Na osnovi sklepa je skupščina na svoji 3 seji , dne 6.7.2006 sprejel:

DISCIPLINSKI PRAVILNIK
Bob zveze Slovenije

I.SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Pravilnik ureja delovanje disciplinskih organov zveze in opredeljuje naloge.
2. člen
Kršitelj odgovarja za disciplinski prekršek, če je bil storjen namenoma oziroma iz hujše ali lažje
malomarnosti.
3.člen
Disciplinski ukrep se lahko izreče klubu ali članu kluba.
II.DISCIPLINSKI ORGANI
4. člen
Disciplinska komisija opravlja svoje naloge na prvi stopnji disciplinskega postopka. Tri člansko
disciplinsko komisijo voli volilni upravni odbor ali skupščina, za dobo štirih let. Po poteku mandata so
člani disciplinske komisije lahko ponovno izvoljeni. Disciplinski postopek na drugi stopnji vodi upravni
odbor zveze, čigar odločitev je dokončna.
III. DISCIPLINSKI UKREPI
5. člen
Disciplinski ukrepi, ki jih lahko izreče disciplinski organ so:
- opomin,
- javni opomin,
- izključitve za dobo 6, 12 ali 24 mesecev,
- trajna izključitev,
- začasne ali trajne prepovedi izposoje društvene opreme
Kršitelj je dolžan povrniti s kršitvijo nastalo materialno škodo, višino katere oceni upravni odbor zveze.
IV. DISCIPLINSKI PREKRŠKI
6. člen
Disciplinske kršitve, ki jih obravnava disciplinska komisija, so naslednje:

- kršitve določb temeljnega akta ter pravilnikov,
- nevestno in lahkomiselno sprejemanje in izvrševanje sprejetih zadolžitev in funkcij ,
- neizvrševanje sklepov organov zveze
- članstvo v dveh klubih,
- dejanja, ki kakorkoli škoduje ugledu zveze ali športa,
- dejanja, ki povzročajo materialno škodo zvezi,
- povzročanje razprtij ali nestrpnosti v zvezi,klubu,društvu in izven njega,
- izvajanje športnih aktivnosti v nasprotju s tekmovalnem pravilnikom,
- poškodbe in okvare zaradi neustrezne uporabe oziroma malomarnega ravnanja z lastnino zveze,
- odtujitev lastnine zveze v času izposoje,
- posredno ali neposredno širijo neresnice z namenom škoditi ugledu ali kako drugače škodovati zvezi,
- širijo zaupne informacije nepooblaščenim osebam,
- dejanja, ki bistveno razvrednotijo delo zveze njenih organov oziroma posameznih predstavnikov in
članov.
- kršitev pisnih dogovorov med zvezo in članom ali društvom.
V. DISCIPLINSKI POSTOPEK
7. člen
Disciplinska komisija se sestane in odloča o začetku postopka na osnovi pisne zahteve upravičenega
predlagatelja.
Upravičeni predlagatelji so: predsednik Zveze, člani Upravnega odbora ter Nadzorne komisije.
Postopek se uvede, če vsaj dva člana disciplinske komisije glasujeta za uvedbo.
Pisna zahteva za uvedbo disciplinskega postopka mora vsebovati:
1. Osebne podatke vlagatelja (ime, priimek in naslov),
2. Osebne podatke domnevnega kršitelja (ime, priimek),
3. Datum, kraj, narava in posledice domnevno storjenega disciplinskega
prekrška.
Anonimne zahteve se ne obravnavajo.
Pisne zahteve predlagateljev morajo biti poslane s priporočeno pošto na sedež društva. Disciplinska
komisija odloča o predlogu najkasneje v roku štirinajst (14) dni po prejetju pisne zahteve.
8. člen
Disciplinski organ vodi disciplinski postopek na osnovi pravilnika in drugih predpisov zveze. Disciplinski
organ mora pri iskanju materialne resnice in izreku pravilnega disciplinskega ukrepa preučiti
predložene dokaze in upoštevati vse znane okoliščine,ki vplivajo na izrek ukrepa.
9. člen
Disciplinski organ o uvedbi disciplinskega postopka obvesti domnevnega kršitelja. Ta lahko v roku 7
dni od prejetja priporočene pošte poda pisno izjavo o prekršku ali pa v disciplinski obravnavi poda
ustni zagovor. Za pravilno oddano vabilo na zaslišanje šteje pisno vabilo poslano domnevnemu
kršitelju vsaj en (1) teden pred zaslišanjem.
Če domnevni kršitelj ne poda pisne izjave o prekršku ali se ne odzove vabilu na zaslišanje se
disciplinski postopek vodi v njegovi odsotnosti.
10. člen
O zaslišanju posameznikov ter o disciplinski obravnavi se vodi zapisnik.
11. člen
Na podlagi zbranih dokazov disciplinski organ izda enega izmed disciplinskih ukrepov iz 5. člena tega
pravilnika. Pri odločanju o vrsti ukrepa disciplinski organ upošteva vse oteževalne in olajševalne
okoliščine, stopnjo in odgovornosti ter težo posledic kršitve.
12. člen

Zoper odločitev disciplinske komisije je možna pritožba v roku sedem (7) dni po prejemu sklepa. Na
podlagi pisne pritožbe odloča skupščina na drugi stopnji najkasneje trideset (30) dni po prejemu
pritožbe. Če skupščina zaradi nesklepčnosti ali drugih ovir ne more odločiti, o pritožbi odloča upravni
odbor.
Drugostopenjski organ lahko sklep disciplinske komisije potrdi ali pa ga po svoji presoji spremeni.
Zoper sklep upravnega odbora ali skupščine ni možen ugovor.
13.člen
Sklep disciplinskega organa mora vsebovati:
1. uvod, kjer je navedeno, kdo izdaja sklep, na podlagi katerih določil je sklep izdan, kdaj in kje je bil
sprejet,
2. izrek sklepa, ki vsebuje kršiteljeve podatke, ugotovitve, kateri prekršek je storil in kakšen ukrep mu
je bil izrečen,
3. obrazložitev sklepa,
4. pravni pouk o ugovoru oz. pritožbi,
5. datum in podpis disciplinskega organa.
Disciplinska organ disciplinske ukrepe ter njihove obrazložitve izda v pisni obliki v dveh izvodih. En
izvod prejme kršitelj zoper katerega se je postopek vodil, drugega pa disciplinski organ.
14.člen
V primeru, da kršitelj prekršek ponovi se lahko izreče tudi strožji ukrep.
VI. ZASTARANJE
15.člen
Uvedba disciplinskega postopka ni možna, če je od disciplinskega prekrška preteklo več kot štiri (4)
leta. Vodenje postopka ni več mogoče, če je od disciplinskega prekrška preteklo več kot pet (5) let.
Izvršitev izrečenega disciplinskega ukrepa zastara v enem (1) letu od dneva dokončne odločitve
disciplinskega organa.
16. člen
Pravilnik prične veljati, ko ga sprejme skupščina zveze.
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