Na podlagi 12. člena Statuta Bridge zveze Slovenije (nadaljevanju BZS) je Upravni odbor
BZS na seji dne 16.03.2020 sprejel

DISCIPLINSKI PRAVILNIK BRIDGE ZVEZE SLOVENIJE
I. SPLOŠNO
1. člen
S pravilnikom se ureja disciplinska odgovornost, postopek za ugotavljanje le-te klubov, ki so
člani BZS, funkcionarjev BZS in udeležencev programov, ki jih izvaja BZS.
Disciplinska odgovornost je lahko kolektivna (za klube – člane BZS) ali individualna (za
fizične osebe).
Člani BZS po tem pravilniku so klubi, funkcionarji so voljeni in imenovani člani organov in
komisij BZS, udeleženci programov pa so člani posameznih klubov, zlasti tekmovalci,
trenerji, funkcionarji klubov, sodniki in drugi, ki sodelujejo v programih BZS.
2. člen
Za ugotavljanje disciplinske odgovornosti in disciplinski postopek je pristojna disciplinska
komisija BZS, pritožbeni organ zoper njene sklepe pa je upravni odbor BZS. O izključitvi
članice BZS odloča skupščina BZS, odločitev skupščine je dokončna.
II. KRŠITVE IN UKREPI
3. člen
Kršitve, ki so lahko predmet disciplinskega postopka in ugotavljanja disciplinske
odgovornosti, morajo biti določene s statutom, tem pravilnikom ali drugim aktom BZS.
4. člen
Kršitve, za katere se lahko ugotavlja disciplinska odgovornost posameznih klubov, članov
BZS:
-

Nespoštovanje statuta in drugih aktov BZS ter sklepov organov BZS;
Delovanje v nasprotju s programskimi usmeritvami, cilji in interesi BZS;

-

Kršitev ugleda BZS in njenih funkcionarjev;

-

Prikrivanje ali širjenje nepravilnih informacij, ki so potrebne za izvajanje nalog BZS.

5. člen
Kršitve, za katere se lahko ugotavlja disciplinska odgovornost funkcionarjev BZS:
-

Nespoštovanje statuta in drugih aktov BZS ter sklepov organov BZS;
Delovanje v nasprotju s programskimi usmeritvami, cilji in interesi BZS

-

Neizpolnjevanje ali malomarno izpolnjevanje obveznosti, ki imajo za posledico škodo
za BZS;

-

Kršitev ugleda BZS in njenih funkcionarjev;

-

Prikrivanje ali širjenje nepravilnih informacij, ki so potrebne za izvajanje nalog BZS;

-

Neupravičena odklonitev naloge, ki jo je določil organ BZS;

-

Nezakonito ali nevestno ravnanje s finančnimi in materialnimi sredstvi BZS;

-

Povzročitev materialne škode BZS;

-

Ponarejanje zapisnikov, sklepov ali drugih listin BZS.

6. člen
Kršitve, za katere se lahko ugotavlja disciplinska odgovornost udeležencev programov BZS:
-

Nespoštovanje statuta in drugih aktov BZS ter sklepov organov BZS;
Kršitev ugleda BZS in njenih funkcionarjev;

-

Nespoštovanje pravil o uživanju nedovoljenih substanc (doping);

-

Vidna vinjenost na tekmovanjih in drugih prireditvah BZS;

-

Ponarejanje rezultatov tekmovanj ali drugih podatkov v izvajanju BZS;

-

Nespoštovanje pravil tekmovanj in treningov;

-

Povzročitev materialne škode BZS;

-

Širjenje lažnih informacij in podatkov o delu BZS, ponarejanje dokumentov in listin
BZS;

-

Povzročanje nereda, prepira ali drugega hujšega konflikta na treningih, tekmovanjih in
prireditvah pod okriljem BZS;

-

Nespoštovanje sodniških odločitev na tekmovanjih pod okriljem BZS.

7. člen
Disciplinski ukrepi so:
-

opomin,
javni opomin,

-

začasna ali trajna prepoved opravljanja funkcij v organih BZS,

-

začasna ali trajna prepoved udeležbe na tekmovanjih v organizaciji BZS,

-

začasna ali trajna prepoved opravljanja strokovnega dela v okviru programov BZS,

-

izključitev iz BZS.

Opomin se praviloma izreče storilcu kršitve, ki ne pomeni večje škode za BZS. V pisni obliki
se pošlje kršilcu.
Javni opomin se praviloma izreče storilcu kršitve, ki praviloma pomeni večjo škodo za BZS
ali gre za ponavljajočo manjšo kršitev. V pisni obliki se pošlje kršilcu, klubu v katerem je član
in objavi na spletnih straneh BZS.
Začasna ali trajna prepoved opravljanja funkcij v organih BZS se izreče funkcionarju ob
ugotovljenih hudih prekrških. Začasna prepoved se lahko izreče za čas 6 mesecev, 1 leta ali 2
let. Trajna prepoved se izreče ob kršitvah, ki pomenijo veliko škodo za BZS ali so bile
storjene namensko.
Začasna ali trajna prepoved udeležbe na tekmovanjih v okviru programa BZS se izreče
tekmovalcem - udeležencem programov. Začasna prepoved se lahko izreče za čas 6 mesecev,
1 leta ali 2 let. Trajna prepoved se izreče ob kršitvah, ki pomenijo veliko škodo za BZS ali so
bile storjene namensko. Trajna prepoved se izreče za kršitve, ki pomenijo kršitev pravil o
uživanju nedovoljenih substanc. Začasna ali trajna prepoved opravljanja strokovnega dela se
izreče udeležencem programov BZS, zlasti trenerjem, sodnikom in drugim strokovnim
delavcem, ki pri svojem delu storijo kršitev, določeno z akti BZS. Začasna prepoved se lahko
izreče za čas 6 mesecev, 1 leta ali 2 let. Trajna prepoved se izreče ob kršitvah, ki pomenijo
veliko škodo za BZS.
Izključitev iz BZS lahko disciplinska komisija predlaga za članice BZS, ki so storile kršitev,
ki pomeni veliko škodo za bridž ali BZS.
8. člen
Disciplinska komisija lahko v disciplinskem postopku izreče naslednje ukrepe:
Članicam BZS:
-

opomin,

-

javni opomin,

-

izključitev iz BZS.

Funkcionarjem BZS:
-

opomin,
javni opomin,

-

trajno ali začasno prepoved opravljanja funkcije.

Udeležencem programov:
-

opomin,
javni opomin,

-

trajno ali začasno prepoved nastopanja v okviru programov BZS

-

trajno ali začasno prepoved opravljanja strokovnega dela v okviru programov BZS.

9. člen
Pri odločanju o ukrepu disciplinska komisija upošteva zlasti:
-

težo oziroma pomen kršitve in njene posledice (način storitve, odmevnost v
javnosti….)
ali je bil članici ali posamezniku v zadnjih dveh letih že izrečen ukrep.

III. SESTAVA IN ODLOČANJE DISCIPLINSKE KOMISIJE
10. člen
Disciplinsko komisijo sestavljajo predsednik in še dva člana ( v nadaljevanju: člani), ki jih
voli skupščina BZS. Mandat članov je enak mandatu članov upravnega odbora.
Nadomestnega člana lahko pred iztekom mandata imenuje upravni odbor.
11. člen
Disciplinska komisija zaseda na sejah v sestavu treh članov in odloča z večino glasov
navzočih članov. Disciplinska komisija lahko zaseda korespondenčno, o čemer odloči njen
predsednik. Seje ali komunikacijo med člani disciplinske komisije vodi njen predsednik.
IV. DISCIPLINSKI POSTOPEK
12. člen
Disciplinski postopek sestavljajo:
-

predlog za uvedbo postopka,
poizvedbeni postopek,

-

obravnava,

-

odločba disciplinske komisije.

13. člen
Disciplinski postopek se začne s predlogom za uvedbo postopka, ki ga lahko podajo:
-

članice BZS,
organi BZS,

-

funkcionarji BZS,

-

udeleženci programov BZS.

Predlog za uvedbo disciplinskega postopka mora vsebovati zlasti:
-

ime in naslov predlagatelja,
ime in naslov domnevnega kršitelja,

-

opis kršitve, ki je podlaga za uvedbo postopka

-

dokaze o kršitvi.

Predlog za uvedbo disciplinskega postopka se pošlje na uradni ali elektronski naslov BZS. Ko
predsednik disciplinske komisije prejme predlog za uvedbo postopka, v čim krajšem času,
skliče sejo disciplinske komisije in seznani člana disciplinske komisije z dokumentacijo.
14. člen
Najprej se ugotovi:
-

ali je predlog primeren za obravnavo (upravičen predlagatelj, pristojnost disciplinske
komisije, pravočasnost predloga)
ali je treba o predlogu uvesti poizvedbeni postopek.

Če disciplinska komisija iz razpoložljivih podatkov ugotovi, da zadeva ni primerna za
obravnavo ali da je zadeva že zastarana, izda sklep, s katerim zavrže predlog za uvedbo
postopka za disciplinski postopek. O takšni odločitvi se obvesti predlagatelja in domnevnega
kršitelja, ki imata zoper tako odločbo pravico do pritožbe.
Če disciplinska komisija ugotovi, da so podatki v predlogu pomanjkljivi, lahko v
poizvedbenem postopku pozove predlagatelja postopka, domnevnega kršilca ali drugo
vpleteno osebo ali organizacijo, da v roku 7 dni podajo pojasnila. Po prejetih dopolnitvah
komisija ugotavlja, če je predlog popoln in primeren za obravnavo.
Zastopniku članice ali posamezniku, zoper katerega je vložen predlog za uvedbo
disciplinskega postopka, mora disciplinska komisija omogočiti, da se zagovarja in v svojo
korist predloži dokaze.
V kolikor predsednik disciplinske komisije ugotovi, da je za razjasnitev vseh dejstev
potrebno, razpiše obravnavo, na katero povabi vpletene. Dejstva lahko komisija ugotavlja
tudi na podlagi dokazil, dokumentov in izjav, ki so priložene pisno.
15. člen
Ko predsednik disciplinske komisije ugotovi, da je dejansko stanje dovolj razčiščeno in ni več
dokaznih predlogov, komisija z glasovanjem sprejme odločitev, ki jo pisno razglasi
predsednik.
Pri odločanju o kršilčevi odgovornosti disciplinska komisija presoja dokaze po lastni presoji
in prepričanju. Verjame tistim dokazom, ki so prepričljivi, življenjsko sprejemljivi in logični.
Pri izrekanju ukrepa mora upoštevati stopnjo odgovornosti kršitelja, posledice, ki jih je imelo
ravnanje ter druge obremenilne in olajševalne okoliščine in vzgojni vpliv ukrepa na kršitelja.
Kot obremenilni dokazi se štejejo zlasti:
-

če je bilo ravnanje kršitelja namensko,
če je bila z ravnanjem kršitelja BZS, njeni članici, funkcionarju ali udeležencu
programov BZS povzročena škoda,

-

če je bilo z ravnanjem kršitelja močno zmanjšan ugled BZS, njene članice,
funkcionarja ali udeleženca programov BZS,

-

če so bili zaradi ravnanja kršitelja bistveno poslabšani medsebojni odnosi v BZS,

-

če je kršitelj že storil podobno kršitev.

Kot olajševalne okoliščine se štejejo:
-

če kršitev ni bila storjena namenoma,
če s kršitvijo ni bila povzročena večja škoda ali zmanjšan ugled BZS, njene članice,
funkcionarja ali udeleženca programov BZS,

-

obžalovanje kršitelja.

16. člen
Odločba mora vsebovati: uvod, izrek, obrazložitev in pravni pouk. Uvod obsega naziv
disciplinske komisije, imena in priimke članov komisije, ime in priimek kršitelja, njegove
rojstne podatke in naslov, datum obravnave, v kolikor je do nje prišlo. V izreku se odloči,
kako se je disciplinski postopek končal in sicer lahko:
-

zavrže predlog za uvedbo postopka, ker je zadeva zastarala ali je bilo ugotovljeno, da
ne gre za kršitev za katere je pristojna disciplinska komisija,
ugotovi, da ni bilo kršitve,

-

izreče ukrep.

V obrazložitvi se opiše aktivnosti od prejetja predloga za uvedbo postopka, disciplinsko
kršitev, materialne predpise, če so bili le-ti kršeni in pa potek postopka. Posebej se obrazloži
izrek tako, da se pojasni razloge, ki so privedli do takšnega izreka.
V pravnem pouku se opiše postopek pritožbe.
Odločbo podpiše predsednik disciplinske komisije.
17. člen
Odločba se pošlje osebi, zoper katero je bil postopek uveden (s povratnico) in vlagatelju
predloga za uvedbo postopka ter predsedniku BZS v vednost.
18. člen
Kršitev, ki je predmet obravnave zastara v 6 mesecih od časa storitve oziroma od dneva, ko se
je zvedelo za kršitev. Zastaranje pretrga vložitev predloga za uvedbo postopka. V vsakem
primeru pa kršitev zastara, ko preteče 1 leto od dneva storitve.
V. PRITOŽBA IN PRITOŽBENI POSTOPEK
19. člen

Zoper odločbo disciplinske komisije ima pravico do pritožbe le oseba, zoper katero je bil
postopek uveden. Pritožba se vloži pisno pri disciplinski komisiji, ki je izdala odločbo in sicer
v 15 dneh po prejemu odločbe. V pritožbi mora biti jasno naveden vzrok pritožbe in
razloženo, zakaj se pritožba vlaga, priloženi morajo biti tudi morebitni dokazi.
20. člen
Za reševanje pritožb zoper vse odločitve disciplinske komisije je na drugi stopnji pristojni
organ upravni odbor BZS, ki lahko reši pritožbo na naslednje načine:
- pritožbo zavrne in odločbo potrdi,
- pritožbi ugodi in odločbo razveljavi v celoti,
- pritožbi ugodi in prvostopenjsko odločbo spremeni glede izrečenega ukrepa.
Pritožbi se ugodi in se odločba razveljavi:
- če so bila v disciplinskem postopku nepopolno in zmotno ugotovljena dejstva, ki so
vplivala na odločitev disciplinske komisije,
- če ni z gotovostjo dokazano, da je oseba, zoper katero je bil postopek uveden, storila
kršitev, ki je bila predmet obravnave.
Pritožbi se ugodi in se prvostopenjska odločba spremeni glede izrečenega ukrepa:
- če je disciplinska komisija napačno ugotovila, kateri predpis ali pravila je kršitelj kršil,
- če izrečena kazen ne ustreza stopnji kršitve,
- če izrečen ukrep v pravilniku ni predviden.
Odločitev upravnega odbora BZS je dokončna.
VI. KONČNE DOLOČBE
21. člen
Spremembe in dopolnitve tega pravilnika se sprejemajo po postopku, po katerem je bil
pravilnik sprejet. Pravilnik začne veljati z dnem, ko sprejme UO BZS.
Podpredsednik BZS,
Marko Baša

