DISCIPLINSKI PRAVILNIK JUDO KLUBA LENDAVA
I.TEMELJNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa disciplinske prekrške in ukrepe za kaznovanje članov Judo kluba Lendava
(v nadaljevanju klub), ki kršijo določila statuta kluba, določila drugih normativnih aktov in sklepov
organov kluba.
2. člen
V kolikor ni s tem pravilnikom ali s kakšnim drugim aktom kluba drugače določeno, se v disciplinskem
postopku smiselno uporabljajo določbe v času odločanja veljavne Ustave Republike Slovenije,
Kazenskega zakonika (KZ-1), Zakona o prekrških (ZP-1), Zakona o varstvu javnega reda in miru
(ZJRM-1) ter drugih zakonskih in podzakonskih aktov.
II. DISCIPLINSKI POSTOPEK
SPLOŠNE DOLOČBE
3. člen
Na prvi stopnji je za odločanje o disciplinskih prekrških pristojna disciplinska komisija kluba, na
pritožbeni stopnji pa občni zbor kluba.
4. člen
Nikomur ne more biti izrečen disciplinski ukrep, ne da bi bil prej zaslišan in ne, da bi mu bila dana
možnost obrambe, razen v primeru, ki ga določa 8. člen tega pravilnika.
5. člen
Delo disciplinskih organov je javno, kar pomeni, da so seje disciplinske komisije javne, prav tako so
javni vsi disciplinski ukrepi, razen opomina. Disciplinska komisija o svojem delu vsaj enkrat letno
poročaj občnem zboru kluba, če so imeli v preteklem letu obravnavan disciplinski prekršek. Poročilo
v pisni in ustni obliki občnem zboru kluba poda predsednik disciplinske komisije. V delu, kjer se
poročilo nanaša na opomine, se poroča zgolj o številu izrečenih opominov v preteklem letu.
6. člen
Na seji disciplinske komisije, pred katero teče disciplinski postopek, se mora voditi zapisnik, kateri
vsebuje:
-

čas, kraj in datum seje,
sestavo disciplinskega organa,
označitev predlagatelja disciplinskega postopka,
prisotne udeležence disciplinskega postopka,
bistveno vsebino in navedbe udeležencev postopka,
dokazni sklep,
sklepe in odločitve, sprejete med postopkom,
podpis predsednika disciplinskega organa, zapisnikarja ter udeležencev postopka.

7. člen
Disciplinska komisija odloča na podlagi in ob upoštevanju vseh izvedenih dokazov.
8. člen
Če se obdolženec za nek disciplinski prestopek ne odzove zaslišanju in, če tudi na drugo povabilo,
ki mu je bilo poslano s priporočeno poštno pošiljko s povratnico na naslov, ki ga je navedel v pristopni
izjavi oziroma v primeru spremembe naslova na prijavi spremembe naslova, ne pride na zaslišanje
in tudi ne poda zahtevane pisne izjave, disciplinski organ vodi postopek in sprejme odločitev v zadevi
zgolj na podlagi zbranih dokazov, brez izjave oziroma zaslišanja obdolženca.
Izstop obdolženca iz članstva kluba, pred disciplinskim postopkom, zadrži odločanje o disciplinskem
prekršku in s tem možnost ponovne včlanitev v članstvo kluba.
9. člen
Odločba, s katero disciplinski organ odloči o disciplinskem prekršku, mora vsebovati:
-

sestavo disciplinskega organa,
dokazni sklep,
vrsto prekrška,
višino kazni,
obrazložitev disciplinskega ukrepa in navedbo člena, po katerem je izrečena,
datum začetka veljavnosti odločbe,
pravni pouk,
podpis predsednika disciplinske komisije oziroma njegovega namestnika.
10. člen

Odločba se vroča obdolžencu in prijavitelju, s priporočeno poštno pošiljko s povratnico na naslov, ki
ga je vsak od njiju navedel na pristopni izjavi oziroma v primeru spremembe naslova na prijavi
spremembe naslova.
Odločba postane pravnomočna v petnajstih dneh po vročitvi, če v tem roku zoper njo ni vložena
pritožba na pritožbeni organ.
DISCIPLINSKI POSTOPEK NA PRVI STOPNJI
11. člen
Na prvi stopnji je za odločanje o disciplinskih prekrških pristojna disciplinska komisija kluba.
Disciplinsko komisijo sestavljajo trije stalni člani. Predsednika in člane disciplinske komisije voli občni
zbor kluba za obdobje štirih let.
Na svojem prvem sestanku disciplinska komisija z navadni večino izvoli svojega podpredsednika.
Predsednik, če je ta odsoten ali obdolžen za disciplinski prekršek pa podpredsednik, sklicuje seje in
vodi delo disciplinskega organa.
12. člen
Disciplinski komisija se na svojih sejah sestaja po potrebi.
Svoje odločitve disciplinska komisija sprejema z večino prisotnih članov. Pri odločanju se noben član
disciplinske komisije ne sme vzdržati.
Disciplinski komisija sprejema svoje odločitve v obliki odločb, katere v pisni obliki in z obrazložitvijo
vroča strankam disciplinskega postopka.

13. člen
V primeru, ko se disciplinski postopek vodi zoper člana disciplinske komisije, upravni odbor kluba
imenuje nadomestnega člana disciplinske komisije, kateri do pravnomočnega končanja
disciplinskega postopka zamenja obdolženega člana disciplinske komisije.
V primeru, ko se disciplinski postopek vodi zoper člana upravnega odbora, se tega pri odločanju
upravnega odbora o pritožbi zoper odločbo disciplinske komisije izloči.
V kolikor se disciplinski postopek vodi zoper več kot polovico članov upravnega odbora, je upravni
odbor dolžan nemudoma sklicati izredno zasedanje občnega zbora kluba, kateri odloči o pritožbi
zoper odločbo disciplinske komisije.
14. člen
Disciplinski postopek se začne s pismeno prijavo, katero pri disciplinski komisiji kluba upravičena
podati vsaka prizadeta oseba. Anonimna prijava se šteje kot neutemeljena in jo disciplinska komisija
brez obravnavanja zavrže.
15. člen
Disciplinska komisija je dolžna v roku 15 dni od prejema prijave s sklepom bodisi odločiti o začetku
disciplinskega postopka bodisi zavreči prejeto prijavo ali jo, v kolikor ugotovi, da ni pristojna za
uvedbo postopka, odstopiti pristojnemu organu kluba.
16. člen
Vabila na sejo disciplinske komisije vsem udeležencem v disciplinskem postopku razpošlje
predsednik te komisije vsaj teden dni pred sejo komisije.
17. člen
Disciplinska komisija razpravlja samo o primeru, zaradi katerega je bila sklicana. V kolikor se med
disciplinskim postopkom izkaže, da obstojijo še drugi razlogi za uvedbo disciplinskega postopka, se
lahko seja disciplinske komisije prekine in se v roku petih dni skliče nova seja komisije, na kateri se
nato obravnavajo vse kršitve skupaj.
PRITOŽBENI POSTOPEK
18. člen
O pritožbah zoper odločbe disciplinske komisije odločata upravni odbor kluba in občni zbor kluba.
Na občni zbor kluba je dovoljena pritožba le v primeru odločbe upravnega odbora, s katero je izrečen
disciplinski ukrep izključitve iz članstva kluba.
19. člen
Disciplinska komisija oziroma občni zbor kluba preveri ali je pritožba pravočasna, dovoljena in
popolna.
20. člen
Pritožba se sme vložiti v petnajstih dneh od dneva prejema pisnega odpravka odločbe. Pritožbo je
potrebno podati v pisni obliki in jo nasloviti na disciplinsko komisijo ali upravni odbor kluba.
Za pravočasno se šteje pritožba, ki je poslana priporočeno po pošti najkasneje na zadnji dan roka iz

prejšnjega odstavka tega člena.
Pravočasna pritožba upravičenca zadrži izvršitev odločbe.
Disciplinska komisija, upravni odbor oziroma občni zbor kluba, s sklepom zavrže pritožbo, ki je
prepozna, nedovoljena ali nepopolna.
21. člen
Pravico do pritožbe imajo:
-

obdolženec in njegov pooblaščenec,
predlagatelj disciplinskega postopka,
oškodovanec.
22. člen

Pritožba mora obsegati:
-

navedbo odločbe ali sklepa, zoper katerega se podaja pritožba,
izpodbojni razlog,
obrazložitev pritožbe,
predlog, da se izpodbijana odločba popolnoma ali deloma razveljavi ali spremeni,
podpis osebe, ki se pritožuje.
23. člen

V primeru nepopolne pritožbe, disciplinska komisija oziroma upravni odbor kluba, vlagatelja pritožbe
pozove naj jo dopolni in mu za dopolnitev določi 8 dnevni rok.
V kolikor vlagatelj v postavljenem roku pritožbe ne dopolni, disciplinska komisija, upravni odbor
oziroma občni zbor kluba, pritožbo s sklepom zavrže.
24. člen
Disciplinski organ je dolžan pritožbo z vsem pripadajočim gradivom v roku osmih dni od prejema
dostaviti pritožbenemu organu, ki odloča o disciplinskih prekrških.
25. člen
Upravni odbor mora pritožbo zoper odločbo disciplinske komisije obravnavati in jo rešiti v roku
tridesetih dni od prejema celotnega gradiva.
V primeru pritožbe zoper odločbo upravnega odbora, mora upravni odbor v roku 30 dni od prejema
pritožbe sklicati, v nadaljnjem roku 30 dni pa izvesti občni zbor kluba.
Občni zbor kluba odloča o odločbi upravnega odbora z navadno večino, njegova odločitev pa je
dokončna.
26. člen
Upravni odbor kluba oziroma občni zbor kluba odloči o pritožbi na enega izmed naslednjih načinov:
-

s sklepom zavrže prepozno pritožbo,
s sklepom zavrže nedovoljeno pritožbo,
z odločbo zavrne pritožbo in potrdi napadeno odločbo,
s sklepom ugodi pritožbi in napadeno odločbo deloma ali v celoti razveljavi in zadevo vrne
nižjestopenjskemu organu v ponovno odločanje,
s sklepom ugodi pritožbi in deloma ali v celoti razveljavi napadeno odločbo ter sam odloči o

zadevi z novo odločbo.
OBNOVA IN ZASTARANJE DISCIPLINSKEGA POSTOPKA IN REHABILITACIJA
27. člen
Če se med trajanjem disciplinskega ukrepa ali najkasneje v roku dveh let po izreku disciplinskega
ukrepa ugotovijo nova dejstva in dokazi, ki lahko vplivajo na ukinitev ali omilitev disciplinskega
ukrepa ali na polno rehabilitacijo kaznovanega, lahko le-ta vloži predlog za obnovo postopka.
O predlogu za obnovo postopka odloča disciplinska komisija kluba.
28. člen
Če od trenutka, ko se izve tako za storilca kot za disciplinski prekršek, preteče več kot leto dni, se
disciplinski postopek ne more več začeti.
V vsakem primeru uvedba disciplinskega postopka zastara v treh letih od storitve prekrška. Uvedba
disciplinskega postopka prekine zastaranje.
III. POSEBNI DEL
DISCIPLINSKI PREKRŠKI
29. člen
Disciplinski prekršek je vsaka kršitev (storitev ali opustitev) statuta in drugih normativnih aktov ter
sklepov organov kluba, storjena z veliko malomarnostjo ali z namenom ovirati zakonito, legitimno in
s pravili kluba skladno delovanje kluba. Prav tako je disciplinski prekršek tudi vsako dejanje storjeno
v škodo kluba.
30. člen
Disciplinski prekrški po tem pravilniku so naslednji:
-

kršitev statuta in/ali drugih pravilnikov, splošnih aktov ali sklepov organov kluba,
ravnanja, ki hujše škodujejo ugledu kluba,
neizvrševanje ali nevestno in lahkomiselno izvrševanje sprejetih zadolžitev in funkcij v organih
kluba,
neplačevanje ali neredno plačevanje vadnine,
neupravičeno izostajanje od sej organov kluba,
neizvrševanje sklepov občnega zbora kluba oziroma sklepov drugih organov kluba,
nedostojno ali nešportno vedenje (npr. zmerjanje, pretepanje, nedostojno ali žaljivo obnašanje),
neupoštevanje vadbenih navodil trenerjev, inštruktorjev in vaditeljev,
neopravičeno opuščanje vodenja vadbene skupine brez vnaprej dogovorjene zamenjave,
neizpolnjevanje vadbenih navodil glavnega trenerja,
motenje tekmovanja, prireditev, treningov ali priprav,
neopravičen izostanek kršitelja na seji disciplinskega organa, na katero je bil kršitelj sicer pravilno
vabljen,
neupravičen izostanek ali odstop tekmovalca od tekmovanja,
grobo kršenje tekmovalnih pravil,
namerno poškodovanje sotekmovalca, nasprotnika, sodnika, uradnega osebja prireditve ali
gledalca,
samovoljno zapuščanje tekmovalnega prostora,
dejanja in postopki, ki vplivajo na nepravilen potek in izid borbe oziroma tekme,

-

oviranje ali onemogočanje normalnega poteka tekmovanja,
uporaba prepovedanih substanc, ki jih kot take določa Olimpijski komite Slovenije.
DISCIPLINSKI UKREPI
31. člen

Disciplinski ukrepi po tem pravilniku so opomin, opomin pred izključitvijo, izključitev iz članstva
kluba in prepoved opravljanja funkcije.
Za vsak disciplinski prekršek, naštet v 30. členu tega pravilnika, se upoštevaje težo in resnost
prekrška, storilčevo stopnjo krivde ter posledice prekrška, lahko izreče kateregakoli izmed
disciplinskih ukrepov.
Disciplinski ukrep izključitve iz članstva kluba se lahko izreče le za disciplinske prekrške, določene
v 1., 2, 3., 4, 7., 8., 12., 15. in 19. alineji 30. člena tega pravilnika.
Disciplinska komisija lahko, poleg ukrepov, navedenih prvem odstavku tega člena, storilcu izreče
tudi prepoved nastopanja in/ali opravljanja določene funkcije v organih kluba, za čas od 3 mesecev
do 2 let.
32. člen
Pri izbiri disciplinskega ukrepa in izreku prepovedi nastopanja in/ali opravljanja funkcije v organih
kluba, se upoštevajo zlasti teža in resnost prekrška, storilčeva stopnja krivde oziroma odgovornosti
ter posledice prekrška, vse olajševalne in obremenilne okoliščine konkretnega disciplinskega
prekrška, kot tudi vse značilnosti in okoliščine na strani kršitelja.
Kot olajševalne okoliščine se upoštevajo predvsem:
-

priznanje disciplinskega prekrška,
kršiteljevo kesanje zaradi storjenega prekrška,
vzorno kršiteljevo vedenje po storjenem prekršku,
povrnitev nastale škode,
nekaznovanost kršitelja,
siceršnja zavzetost kršitelja pri delu v klubu,
odsotnost oziroma neznatnost posledic prekrška,
nižja stopnja krivde (malomarnost) pri storitvi prekrška.

Kot obremenilne okoliščine se upoštevajo predvsem:
-

ponavljanje prekrška oziroma kršiteljeva predkaznovanost,
brezobzirnost kršitelja,
nizkotne pobude ali neprimerno vedenje kršitelja po storjenem prekršku,
teža škodljive posledice prekrška,
višja stopnja (namen) pri storitvi prekrška.
33. člen

Če se disciplinsko kaznovani storilec med trajanjem disciplinskega ukrepa vede vzorno, se mu
disciplinski ukrep lahko omili ali oprosti. O tem odloča disciplinska komisija na pobudo upravnega
odbora kluba.
34. člen
Vsak pravnomočen disciplinski ukrep se vpiše v evidenco disciplinskih ukrepov, ki jo vodi disciplinska

komisija. Disciplinska ukrepa opomin in opomin pred izključitvijo se po preteku treh let od zadnjega
dne izvršitve izbrišejo iz evidence disciplinskih ukrepov.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
35. člen
Ta pravilnik začne veljati z dnem 4. 7. 2020, ko ga je sprejel občni zbor kluba.

Lendava, 4. 7. 2020

Judo klub Lendava
Robert Gabor
predsednik

