DISCIPLINSKI PRAVILNIK ZKTS
I. Splošne določbe
1. člen
(1) Pravilnik ureja disciplinsko odgovornost članov Združenja košarkarskih trenerjev Slovenije (v
nadaljevanju: ZKTS) za kršitve Pravil ZKTS, Kodeksa obnašanja košarkarskih trenerjev Slovenije,
Etičnega kodeksa za trenerje, ki trenirajo dečke in deklice, Disciplinskega pravilnika Košarkarske zveze
Slovenije (v nadaljevanju: KZS), nevestno izvrševanje sprejetih zadolžitev in funkcij v ZKTS in neizvršitev
sklepov organov ZKTS.
(2) Pravilnik velja za vse člane ZKTS.
2. člen
Pravilnik določa disciplinske kršitve, postopek in organe za ugotavljanje in odločanje o disciplinski
odgovornosti ter disciplinske sankcije ZKTS.
3. člen
(1) Za vodenje in odločanje v disciplinskem postopku je pristojna Disciplinska komisija ZKTS (v
nadaljevanju: Disciplinska komisija).
(2) Disciplinska komisija je stalni organ, ki je sestavljen iz treh članov ZKTS.
(3) Skupščina ZKTS za dobo štirih let z navadno večino prisotnih članov izvoli predsednika in dva člana
Disciplinske komisije. Po poteku mandata so člani Disciplinske Komisije lahko ponovno izvoljeni.
(4) Članstvo v Disciplinski komisiji je nezdružljivo s članstvom v drugih organih ZKTS.
4. člen
Disciplinska komisija je za svoje delo odgovorna Skupščini ZKTS, ki jo lahko z absolutno večino svojih
članov tudi razreši. Skupščina lahko razreši tudi posameznega člana Disciplinske komisije. Skupščina
odloča o razrešitvi člana ZKTS tudi na predlog Izvršnega odbora ZKTS, če gre za primer iz 25. člena tega
Pravilnika.
5. člen
Disciplinska komisija vodi postopek samostojno in neodvisno. Pri vodenju postopka ter odločitvi in
izreku sankcije se lahko smiselno uporabi tudi določila Disciplinskega pravilnika KZS. Če so si določila
Disciplinskega pravilnika KZS in Disciplinskega pravilnika ZKTS v nasprotju, se uporabi slednje.
6. člen
Član ZKTS je lahko disciplinsko odgovoren samo za tista dejanja, ki so kot disciplinske kršitve vnaprej
določena in je njegova odgovornost ugotovljena po postopku, ki ga določa ta Pravilnik.
7. člen

Nepoznavanje predpisov ne izključuje disciplinske odgovornosti.
II. Disciplinski prekrški ter sankcije
8. člen
Disciplinska komisija je pristojna za vodenje postopka ter odločanje o izreku sankcije zoper člana ZKTS,
kateremu se očita:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

kršitev Pravil ZKTS;
kršitev Kodeksa obnašanja košarkarskih trenerjev Slovenije;
kršitev Etičnega kodeksa za trenerje, ki trenirajo dečke in deklice;
kršitev Disciplinskega pravilnika KZS;
nevestno izvrševanje sprejetih zadolžitev in funkcij v ZKTS;
neizvršitev sklepov organov ZKTS.
9. člen

Za storjene disciplinske kršitve članov ZKTS se sme izreči ena od naslednjih disciplinskih sankcij:
1.
2.
3.
4.

opomin;
javni opomin;
časovna prepoved opravljanja dolžnosti;
odvzem trenerske licence ter izključitev kršitelja iz članstva ZKTS.
10. člen

(1) Vsako izmed sankcij se izreče v pisni obliki.
(2) Opomin se sme članu ZKTS za enakovrstno kršitev izreči zgolj enkrat. Če se ponovi kršitev zaradi
katere je bil članu ZKTS izrečen opomin, se mu izreče ena izmed preostalih sankcij.
(3) Časovno prepoved opravljanja dolžnosti se lahko izreče za najmanj 1 mesec in največ 1 leto.
(4) Sankcija odvzema trenerske licence je časovno neomejena. Ob izreku sankcije odvzema trenerske
licence se kršitelja izključi iz članstva ZKTS.
(5) Disciplinske sankcije, z izjemo opomina, se objavijo na spletni strani ZKTS.
11. člen
Pri odločanju o izreku sankcije Disciplinska komisija upošteva predvsem:
1.
2.
3.
4.

težo kršitve;
okoliščine kršitve (olajševalne, oteževalne okoliščine);
predkaznovanost kršitelja;
škodo, ki je zaradi disciplinske kršitve nastala.
12. člen

Člani ZKTS so odgovorni za kršitve, storjene z naklepnim ali malomarnim ravnanjem ali opustitvijo.
13. člen

(1) Člana ZKTS se lahko kaznuje tudi za poskus storitve disciplinskega prekrška, in sicer tako, kot če bi
disciplinski prekršek dokončal. V tem primeru se člana ZKTS lahko kaznuje tudi mileje.
(2) Kdor drugega napelje k storitvi disciplinskega prekrška ali mu pri storitvi disciplinskega prekrška
pomaga, se kaznuje, kot bi disciplinski prekršek storil sam.
14. člen
Če je ugotovljena odgovornost člana ZKTS za več disciplinskih prekrškov, se najprej določita vrsta in
višina kazni za vsak disciplinski prekršek posebej, nato pa se izreče enotna kazen, ki ne sme biti strožja
od seštevka vseh določenih kazni.
15. člen
(1) Če domnevni kršitelj med disciplinskim postopkom izstopi iz članstva ZKTS, se disciplinski postopek
izpelje do konca, kakor če bi bil domnevni kršitelj še vedno včlanjen v ZKTS.
(2) Če se kršitelju naloži sankcija časovne prepovedi opravljanja dolžnosti, pa kršitelj med ali po
disciplinskem postopku, vendar še pred prestano kaznijo, izstopi iz ZKTS, se tek časovne prepovedi
opravljanja dolžnosti prekine.
(3) Če se kršitelj kasneje zopet včlani v ZKTS, mora prestati preostanek sankcije časovne prepovedi
opravljanja dolžnosti.
III. Disciplinski postopek
16. člen
(1) Disciplinska komisija vodi disciplinski postopek zoper člana ZKTS na podlagi pisne prijave, ki jo poda
vsaj en član ZKTS ali klub član KZS oziroma igralec/ka kluba, ki je član KZS.
(2) Prijava mora vsebovati polno ime in podpis prijavitelja, ime člana ZKTS zoper katerega se predlaga
uvedba disciplinskega postopka, opis domnevne disciplinske kršitve ter morebitna dokazila, ki
utemeljujejo uvedbo disciplinskega postopka (izjave prič, videoposnetek tekme,…).
17. člen
(1) Po pregledu prijave Disciplinska komisija presodi, ali bi navedbe prijavitelja lahko vodile do
ugotovitve disciplinske kršitve.
(2) Če Disciplinska komisija ugotovi, da navedbe prijavitelja že na prvi pogled ne konstituirajo
disciplinske kršitve, prijave ni vložila upravičena oseba oziroma da je bila prijava podana zoper osebo,
ki ni član ZKTS, se takšna prijava zavrže. O zavrženju se obvesti prijavitelja, ki nima možnosti pritožbe.
(3) Če navedbe ob prijavi nakazujejo, da je prišlo do disciplinske kršitve s strani člana ZKTS, Disciplinska
komisija vso dokumentacijo, ki jo je prejela ob prijavi, posreduje članu zoper katerega se predlaga
uvedba postopka. Ob tem domnevnemu kršitelju postavi primeren rok za odgovor na navedbe
prijavitelja. Če domnevni kršitelj v primernem roku, ki ga je postavila Disciplinska komisija, ne odgovori
na navedbe prijavitelja, lahko Disciplinska komisija odloči na podlagi zbranih podatkov.

(4) Če Disciplinska komisija ne odloči drugače, ima prijavitelj čas za dopolnitev svojih navedb le do
prejema odgovora, ki ga poda domnevni kršitelj. Disciplinska komisija dopolnitve navedb, ki jih
prijavitelj poda po prejemu odgovora domnevnega kršitelja, ne sme upoštevati pri odločitvi.
(5) Če Disciplinska komisija smatra, da je za dokončno razjasnitev dejanskega stanja potrebno pridobiti
odgovor prijavitelja, sme prijavitelju poslati odgovor domnevnega kršitelja ter ga pozvati na odgovor v
primernem roku.
18. člen
Status stranke v disciplinskem postopku ima zgolj član ZKTS zoper katerega se vodi postopek.
19. člen
(1) Prijavitelj ima v postopku status udeleženca.
(2) Disciplinska komisija ni vezana na (morebiten) predlog sankcije, ki ga v prijavi kršitve poda prijavitelj.
(3) Prijavitelj nima pravice do pritožbe.
20. člen
Vloge se podajajo pisno preko elektronske pošte na ZKTS. Sekretar ZKTS posreduje vso dokumentacijo
članom Disciplinske komisije.
21. člen
(1) Končno odločitev o kršitvi se domnevnemu kršitelju vroča osebno tako, da se mu pisanje vroči na
naslovu bivališča oziroma na njegovem delovnem mestu proti podpisu na vročilnici.
(2) Kadar ima kršitelj zakonitega zastopnika ali pooblaščenca, se vročajo pisanja njemu.
(3) Če kršitelj ne želi sprejeti pošiljke namenjene za osebno vročitev, se mu pošiljka vroči po pravilih
pravdnega postopka s fikcijo vročitve.
22. člen
Smiselno se za primere vročitve, ki niso urejeni v tem pravilniku, vročitev opravi po določbah Zakona o
pravdnem postopku.
23. člen
Disciplinska komisija izda sklep na podlagi posvetovanja in glasovanja, ki potekata tajno.
24. člen
(1) Za sklep, s katerim se ugotovi disciplinsko kršitev ter se članu ZKTS naloži sankcijo, morata glasovati
najmanj dva člana Disciplinske komisije.
(2) Če se eden izmed treh članov Disciplinske komisije izloči iz postopka oziroma se glasovanja vzdrži,
morata za izrek sankcije glasovati oba preostala člana Disciplinske komisije.

25. člen
(1) Član Disciplinske komisije se lahko iz osebnih razlogov izloči iz disciplinskega postopka.
(2) Član, ki se je iz osebnih razlogov izločil iz disciplinskega postopka, je zavezan podrobno utemeljiti
svojo odločitev o izločitvi ter jo poslati Izvršnemu odboru ZKTS, ki ima v primeru neupravičene izločitve,
možnost, da Skupščini ZKTS predlaga razrešitev tega člana Disciplinske komisije.
26. člen
(1) Če prijava ne izpolnjuje procesnih predpostavk, se prijava s sklepom zavrže.
(2) Če Disciplinska komisija ugotovi, da ni prišlo do disciplinske kršitve, s sklepom ustavi postopek.
(3) Če Disciplinska komisija ugotovi, da je prišlo do disciplinske kršitve, s sklepom kršitelju izreče
sankcijo.
27. člen
(1) Pisni sklep mora vsebovati uvod, izrek, obrazložitev ter pouk o pravnem sredstvu.
(2) Disciplinska komisija mora stranki postopka posredovati pisni sklep najkasneje v roku 15 dneh po
končanem zasedanju.
IV. Pravna sredstva
28. člen
(1) Zoper odločitev Disciplinske komisije, s katero članu ZKTS nalaga sankcijo, se lahko vloži pritožba v
8 dneh po vročitvi pisnega sklepa.
(2) O pritožbi odloča Izvršni odbor ZKTS.
(3) Pritožba se vloži pisno na elektronski naslov ZKTS. Sekretar ZKTS posreduje pritožbo Izvršnemu
odboru ZKTS.
(4) Izvršni odbor ZKTS sprejme odločitev o pritožbi z večino glasov navzočih članov.
29. člen
Pritožba mora obsegati:
1. Navedbo sklepa, zoper katerega se vlaga,
2. Pritožbene razloge ter obrazložitev,
3. Podpis.
30. člen
(1) Nepopolne in nepravočasne pritožbe se s sklepom zavrže.
(2) Neutemeljene pritožbe se s sklepom zavrne.
(3) Utemeljeno pritožbo se s sklepom odobri ter:

1. izreče milejšo sankcijo,
2. ugotovi, da ni prišlo do disciplinske kršitve ter postopek ustavi.
V. Zastaranje
31. člen
(1) Postopka ni mogoče uvesti, če je od dneva, ko se je izvedelo za disciplinski prekršek, pa do dneva
vložitve prijave pristojnemu organu preteklo več kot tri mesecev.
(2) Po preteku dveh let od dneva storitve disciplinskega prekrška ni mogoče izreči kazni.
VI. Končna določba
32. člen
Pravilnik začne veljati dne 23. 9. 2017.
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