Na podlagi 1. člena Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 61/2006 ter nadaljnje
spremembe in dopolnitve) in 24. člena Statuta Smučarske zveze Slovenije, je
Izvršilni odbor Smučarske zveze Slovenije na svoji 7. seji dne 28.5.2018 sprejel
naslednji:
DISCIPLINSKI PRAVILNIK

Splošne določbe
1. člen
S tem pravilnikom Smučarska zveza Slovenije (v nadaljevanju: SZS) ureja
disciplinske prekrške tekmovalcev in njihove sankcije, s ciljem zagotoviti red in
spoštovanje pravic in obveznosti, ki izhajajo iz različnih aktov in statuta SZS.
2. člen
Disciplinski organ v sestavi iz 4. člena tega pravilnika uporablja pri svojem delu
smiselno tudi določbe Zakona o pravdnem postopku, če s tem pravilnikom ni
določeno drugače.
3. člen
Tekmovalec 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.
Disciplinska odgovornost
4. člen
Tekmovalec je odgovoren za kršitev, če je podana njegova krivda v obliki
naklepa ali malomarnosti.
Tekmovalec naklepno krši svoje dolžnosti, če ve, da bo zaradi njegovega
ravnanja nastala škodljiva in kot taka prepovedana posledica ter tudi hoče, da
ta posledica nastane oziroma kadar se zaveda, da zaradi njegovega ravnanja
lahko nastane prepovedana posledica, pa dopusti njen nastanek.
Tekmovalec krši svoje dolžnost iz malomarnosti, če se zaveda, da zaradi
njegovega ravnanja prepovedana škodljiva posledica lahko nastopi, pa je
lahkomiselno mislil, da jo bo lahko preprečil ali da ne bo nastala, oz. če se ni

zavedal, da zaradi njegovega ravnanja prepovedana škodljiva posledica lahko
nastopi, pa bi se glede na svoje osebne lastnosti in okoliščine, v katerih je bilo
dejanje storjeno, moral zavedati, da prepovedana posledica lahko nastopi.
5. člen
Kršitev obveznosti nastane s storitvijo, opustitvijo ali dopustitvijo.
6. člen
Šteje se, da je športnik s podpisom Pogodbe iz 2. člena Pravilnika o pravicah in
dolžnostih tekmovalcev seznanjeni z določili pravilnika in vsako ravnanje v
nasprotju s temi določili predstavlja kršitev pravil, kar predstavlja disciplinski
prekršek.
Disciplinski prekrški so zlasti:
kršitev pravil in drugih aktov ter sklepov SZS in FIS,
-

nevestno opravljanje sprejetih obveznosti,

-

neizpolnitev sklepov SZS,

-

neopravičen izostanek od udeležbe na tekmovanjih,

-

neopravičena odsotnost pri pripravah reprezentance,

-

nekorektno in nepošteno obnašanje doma in v tujini,

-

neprimeren odnos do sponzorjev,

-

nespoštovanje določb tega pravilnika.

7. člen
Za disciplinske prekrške iz prejšnjega člena se lahko izreče naslednje
disciplinske ukrepe:
a) izključitev iz posameznega treninga ali tekmovanja,
b) denarna kazen,
c) prepoved nastopanja za določen čas ali na določenih tekmovanjih,
d) izključitev iz reprezentance za določen čas ali za stalno.
Ne glede na prejšnji odstavek se lahko poleg glavne disciplinske sankcije vedno
izreče tudi stranski ukrepi pisnega opravičila v sredstvih javnega obveščanja.
Pred dokončno odločitvijo glede morebitne odgovornosti športnika mora
slednji imeti pravico, da se izjasni o svoji krivdi in vse ostale pravice, ki mu jih
daje zakonodaja v takšnih primerih.

Če športnik samovoljno pred koncem tekmovalne sezone izstopi iz
reprezentance ali se preneha aktivno ukvarjati s svojo športno aktivnostjo ima
SZS pravico od njega zahtevati povrnitev 70 % vseh stroškov, nastalih v tej
sezoni. V tem primeru je individualna pogodba avtomatično razvezana.
V primeru jemanja poživil v nasprotju s pravili FIS, MOK in OKS o nedovoljenih
stimulativnih sredstvih, kar se ugotovi s pozitivnim rezultatom na doping
kontroli, se športnik obvezuje povrniti SZS vse stroške, ki jih je SZS imela s
športnikom v zadnjem letu, vendar šele po pravnomočni odločitvi zadnjega
pritožbenega organa pred katerim bi športnik vložil pravno sredstvo za zaščito
svojih pravic in interesov. V tem primeru je Pogodba avtomatično razvezana.
8. člen
Ukrep pod a) iz prejšnjega člena predlaga glavni trener, o njem odloča strokovni
vodja panoge.
Ta ukrep pride v poštev, kadar je izključitev za nemoteno delo oz. nadaljevanje
tekmovanja nujna. Odločitev strokovnega vodje panoge je dokončna.
Ukrep pod b) iz prejšnjega člena je možen v naslednjih stopnjah:
1. prva kršitev,
2. druga kršitev,
3. tretja in vsaka nadaljnja kršitev.
Zneske za posamezne stopnje se določi z vsako individualno pogodbo posebej,
pri čemer morajo biti zneski sorazmerni višini celotnih prihodkov športnika.
Ukrep pod b) prejšnjega člena predlaga:
strokovni vodja panoge, če gre za prekrške na športnem področju
-

direktor SZS ali direktor trženja, če gre za prekrške s področja obveznosti
do sponzorjev, obveznosti do sredstev javnega obveščanja in nošenja
opreme.

O ukrepu za prvo kršitev odloča direktor SZS, o vseh nadaljnjih stopnjah in
kršitvah pod c) in d) prejšnjega člena pa komisija SZS v sestavi:
predsednik SZS,
-

direktor SZS in

-

predsednik panoge.

Za posamezno kršitev je mogoča tudi kombinacija ukrepov iz prejšnjega člena.

9. člen
Za vsak predlagani ukrep mora predlagatelj podati pisno obrazložitev. O
odločitvi mora biti pisno obveščen športnik, direktor SZS in odbor panoge.
10. člen
Pravno sredstvo zoper disciplinske ukrepe pod b), c) in d) iz 8. člena je ugovor,
ki ga je mogoče vložiti v 8 dneh po prejemu pisnega sklepa o ukrepu na Izvršilni
odbor SZS. Sklep, ki ga izda izvršilni odbor v tem ugovornem postopku, je
dokončen.
Disciplinska komisija
11. člen
Disciplinska komisija pri SZS (v nadaljevanju: disciplinska komisija), je neodvisen
in samostojni organ, ki kot prvostopenjski organ obravnava in odloča o
disciplinski odgovornosti tekmovalcev SZS v zadevah očitanih disciplinskih
kršitev.
12. člen
Disciplinska komisija odloča v sestavi:
predsednik SZS
-

direktor SZS

-

predsednik panoge SZS, h kateri pripada kršitelj.

13. člen
Obravnave disciplinske komisije niso javne. Na obravnavah so lahko prisotne le
vabljene osebe.
Evidenca disciplinskih postopkov
14. člen
Glavna pisarna SZS vodi za disciplinsko komisijo evidenco o vodenih
disciplinskih zadevah. Evidenčna knjiga disciplinskih postopkov (v nadaljevanju:
Evidenčna knjiga), ki se lahko vodi tudi v elektronski obliki, iz katere mora biti
razvidno:
dan vložitve vloge,

-

predmet vloge,

-

vložnik in naslovnik vloge,

-

potek obravnave,

-

odločitev disciplinske komisije.

Glavna pisarna SZS vodi celoten arhiv obravnavanih disciplinskih zadev po
pravilih, kot veljajo za vodenje druge poslovne dokumentacije SZS.
Končne določbe
14. člen
Končani disciplinski postopki se vlagajo v arhiv in se hranijo 5 let od zadnjega
sklepa disciplinskega organa.
Po preteku 5 let od izreka disciplinske sankcije se izrečena disciplinska sankcija
izbriše iz evidenčne knjige.
15. člen
Ta pravilnik začne veljati z dnem, ko ga sprejme Izvršilni odbor SZS (v
nadaljevanju: IO SZS). Pravilnik se objavi na spretni strani SZS (katalog
dokumentov).
16. člen
Za interpretacijo tega pravilnika je pristojen IO SZS.
17. člen
Dopolnitve in spremembe tega pravilnika se opravijo po enakem postopku, ko
je predviden za njegov sprejem.

V Ljubljani, dne 28.5.2018

