja, ki povzročajo materialno škodo PKCK, 

- povzročanje razprtij ali nestrpnosti v PKCK in izven njega, 

- neupravičena odtujitev lastnine PKCK, 

- nekorektno ravnanje člana PKCK napram drugim članom PKCK, 

- nešportno vedenje na treningih in tekmah (preklinjanje, ugovarjanje odločitvam trenerja ali 

sodnika, predrzen odnos do organizatorja tekmovanja, žaljenje drugih tekmovalcev ali 

gledalcev, fizični obračuni, ipd.), 

- jemanje nedovoljenih substanc, 

- dejanja, ki kakorkoli škodujejo ugledu PKCK ali dejavnosti s katero se PKCK ukvarja. 

 Nepoznavanje Statuta PKCK, pravilnikov in pogodb ne izključuje disciplinske odgovornosti. 

 

V. DISCIPLINSKI POSTOPEK 

8. člen 

Disciplinska komisija se sestane in odloča o začetku postopka na osnovi pisne zahteve člana PKCK ali 

organa PKCK. Disciplinski postopek se uvede, če vsaj en član disciplinske komisije glasuje ZA izvedbo 

disciplinskega postopka. 

Če je bila zahteva za uvedbo disciplinskega postopka vložena prepozno, disciplinska komisija zahtevo 
zavrže in konča postopek. 
 

 

 

 

 



9. člen 

Uvedbo disciplinskega postopka lahko predlagajo člani PKCK ali organi PKCK. 

 
Pisna zahteva za uvedbo disciplinskega postopka mora vsebovati:  

1. Osebne podatke vlagatelja (ime, priimek in naslov). 
2. Osebne podatke domnevnega kršitelja (ime, priimek).  
3. Datum, kraj, narava in posledice domnevno storjenega disciplinskega prekrška.  
4. Navedba morebitnih dokazov in njihova predložitev, če je to možno. 
5. Navedba morebitnih posledic disciplinskega prekrška, če so le-te nastale. 

 
Anonimne zahteve se ne obravnavajo.  
 
Pisne zahteve za uvedbo disciplinskega postopka morajo biti poslane s priporočeno pošto na sedež 
PKCK.  Disciplinska komisija se sestane najkasneje štirinajst (14) dni po prejetju pisne zahteve.  
 

10. člen 

Disciplinska komisija vodi disciplinski postopek na osnovi pravilnika in drugih predpisov PKCK ter v 
skladu z veljavnim pravnim redom Republike Slovenije. Disciplinska komisija mora pri ugotavljanju 
materialne resnice in izreku pravilnega disciplinskega ukrepa preučiti predložene dokaze in 
upoštevati vse znane okoliščine, ki bi lahko vplivale na izrek ukrepa. 
 

11. člen 
 
Disciplinska komisija mora o uvedbi disciplinskega postopka obvestiti člana PKCK, proti kateremu vodi  
disciplinski postopek. Kršitelja Disciplinska komisija povabi na zaslišanje oziroma pozove, da poda 
pisno izjavo, z uradnim vabilom, ki se mu pošlje po pošti s povratnico.  
Če član PKCK oz. kršitelj v roku osmih (8) dni od prejema poziva na zaslišanje ne poda pisne izjave oz. 
se ne udeleži zaslišanja na v vabilu določen termin zaslišanja, se postopek nadaljuje brez njegove 
izjave in prisotnosti. Disciplinska komisija sprejme sklep na podlagi ustnih in pisnih izjav zaslišanih prič 
in drugega zbranega gradiva o prekršku. 
 

12. člen 
 
O disciplinski obravnavi se vodi zapisnik, ki ga podpišeta predsednik Disciplinske komisije in 
zapisnikar. 
 
Na podlagi zbranih dokazov Disciplinska komisija izda odločbo v obliki sklepa, s katero lahko člana 
oprosti ali pa izreče disciplinski ukrep iz 6. člena tega pravilnika. Pri odločanju o vrsti ukrepa 
Disciplinska komisija upošteva vse oteževalne in olajševalne okoliščine, stopnjo odgovornosti ter 
posledice kršitve.  
 
Sklep disciplinskega organa mora vsebovati:  

1. Uvod, kjer je navedeno, kdo izdaja sklep, na podlagi katerih določil je sklep izdan, 
kdaj in kje je bil sklep sprejet. 

2. Izrek sklepa, ki vsebuje kršiteljeve podatke, ugotovitve, kateri prekršek je storil in 
kakšen ukrep mu je bil izrečen. 

3. Obrazložitev sklepa. 
4. Pravni pouk o ugovoru oz. pritožbi. 
5. Datum in podpis disciplinskega organa.  

 



Disciplinska komisija disciplinske ukrepe in predloge ukrepov ter njihove obrazložitve izda v pisni 
obliki v dveh izvodih. En izvod prejme član, zoper katerega se je postopek vodil, drugi izvod gre v 
arhiv PKCK.  
 

13. člen 
 
Pritožbe na sklep Disciplinske komisije se pošljejo priporočeno na naslov sedeža PKCK, najkasneje 
petnajst (15) dni po prejemu sklepa. Na sklep se lahko pritožita predlagatelj uvedbe disciplinskega 
postopka ali član PKCK, kateremu je bil izrečen ukrep. 
 
Na podlagi pisne pritožbe Upravni odbor PKCK uvede postopek na drugi stopnji. V  ta namen skliče 
izredno sejo Upravnega odbora PKCK najkasneje petnajst (15) dni po prejemu pritožbe in sprejme 
sklep na podlagi že pridobljenega gradiva o prekršku. Odločitev Upravnega odbora PKCK z večino 
glasov navzočih članov je dokončna. 
 
V primeru, da je Disciplinska komisija izvedla disciplinski postopek proti članu Upravnega odbora 
PKCK in je ta po prejemu sklepa Disciplinske komisije pravočasno podal pritožbo na sklep na naslov 
sedeža PKCK, o pritožbi odloči izredni Zbor članov PKCK, katerega mora Upravni odbor PKCK sklicati v 
roku petnajstih (15) dni. Odločitev izrednega Zbora članov PKCK z večino glasov navzočih članov je 
dokončna. 
 
 

VI. ZASTARANJE 

14. člen 
 
Uvedba disciplinskega postopka ni možna, če je od disciplinskega prekrška preteklo več kot trideset 
(30) dni – relativno staranje.  
Vodenje postopka ni več mogoče, če je od disciplinskega prekrška preteklo več kot eno (1) leto – 
absulutno staranje.  
 
Izvršitev izrečenega disciplinskega ukrepa zastara v šestih (6) mesecih od dneva pravnomočnosti 
sklepa, s katerim je bil ukrep izrečen. 
 
 

VII. KONČNE DOLOČBE 

 
15. člen 

 
Vprašanja, ki jih ne ureja ta pravilnik, se rešujejo s sklepom Upravnega odbora PKCK. 
 
Pravilnik prične veljati z dnem sprejetja na Upravnem odboru, potrdi ga Zbor članov PKCK. 
 
Spremembe ali dopolnitve pravilnika sprejema Upravni odbor, potrjuje jih Zbor članov PKCK.  
 
Za tolmačenje pravilnika so pristojni člani Upravnega odbora društva. 
 
 
 
 

Krško, 9.3.2020      Predsednik PK Celulozar Krško 

                Erazem Šribar 


