Na podlagi 3 alineje, 5. odstavka 21. člena Statuta Nogometnega kluba Ločan Škofja Loka
je Upravni odbor kluba dne 27.06.2013 sprejel naslednji:

PRAVILNIK O DISCIPLINSKI ODGOVORNOSTI
ČLANOV NOGOMETNEGA KLUBA LOČAN ŠKOFJA LOKA
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Pravilnik o disciplinski odgovornosti članov nogometnega kluba Ločan Škofja Loka (v
nadaljevanju: pravilnik) določa disciplinske kršitve, disciplinske ukrepe, disciplinski postopek
in pristojnost organov v tem postopku ter velja za Nogometni klub Ločan Škofja Loka (v
nadaljevanju: klub).
2. člen
Pravilnik se uporablja za vse člane, igralce, trenerje, strokovne in tehnične sodelavce ter
funkcionarje kluba.
Ta pravilnik se uporablja tudi za nečlane, ki jim je pod pogoji upravnega odbora dovoljena
uporaba nogometnega igrišča ter pripadajočih objektov in rekvizitov.
3. člen
Disciplinski prekršek je vsako ravnanje ali obnašanje oseb iz 2. člena tega pravilnika, ki je v
nasprotju s statutom, ostalimi akti kluba in sklepi organov društva, ter če ravnanje ali
obnašanje člana škoduje ali ovira normalno delo kluba. Odgovornost za disciplinsko kršitev
se lahko določi le, ko je to dokončno ugotovljeno s postopkom, ki se uvede in izvede po tem
pravilniku.
4. člen

Pravilnik se uporablja tudi, kadar se zaradi nediscipline povzroči moralna ali materialna
škoda klubu.
5. člen
Nihče ne sme biti disciplinsko kaznovan, ne da bi mu prej bila dana možnost zagovora.
Zagovor se lahko izvaja tudi s pomočjo pooblaščenca.

DISCIPLINSKE KRŠITVE
6. člen
Disciplinske kršitve so:
•
•
•
•
•
•
•

kršitve, ki škoduje ugledu kluba,
ima nepravilen odnos do drugih članov kluba,
groba kršitev določila statuta, oziroma drugih aktov ali sklepov organov kluba
malomarno opravljanje funkcije, na katero je kršitelj izvoljen, zaradi česar je ali bi
lahko klubu nastala materialna ali moralna škoda,
kršitve obveznosti po pogodbah, ki jih imajo nogometaši, trenerji in drugi strokovni
delavci sklenjene s klubom,
motenje vadbenega ali tekmovalnega procesa in drugega delovnega procesa,
povzročitev materialne škode klubu ali članu kluba.

7. člen
Disciplinska komisija oz v kolikor ta ni konstituirana pa upravni odbor, sproži disciplinski
postopek na podlagi zahteve:
-

člana upravnega odbora,
nadzornega odbora,
disciplinske komisije
zbora članov
trenerja
člana kluba, v primeru, da gre za kršitev njegovih pravic
koordinatorja za uporabo igrišča

Predlog za izključitev člana lahko poda v pisni obliki tudi vsak član kluba.
DISCIPLINSKI UKREPI
8. člen
Disciplinski ukrepi, ki jih po izvedenem postopku v skladu s tem pravilnikom izreče komisija
oz upravni odbor, so naslednji:
-

opomin;
denarno kazen;

-

opomin pred izključitvijo;
povrnitev povzročene škode ali stroškov,
prepoved udeležbe na treningih za določen čas,
prepoved udeležbe na tekmah za določen čas,
izključitev iz kluba za določen ali nedoločen čas.

Določitev posameznega disciplinskega ukrepa je odvisna od težavnosti prekrškov in
ponavljanja le-teh.
9. člen
Opomin kot disciplinski ukrep se izreka pri disciplinskih kršitvah blažje narave, ki so
predvsem rezultat nepremišljenosti in malomarnosti in nimajo za posledico moralne oziroma
materialne škode.
10. člen
Denarna kazen kot disciplinski ukrep se izreka pri disciplinskih kršitvah, kadar gre za
kršitve obveznosti po pogodbah, ki jih imajo profesionalni nogometaši, trenerji in drugi
strokovni delavci sklenjene s klubom in malomarno opravljanje funkcije, na katero je kršitelj
izvoljen, zaradi česar je ali bi lahko klubu nastala materialna ali moralna škoda.
11. člen
Opomin pred izključitvijo kot disciplinski ukrep se izreka pri disciplinskih kršitvah, kadar gre
grobo kršitev določila statuta, oziroma aktov ali sklepov organov kluba
12. člen
Povrnitev povzročene škode in stroškov kot disciplinski ukrep se izreka pri prekrških,
kjer je bila dokazana namerna povzročitev materialne in finančne škode.
13. člen
Prepoved udeležbe na treningih za določen čas kot disciplinski ukrep se izreka pri
prekrških, kjer je bil moten vadbeni ali tekmovalni proces selekcije.
Ukrep se izreka za obdobje od enega tedna do treh mesecev in se izreka skupaj z ukrepom
iz 6. alineje 8. člena tega pravilnika.
14. člen
Prepoved udeležbe na tekmah za določen čas kot disciplinski ukrep se izreka pri
prekrških, kjer je bil moten vadbeni ali tekmovalni proces selekcije.
Kazen se izreka za obdobje od enega tedna do treh mesecev.

15. člen
Izključitev iz kluba za določen ali nedoločen čas kot disciplinski ukrep se izreče za
prekršek storjen po 6. členu tega pravilnika in po predhodnih izrečenih kaznih od 9. do 14.
člena tega pravilnika, glede na težo prekrška pa lahko tudi prej.
Prav tako lahko disciplinska komisija izreče navedeni ukrep, če kršitelj škoduje ugledu kluba,
ima nepravilen odnos do drugih članov in pomočnikov kluba, grobo krši določila statuta ali
druge akte ali sklepe organov kluba.
16. člen
Disciplinski postopek se ustavi v primeru:
-

ko se med postopkom ugotovi, da očitana kršitev nima vseh znakov kršitve,
zaradi pomanjkanja dokazov,
zaradi izgube statusa društva,
smrti posameznika, ki se ga obravnava,
ko prijavitelj odstopi od prijave.
17. člen

Disciplinski postopek zastara po preteku 24 mesecev od dneva, ko se izve za kršitev in
kršitelja.
DISCIPLINSKI ORGANI
18. člen
Disciplinski organi so naslednji:
-

disciplinska komisija (kot prvostopenjski organ),
upravni odbor (kot drugostopenjski organ in kot prvostopenjski organ v kolikor ni
konstituirana disciplinska komisija)

O pritožbi zoper sklep disciplinske komisije odloča upravni odbor kluba. Disciplinska
komisija oz upravni odbor vodi postopek in izreka kazen na podlagi določil tega statuta in
tega pravilnika.
19. člen
Disciplinsko komisijo sestavljajo predsednik in dva člana, ki jih voli zbor članov kluba za dobo
dveh (2) let in so po izteku mandata lahko ponovno izvoljeni.
V primeru, da se število disciplinske komisije, med dvema sejama skupščine, iz kakršnihkoli
razlogov zmanjša za enega člana, imenuje novega člana upravni odbor, izmed rednih članov
kluba, brez volitev. Ta opravlja funkcijo člana do sklica prve redne ali izredne skupščine
kluba.

VELJAVNOST UKREPOV
20. člen
Disciplinski postopek se uvede na podlagi zahteve disciplinski komisiji, s strani pooblaščene
osebe oz organa.
Disciplinski ukrepi pričnejo veljati 8. dan po sprejetju ustreznega sklepa oz takoj v primeru
izključitve člana.
Pravočasna pritožba na drugostopenjski organ zadrži izvajanje sklepa prvostopenjskega
organa.

21. člen
Prijava oz zahteva mora vsebovati osebne podatke kršitelja, navedbo disciplinskega
prekrška in navedbo dokazov.
Predsednik disciplinske komisije mora najkasneje v roku 15 dni po prejemu prijave razpisati
javno objavo, na katero povabi kršitelja, njegovega morebitnega pooblaščenca, prijavitelja in
priče.
22. člen
Disciplinska obravnava se lahko opravi tudi brez navzočnosti kršitelja in njegovega
pooblaščenca ali prijavitelja, če so le-ti bili pravilno vabljeni, a svojega izostanka niso
pravočasno opravičili.
23. člen
Disciplinska obravnava se prične s tem, da predsednik komisije prebere predlog oz zahtevo
za uvedbo disciplinskega postopka, nato se zasliši kršitelj in morebitne priče ter se preberejo
listinski dokazi.
Po končanem dokaznem postopku, da predsednik komisije besedo prijavitelju in kršitelju.
24. člen
O obravnavi se sproti piše zapisnik, ki ga podpiše predsednik komisije, prijavitelj in kršitelj.
25. člen
Delo disciplinske komisije pri sprejemanju sklepa je tajno in se sklepi sprejemajo z večino
glasov disciplinske komisije.
Po končanem glasovanju objavi predsednik komisije sklep, ga na kratko obrazloži in poda
pouk o pravici do pritožbe.
26. člen
Disciplinska komisija mora v roku 8 dni po razglasitvi sklepa izdati sklep pisno, ter ga vročiti
osebno ali priporočeno po pošti kršitelju in prijavitelju.

Sklep mora obsegati uvod, izrek, obrazložitev in pouk o pravnem sredstvu.

27. člen
Zoper sklep je možna pritožba na drugostopenjski organ v roku 8 dni po prejemu njegovega
pisnega odpravka.
Pravočasna pritožba zadrži izvršitev sklepa.

28. člen
Pravico do pritožbe imata kršitelj in prijavitelj.

29. člen
Upravni odbor kluba in kot drugostopenjski organ, lahko:
-

pritožbo zavrže kot prepozno ali ker jo je vložila neupravičena oseba,

-

pritožbo zavrne in potrdi sklep I. stopnje, oziroma disciplinske komisije,

-

pritožbi ugodi, sklep disciplinske komisije razveljavi in zadevo vrne disciplinski komisiji
v ponovno odločanje in

-

pritožbi ugodi in sklep disciplinske komisije spremeni.

30. člen
Upravni odbor odloča o pritožbi z večino glasov. Sklep postane pravnomočen z dnem, ko je
bil prejet.
Zoper pravnomočni sklep ni več rednega pravnega sredstva.
31. člen
Ko postane sklep pravnomočen, poskrbi za njegovo pravilno izvršitev upravni odbor kluba

IZREDNA PRAVNA SREDSTVA
32. člen
Zoper pravnomočni sklep je dopustna obnova disciplinskega postopka, če se izve za nove
dokaze, ki lahko povzročijo oprostitev kaznovanega ali izrek milejšega ukrepa, kot pa je bil
izrečen.

Obnovo postopka smeta zahtevati v roku 1 (enega) leta tisti, ki je bil kaznovan ali prijavitelj.
O obnovi disciplinskega postopka odloča in izvede disciplinski postopek, disciplinska
komisija.
33. člen
Izredna omilitev disciplinskega ukrepa je dopustna, kadar se po pravnomočnosti sklepa
pojavijo nove pomembne olajševalne okoliščine.
Zahtevo za izredno omilitev disciplinskega ukrepa lahko poda kršitelj.
O zahtevi za izredno omilitev disciplinskega ukrepa odloča Upravni odbor, ki sme, v kolikor
ugotovi, da so podani pogoji, izreči namesto izrečenega ukrepa milejši disciplinski ukrep ali
ukrep preklicati.

KONČNE DOLOČBE
34. člen
V primeru nejasnosti iz tega pravilnika, se v disciplinskem postopku smiselno uporabljajo
določbe Zakona o kazenskem postopku.
35. člen
V kolikor pride do neskladja določb tega pravilnika s statutom, veljajo določbe statuta.

36. člen
Ta pravilnik velja z dnem sprejema.

Škofja Loka, 27.06.2013
PREDSEDNIK UPRAVNEGA ODBORA

