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DISCIPLINSKI PRAVILNIK
ZBORA PLAVALNIH SODNIKOV SLOVENIJE
SPLOŠNE DOLOČBE
1.
člen
Disciplinski pravilnik Zbora plavalnih sodnikov Slovenije (v nadaljevanju Pravilnik) ureja
disciplinsko odgovornost članov Zbora plavalnih sodnikov Slovenije (v nadaljevanju
ZPSS).
Uporablja se za ugotavljanje odgovornosti za kršitve, storjene pri opravljanju nalog člana
ZPSS. Velja tudi na mednarodnih tekmovanjih, če sankcija ni bila izrečena s strani
Federation internationale de natation (v nadaljevanju FINA).
Določa pogoje in postopek za ugotavljanje odgovornosti za kršitve ter kazni zanje.
2.
člen
Nikomur ne more biti izrečena kazen za prekršek, ki pred storitvijo ni bil določen kot
prekršek s tem Pravilnikom ali katerimkoli drugim veljavnim aktom Plavalne zveze
Slovenije (v nadaljevanju PZS), ZPSS ali FINA in za katerega ni bila predpisana kazen.
3.
Disciplinski postopek teče v slovenskem jeziku.

člen

4.
člen
Nepoznavanje določil tega Pravilnika ne izključuje disciplinske odgovornosti.
DISCIPLINSKI PREKRŠEK IN ODGOVORNOST
5.
člen
Disciplinski prekršek je dejanje, ki pomeni kršitev tega Pravilnika ali pravil PZS, ZPSS ali
FINA in je določeno kot disciplinski prekršek ter je zanj predpisana disciplinska sankcija.

6.
člen
Za prekršek je odgovoren član ZPSS, ki je storil prekršek iz malomarnosti ali z naklepom.
Za naklepno storjen prekršek se šteje, če se je storilec zavedal svojega ravnanja in ga je
hotel storiti ali če se je zavedal, da lahko zaradi njegovega ravnanja nastane
prepovedana posledica, pa je privolil, da nastane.
Za prekršek iz malomarnosti se šteje, če se je storilec zavedal, da zaradi njegovega
ravnanja lahko nastane prepovedana posledica, pa je lahkomiselno mislil, da ne bo
nastala ali da jo bo preprečil, pa bi se bil v okoliščinah in po osebnih lastnostih tega moral
in mogel zavedati.
Disciplinski prekršek je lahko storjen s storitvijo ali opustitvijo. Prekršek je storjen z
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opustitvijo, če je storilec opustil dejanje, ki bi ga moral storiti.

7.
člen
Kdor drugega naklepoma napelje ali mu pomaga, da stori prekršek, se kaznuje, kot da bi
ga sam storil.
8.
člen
Če več oseb sodeluje pri kršitvah, opredeljenih v tem Pravilniku, se za kršitev kaznuje
vsak posamezno.
VRSTE KAZNI
9.
člen
Storilcu prekrška se lahko izrečejo naslednje kazni:
opomin,
prepoved sojenja in/ali prepoved opravljanja funkcije v organih ZPSS za
določen čas,
izključitev.
10.
člen
Opomin se lahko izreče za prekršek, storjen v okoliščinah, ki ga delajo posebno lahkega,
če je mogoče pričakovati, da bo namen kaznovanja dosežen z izrekom opomina.
11.
člen
Prepoved sojenja ali opravljanja funkcije se lahko izreče za določen čas od 6 do 24
mesecev.
Prepoved sojenja se lahko izreče kot prepoved sojenja na vseh ali določenih
tekmovanjih.

12.
člen
Izključitev se izreče za prekrške, glede katerih je tako določeno v tem Pravilniku ali v
primeru, ko je bila članu ZPSS v zadnjih dveh letih pred tem za prekršek že izrečena
kazen.

ODMERA KAZNI
13.

člen

Pri izrekanju kazni se upoštevajo vse okoliščine, še posebno:
teža storjenega prekrška in njegove posledice,
stopnja odgovornosti storilca,
nagib, iz katerega je bil prekršek storjen,
vedenje pred in po prekršku in
predkaznovanost storilca prekrška.

Celovška 25, SI-1000 Ljubljana, Slovenija
Tel.: ++386 (0)1 239 66 20, Fax.: ++386 (0)1 239 66 22, e-pošta: zpss@plavalna-zveza.si, www.plavalna-zveza.si

ZASTARANJE PREGONA IN IZVRŠITVE SANKCIJE

14.
člen
Disciplinski postopek mora disciplinska komisija končati najkasneje v dveh mesecih od
dneva prejema prijave.
Uvedba disciplinskega postopka ni več dopustna, če je od storitve prekrška poteklo šest
mesecev oziroma v roku treh mesecev do dneva, ko se je izvedelo za prekršek in storilca.
DISCIPLINSKI POSTOPEK IN PRISTOJNOSTI
15.
člen
Pobudo za uvedbo disciplinskega postopka lahko poda vsakdo.
Disciplinski postopek se uvede s prijavo, ki jo lahko poda vodja sodniškega zbora,
strokovni svet ZPSS ali predsednik ZPSS.
Pisna prijava mora vsebovati podatke o kršitelju, kraju in času storitve kršitve, klubu ali
društvu, kateremu kršitelj pripada, navedbo morebitnih dokazov ter podpis prijavitelja.
O prijavi odloča tričlanska disciplinska komisija ZPSS, ki jo imenuje skupščina ZPSS.
16.
člen
Disciplinska komisija sprejema odločitve po opravljenem postopku in pridobitvi izjav
udeleženih. Izjave so lahko podane v pisni obliki.

17.
člen
Disciplinska komisija ocenjuje dokaze po prosti presoji. Pri tem ni vezana na nobena
posebna pravila.
Po resnici in popolnoma mora ugotoviti vsa dejstva, pomembna za izdajo sklepa o
disciplinski kršitvi, razen v primeru priznanja storilca. Enako skrbno mora preiskati
okoliščine in ugotoviti dejstva, ki storilca obremenjujejo, kakor tudi dejstva, ki so mu v
korist.
Skrbeti mora, da nevednost in nepoučenost storilca in drugih udeležencev disciplinskega
postopka ni v škodo pravicam, ki jim gredo v postopku.

18.
člen
Vsak kršitelj prekrška ima pravico do zaslišanja ali pisnega zagovora. V kolikor na
zaslišanje ne pride ali ne poda zagovora v pisni obliki, lahko disciplinska komisija odloči
na podlagi zbranih podatkov.

19.
člen
Disciplinska komisija odloča s pisnim sklepom, ki vsebuje:
imena članov komisije,
ime in priimek, naslov ter funkcijo kršitelja,
opis prekrška,
odločitev o kazni,
obrazložitev odločitve,
pravni pouk o pritožbi in
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datum in podpis.
Sklep se vroči kršitelju in prijavitelju, ki imata oba pravico do pritožbe.
Očitne pisne pomote v sklepu disciplinska komisija popravi po uradni dolžnosti ali na
predlog strank. Popravke se strankam sporoči v pisni obliki.

20.
člen
Zoper sklep je dovoljena pritožba v roku osmih dni od njegove vročitve.
Pritožba se vloži pri organu, ki je izdal odločbo. O pritožbi odloča strokovni svet ZPSS.
21.
člen
Strokovni svet ZPSS lahko pritožbo s sklepom:
zavrže kot prepozno ali nedovoljeno,
zavrne kot neutemeljeno in potrdi odločitev disciplinske komisije,
sklep razveljavi in zadevo vrne v novo odločitev ponovno odločanje,
spremeni odločitev disciplinske komisije.
Prepozno in nedopustno pritožbo zavrže disciplinska komisija s sklepom.
Stranki postopka se o določitvi strokovnega sveta ZPSS obvesti s pisnim odpravkom
sklepa.
22.
člen
Če je pritožbo vložil zgolj kršitelj, se prvostopenjska odločitev ne sme spremeniti v
njegovo škodo.
Vložena pritožba zadrži izvršitev izpodbijanega sklepa.
IZVRŠITEV IN EVIDENCA ODLOČB
23.
člen
Sklep postane dokončen, če se ne more izpodbijati s pritožbo. Če je bila zoper sklep
vložena pritožba, dokončnost nastopi z dnem, ko disciplinska komisija prejeme odločitev
strokovnega sveta ZPSS.
Dokončen sklep se izvrši, ko je vročen kršitelju. Če pritožba ni vložena ali če sta se stranki
pritožbi odpovedali ali jo umaknili, je sklep izvršljiv, ko poteče rok za pritožbo, oziroma od
dneva, ko sta se stranki odpovedali pritožbi ali vloženo pritožbo umaknile.
24.
člen
Disciplinska komisija vodi evidenco o izrečenih disciplinskih kaznih oziroma izdanih
sklepih.
Evidenca mora vsebovati zlasti:
podatke o storilcu kršitelju in sedežu kluba oziroma društva, ki mu pripada,
pravno opredelitev disciplinskega prekrška,
številko in datum izdanega sklepa ter izrečeno kazen.

POSEBNI DEL
25.
Z izključitvijo se kaznuje, kdor:

člen
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vpliva na integriteto tekmovanja pod okriljem PZS ali FINA tako, da na primer
namešča rezultate tekmovanja, podkupuje ali sodeluje pri podkupovanju, pri športnih
stavah in podobo,
pristane na nagovarjanje, sprejme darilo ali obljubo nagrade in svojo dolžnost
opravi v nasprotju s pravili.
-

26.
člen
S prepovedjo sojenja ali opravljanja funkcije v trajanju najmanj treh mesecev se kaznuje,
kdor:
nagovarja tekmovalca ali funkcionarja kluba, da posameznik ali ekipa ne
nastopi ali ne nastopi v najmočnejši zasedbi, se ne trudi, ne tekmuje po najboljših
močeh ali zapusti mesto tekmovanja,
z izjavo ali na drugi način zavestno zavede v zmoto organe ali funkcionarje
PZS ali ZPSS, pa je zato sprejeta odločitev, ki sicer ne bi bila sprejeta,
žali, izziva ali fizično napade tekmovalca, trenerja, funkcionarja, sodnika ali
gledalca na tekmovanju ali v zvezi z njim. V posebno težkih primerih se lahko izreče
izključitev.
Kdor je že bil kaznovan s prepovedjo sojenja iz tega člena se mu ob ponovni
disciplinski kršitvi lahko izreče izključitev.

27.
člen
Z opominom ali s prepovedjo sojenja ali opravljanja funkcije do enega leta se kaznuje,
kdor:
krši pravila Kodeksa zbora plavalnih sodnikov
se na javnem mestu kot član ZPSS nespodobno obnaša,
kdor se nespodobno obnaša na tekmovanju, pa ni udeleženec tekmovanja,
s svojim ravnanjem krni ugled ZPSS,
ne izvršuje odločitev organa PZS ali ZPSS,
ne izpolni ali neupravičeno odkloni izvršitev dolžnosti, ki jo ima kot član ZPSS.
Kdor je že bil kaznovan z opominom se mu ob ponovni discipinski kršitvi lahko izreče
prepoved sojenja iz 26. člena pravilnika.

28.
Ta pravilnik je bil sprejet na skupščini ZPSS

člen
in začne veljati takoj.

