
Na podlagi 29. člena Statuta Košarkarskega društva Nova Gorica mladi, je upravni odbor Košarkarskega 
društva Nova Gorica mladi dne 03. 08 .2020 sprejel naslednji 

 

DISCIPLINSKI PRAVILNIK  

KOŠARKARSKEGA DRUŠTVA NOVA GORICA MLADI 
 

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

Disciplinski pravilnik Košarkarskega društva Nova Gorica mladi (v nadaljevanju: pravilnik) ureja 

disciplinsko odgovornost članov društva, določa organe za ugotavljanje disciplinske odgovornosti, 
disciplinske kršitve, disciplinske ukrepe, postopek ugotavljanja disciplinske odgovornosti, pravna 

sredstva v tem postopku ter način izvrševanja disciplinskih ukrepov.  

Pravilnik se uporablja za vse igralce, vse strokovne in tehnične delavce društva ter funkcionarje 
Košarkarskega društva Nova Gorica mladi, kadar ti kršijo statut, pravilnike in pogodbe Košarkarskega 
društva Nova Gorica mladi, kakor tudi zaradi nediscipline, s katero povzročajo škodo ugledu društva. 

Uporablja se za vsa področja delovanja Košarkarskega društva Nova Gorica mladi (v nadaljevanju: 
društvo). 

2. člen 

Pravilnik se uporablja, kadar nastopijo dogodki in dejanja, ki predstavljajo kršitve Statuta društva (v 
nadaljevanju: statut) in drugih aktov društva ter druge disciplinske kršitve, določene s statutom in tem 
pravilnikom. 

Določbe tega pravilnika se uporabljajo za vse člane društva (v nadaljevanju: člani), ne glede na kraj 
storitve disciplinske kršitve. 

3. člen 

Člani društva so odgovorni za disciplinske kršitve, storjene z naklepnim ali malomarnim dejanjem. 

Nepoznavanje statuta in drugih aktov društva ne izključuje disciplinske odgovornosti. 

 

II. DISCIPLINSKI ORGANI 

4. člen 

Prvostopenjski disciplinski organ društva, ki vodi disciplinski postopek, odloča o disciplinski 
odgovornosti članov ter izreka ukrepe članom je disciplinska komisija (v nadaljevanju: komisija). 

Drugostopenjski disciplinski organ je občni zbor. 



5. člen 

Komisijo sestavljajo predsednik komisije in dva člana. 

Člane komisije izvoli občni zbor za mandatno dobo štirih (4) let, po preteku katere so lahko ponovno 

izvoljeni.  

Člani komisije izmed sebe izvolijo predsednika komisije. 

Komisija je za svoje delo odgovorna občnemu zboru. 

6. člen 

Disciplinska komisija vodi postopek in izreka disciplinske ukrepe na prvi stopnji.  

Komisija je sklepčna, če so na seji prisotni vsi člani in sprejema veljavne sklepe z večino glasov vseh 
članov. 

7. člen 

Zoper sklep disciplinske komisije ima prizadeti član pravico do pritožbe na občni zbor kot 
drugostopenjski organ v roku osem (8) dni od vročitve sklepa.  

O podani pritožbi na drugi stopnji odloča občni zbor. Odločitev občnega zbora je dokončna. 

 

III. DISCIPLINSKE KRŠITVE 

8. člen 

Disciplinske kršitve, ki jih obravnava komisija, so: 

 nekorektno vedenje člana napram igralcem, strokovnim in tehničnim delavcem ter 
funkcionarjem društva, 

 nagovarjanje članov, da zamenjajo društvo z obljubo ali s ponujeno denarno nagrado ali 

drugimi materialnimi ugodnostmi, 

 nevestno in malomarno sprejemanje in izvrševanje sprejetih zadolžitev in funkcij v društvu, 
 nešportno vedenje na treningih in tekmovanjih (preklinjanje, ugovarjanje odločitvam 

sodnikov, predrzen odnos do vodstva tekmovanja, žaljenje drugih tekmovalcev in gledalcev, 
fizični obračun z njimi, itd.) , 

 neopravičena odsotnost igralca ali celotne ekipe na prvenstvenih tekmovanjih, uradnih 

tekmah in prijateljskih srečanjih (domačih in v tujini), 
 nastopanje na tekmovanjih ali opravljanje funkcij v času suspenza, 

 dajanje netočnih, neresničnih ali nepopolnih podatkov, 

 jemanje nedovoljenih substanc (droge, nedovoljena poživila – seznam OKS), 

 stave (neposredno ali preko posrednikov) na tekme v košarki, in sicer v tekmovanjih kjer 

nastopa društvo, 
 nespoštovanje določil individualnih pogodb, 
 kršenje statuta, pravilnikov in pogodb društva, 



 neizvrševanje sklepov organov društva, 
 dejanja, ki kakorkoli škodujejo ugledu in interesu društva, 
 javna razžalitev društva oz. njihovih predstavnikov, 

 neplačevanje članarine ali vadnine. 

 

IV. DISCIPLINSKI UKREPI 

9. člen 

Disciplinski ukrepi (v nadaljevanju: ukrepi), ki jih po izvedenem postopku v skladu s tem pravilnikom 

lahko izreče komisija, so: 

 opomin, 

 javni opomin, 

 izključitev iz društva. 

Komisija vodi evidenco disciplinskih postopkov in izrečenih disciplinskih ukrepov. 

10. člen 

Komisija izbere ukrep po temeljiti presoji vseh znanih in v disciplinskem postopku ugotovljenih dejstev 

in okoliščin, pri čemer še posebej upošteva: 

 težo kršitve, 

 omogočanje normalnega delovanja društva, 
 nevarnost in škodo, ki je bila povzročena, 
 preprečevanje nadaljnjih kršitev in sporov, 
 dosedanje ravnanje, obnašanje in morebitne prejšnje kršitve člana, 

 ponavljajoče se kršitve. 

11. člen 

Opomin se izreče za: 

 lažje disciplinske kršitve, 

 hujše disciplinske kršitve, katerih posledice so milejše narave ali za katere se ugotovi, da so v 

času kršitve obstajale olajševalne okoliščine, ki zmanjšujejo težo dejanja, 
 kadar je, na podlagi znanih oz. ugotovljenih dejstev mogoče utemeljeno sklepati, da bo že z 

opominom dosežen namen disciplinskega ukrepa.  

Javni opomin se izreče za: 

 ponavljajoče se disciplinske kršitve, 
 hujše disciplinske kršitve, za katere se ugotovi, da v času storitve niso obstajale ustrezne 

olajševalne okoliščine.  

 

Izključitev iz društva se lahko izreče za: 



 najhujše disciplinske kršitve s hudimi posledicami za društvo, 

 ponavljajoče se disciplinske kršitve. 

12. člen 

O izključitvi člana iz društva komisija odloči s pisnim sklepom.  

Komisija lahko praviloma izreče izključitev, če je član predhodno že prejel javni opomin. 

V primeru najhujših disciplinskih kršitev, ki onemogočajo normalno delo društva, nadaljnje sodelovanje 

člana društva pri delovanju društva ali imajo pomen za ugled društva, zlasti v širši javnosti, komisija 

lahko izreče takojšnjo izključitev iz društva brez predhodno izrečenih ukrepov.  

Komisija lahko izreče izključitev iz društva  tudi v primeru, če član kljub pisnemu opominu, ki mu ga 
posreduje društvo, ne plača članarine ali vadnine. 

Po izključitvi se lahko član ponovno včlani v društvo čez dve (2) leti v skladu z določili statuta. V primeru, 

da se istega člana še enkrat izključi iz društva, ponovna vključitev ni več mogoča. 

 

V. DISCIPLINSKI POSTOPEK 

13. člen 

Disciplinski postopek se začne na podlagi pisne prijave oziroma pisne prijave članov ali organov društva.  

Disciplinski postopek je javen in hiter. 

Prijava mora biti naslovljena na komisijo. Če je prijava naslovljena na drug organ društva, jo ta 
nemudoma posreduje komisiji.  

Prijava mora vsebovati: 

 priimek in ime domnevnega kršitelja oziroma člana, zoper katerega se predlaga uvedba 
disciplinskega postopka, 

 kraj in čas domnevne disciplinske kršitve, 
 vrsto prijavljene kršitve, 
 poročilo o dogodku z opisom kršitve, 
 priimek in ime ter podpis predlagatelja postopka. 

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi: 

 priimke in imena prič dogodka oziroma dejanja, 
 materialne ali verbalne dokaze o dogodku ali dejanju. 

14. člen 

Disciplinskega postopka ni mogoče uvesti, če je od dneva, ko se je izvedelo za domnevno kršitev, pa do 
dneva vložitve prijave poteklo več kot devetdeset (90) dni. 



Disciplinskega postopka v nobenem primeru ni več mogoče uvesti po preteku dvanajstih (12) mesecev 
od storitve domnevne disciplinske kršitve. 

Disciplinski prekršek ne zastara v primeru neplačane članarine ali vadnine. 

15. člen 

Disciplinska komisija mora o prejetju prijave oziroma predloga za uvedbo disciplinskega postopka v 

roku osmih (8) dni obvestiti predsednika društva. 

Disciplinska komisija v roku trideset (30) dni po prejetju disciplinske prijave pisno obvesti člana o prijavi 
oziroma predlogu za uvedbo disciplinskega postopka in razlogih zanj. 

16. člen 

Disciplinska komisija lahko postopek, ki je že uveden, po uradni dolžnosti razširi tudi na druge kršitve 
in storilce, če zanje izve med oziroma v zvezi z vodenjem disciplinskega postopka. 

17. člen 

Disciplinska komisija mora zaslišati domnevnega kršitelja. 

V kolikor ni možnosti ustnega zaslišanja, domnevni kršitelj lahko v roku, predvidenem za zaslišanje, 
disciplinski komisiji poda pisno izjavo o očitani kršitvi. 

Če se domnevni kršitelj pozivu disciplinske komisije za zaslišanje ne odzove oziroma ne poda pisne 

izjave o kršitvi, se odločitev lahko sprejme na podlagi zbranih podatkov in ugotovljenih dejstev brez 
prisotnosti obdolženega člana. 

18. člen 

Disciplinska komisija lahko ugotavlja okoliščine kršitve tudi na podlagi pogovorov s člani, kakorkoli 

povezanimi s kršitvijo, in na podlagi drugih dokazov o kršitvi. 

Komisija mora v najkrajšem možnem času, in sicer najkasneje v tridesetih (30) dneh zbrati vse 
razpoložljive dokaze, ki so vezani na postopek. Pri tem so ji na njeno prošnjo dolžni pomagati vsi člani 
društva. 

O obravnavi kršitev, zaslišanju ter izvajanju drugih dokazov oziroma ugotavljanju okoliščin se vodi 
zapisnik, ki ga podpišejo vsi člani komisije in zaslišani oziroma sodelujoči na ustni obravnavi. 

19. člen 

Ko je dejansko stanje v predmetni zadevi dovolj razjasnjeno, disciplinska komisija zaključi obravnavo in 
o tem obvesti vse vpletene stranke. 

V petnajstih (15) dneh po zaključeni obravnavi komisija na podlagi tajnega posvetovanja in glasovanja 
odloči o predlogu oziroma prijavi disciplinske kršitve. 

 



20. člen 

Če disciplinska komisija ugotovi, da je bil predlog  oziroma prijava neutemeljena in očitana disciplinska 
kršitev ni bila zagrešena, prijavo oziroma predlog zavrne in s sklepom ustavi postopek. 

Če komisija ugotovi, da je bil predlog  oziroma prijava utemeljena in očitana disciplinska kršitev 
storjena, v sklepu odloči tudi o disciplinskem ukrepu. 

21. člen 

Sklep disciplinske komisije mora vsebovati uvod, izrek, obrazložitev in pouk o pravnem sredstvu. 

Sklep se osebno ali s priporočeno pošto vroči članu, zoper katerega je bila prijava oziroma predlog za 
uvedbo postopka podan, v osmih (8) dneh po izdaji sklepa. 

  

VI. PRAVNI POUK 

22. člen 

Zoper sklep disciplinske komisije v disciplinskem postopku ima član, na katerega se sklep nanaša, v 
somih (8) dneh od vročitve sklepa pravico do pritožbe na občni zbor, ki kot drugostopenjski organ 
dokončno odloči o zadevi. 

V skladu z določbami statuta, občni zbor sprejme odločitev z večino glasov navzočih članov. 

23. člen 

Pritožba mora obsegati (popolna pritožba): 

 navedbo sklepa, zoper katerega se pritožba vlaga, 

 pritožbene razloge in obrazložitev, 
 podpis pritožnika. 

24. člen 

Pritožba se vloži pri disciplinski komisiji, ki najprej preveri, če je pritožba pravočasna, dovoljena, 
popolna in ali jo je vložila upravičena oseba. 

Če se po podatkih pritožbe ne more ugotoviti, kateri sklep se izpodbija, ali če pritožba ni popolna, 
zahteva komisija s sklepom, zoper katerega ni pritožbe, naj jo pritožnik v določenem roku dopolni ali 
popravi. 

Če pritožnik v določenem roku ne izpolni te zahteve, komisija s sklepom zavrže pritožbo kot nepopolno. 

25. člen 

Prepozno ali nedovoljeno pritožbo disciplinska komisija s sklepom zavrže. 

Pritožba je prepozna, če je bila vložena po preteku s tem pravilnikom določenega roka zanjo. 



Pritožba je nedovoljena, če jo je vložila oseba, ki ni imela te pravice. 

26. člen 

Sklep disciplinske komisije se sme izpodbijati: 

 zaradi kršitve določb disciplinskega postopka, določenega s tem pravilnikom ali statutom 

društva, 
 zaradi zmotne ali nepopolne ugotovitve dejanskega stanja, 

 zaradi zmotne oziroma napačne uporabe določil tega pravilnika ali statuta društva. 

Zmotna ali nepopolna ugotovitev dejanskega stanja je podana, če je komisija kakšno odločilno dejstvo 
napačno ugotovilo oziroma če ga ni ugotovilo. 

Napačna uporaba določil tega pravilnika ali statuta društva je podana, če komisija ni uporabila določb 
tega pravilnika ali statuta društva, ki bi jih morala uporabiti, ali če jih ni uporabila pravilno. 

27. člen 

Predsednik disciplinske komisije posreduje pravilno in pravočasno pritožbo občnemu zboru ter člane 
seznani z zadevo, to je pritožbo ter z ugotovitvami komisije. 

Občni zbor mora pritožbo obravnavati in o njej odločiti v šestdesetih (60) dneh od vložitve pritožbe, na 
prvi redni ali izredni seji. 

Za postopek obravnave pritožbe na občnem zboru, se smiselno uporabljajo določila tega pravilnika za 
disciplinski postopek pred disciplinsko komisijo. 

28. člen 

V skladu z določbami statuta občni zbor odločitev sprejem z večino navzočih delegatov. 

 

VII. IZVRŠITEV DISCIPLINSKIH UKREPOV 

29. člen 

 Sklep o disciplinskem ukrepu se izvrši: 

 ko preteče rok za pritožbo, če pritožba v predpisnem roku ni bila vložena, 
 ko se članu vroči sklep organa druge stopnje – občnega zbora, s katerim se pritožba zavrne, ali 

sklep, s katerim se pritožba zavrže, 
 sklep občnega zbora, s katerim je bil nadomeščen sklep disciplinske komisije, postane izvršljiv, 

ko se vroči članu, na katerega se nanaša. 

30. člen 

Javni opomin se izvrši tako, da se objavi v kakršnemkoli sporočilu, ki ga društvo pošilja vsem članom 
oziroma predsednik disciplinske komisije seznani člane društva na občnem zboru. 



VIII. KONČNE DOLOČBE 

31. člen 

Ta pravilnik začne veljati z dnem, ko ga sprejme upravni odbor društva. 

 

 


