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Na podlagi 21. člena Statuta Zveze odbojkarskih sodnikov Slovenije je skupščina ZOSS dne 26.03.2010
sprejela:
DISCIPLINSKI PRAVILNIK
Zveze odbojkarskih sodnikov Slovenije
I.

SPLOŠNE DOLOČBE

1.člen

Ta pravilnik ureja disciplinsko odgovornost, določa organe za ugotavljanje disciplinske odgovornosti ter
predpisuje postopek za ugotavljanje te odgovornosti. Uporablja se za vsa področja, delovanja ZOSS,
opredeljena v vseh pravilnikih ZOSS in poslovniku ZOSS.
2. člen
Član ZOSS, član organov ZOSS oz. član DOS odgovarja disciplinsko in odškodninsko, če med
trajanjem članstva oz. mandata v organih društva ZOSS oz. pri opravljanju funkcij, stori prekršek
namenoma ali iz malomarnosti.
3.člen
Disciplinsko in odškodninsko odgovornost ugotavlja disciplinski sodnik v skladu s pravili tega
pravilnika.
Disciplinski sodnik odloča in izreka disciplinske ukrepe samostojno.
4.člen
Disciplinski sodnik je organ skupščine ZOSS, ki ga tudi imenuje in razrešuje. Disciplinski sodnik se
imenuje za mandat 4 let z možnostjo ponovnega imenovanja po poteku mandata.
II.

DISCIPLINSKE KRŠITVE
Disciplinske kršitve so:
- Splošne kršitve
- Posebne kršitve

5.člen

6.člen

A) Splošne kršitve
1. Nešportno vedenje,
2. Alkoholiziranost ali drogiranost na tekmovanju,
3.. Povzročitev ali udeležba v neredu, pretepu, prepiru ali javne grožnje,
4. Neprimeren odnos do igralcev, odbojkarskih delavcev, članov in gledalcev,
5. Napeljevanje k kršitvi predpisov ali pristranskosti ali sprejemanju ugodnosti,
6. Neizpolnjevanje ali nevestno izpolnjevanje prevzetih obveznosti,
7. Zavestne kršitev aktov ZOSS in OZS,
8. Protipravna pridobitev premoženjske koristi zase ali za koga drugega pri opravljanju ali v zvezi
z prevzetimi nalogami,
9. Zloraba položaja ali prekoračitev pooblastil.
B) Posebne kršitve
1. Neupravičena zamuda oz. neudeležba na tekmi,
2. Sojenje oz. opravljanje prevzetega dela v nasprotju s sprejetimi pravili sojenja in igre,
3. Neupravičena prekinitev ali opustitev prekinitve tekme zaradi nereda,
4. Ne oddaja poročila v predpisanem roku ali oddaja netočnega poročila,
5. Prihod na tekmo oz.sojenje v alkoholiziranem stanju oz. pod vplivom psihoaktivnih snovi,
6. Materialno kršenje pravil odbojkarske igre,
7. Neupravičena zavrnitev delegacije sojenja,
8. Odpoved sojenja iz neupravičenih razlogov v roku krajšem od 48 ur,
9. Neizpolnjevanje predpisanih finančnih obveznosti ZOSS, DOS in OZS.
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III.

DISCIPLINSKI POSTOPEK
7.člen

Pobudo za uvedbo disciplinskega postopka lahko poda vsak član ZOSS, organ ZOSS, DOS, organi OZS in
odbojkarski klubi. Pobuda mora biti v pisni obliki z navedenim in priloženim dokaznim materialom
priporočeno poslana pristojnemu organu.
8.člen
Predlog za uvedbo disciplinskega postopka se vroči disciplinskemu sodniku.
9.člen
Disciplinski sodnik presodi upravičenost in ustreznost predloga za uvedbo disciplinskega postopka. Če
meni, da predlog ni primeren za obravnavo, sprejme v osmih (8) dneh po prejemu predloga zavrnilni
sklep, zoper katerega se lahko predlagatelj pritoži v osmih (8) dneh na drugo stopenjski organ
(predsedstvo ZOSS).
V kolikor disciplinski sodnik ne zavrne predloga za uvedbo disciplinskega postopka, uvede disciplinski
postopek. Da je postopek uveden se šteje že, če disciplinski sodnik v roku ne zavrne predloga za
uvedbo postopka.

10.člen
Oseba, proti kateri je uveden postopek mora biti z vsebino predloga za uvedbo disciplinskega
postopka s priporočeno pisno pošiljko, seznanjena najmanj 8 dni pred razpisano obravnavo
disciplinskega sodnika. Disciplinski sodnik mora dati obdolženemu možnost, da se udeleži razpisane
obravnave ter da predloži dokaze v svojo korist.
11.člen
Disciplinski postopek je javen in hiter. Vsak udeleženec sam poravna stroške, ki so nastali v postopku.
12.člen
Disciplinski sodnik sam določi kraj in čas obravnave, po lastni presoji zbere in izvede dokaze in opravi
druga dejanja, ki so potrebna za razjasnitev zadeve. Na obravnavi mora biti kršitelju dana možnost, da se
izjasni o dokazih.
13.člen
Disciplinski sodnik lahko zadevo obravnava in sprejme odločitev v kršiteljevi odsotnosti, če je
evidentno, da se kršitelj udeležbe obravnavi namenoma izmika. Za izmikanje obravnavi se šteje, če
kršitelj ne prevzame vabila na obravnavo oziroma se obravnave ne udeleži po prevzetem vabilu, ne da bi
izostanek pismeno opravičil.
14. člen
O obravnavah se sestavi zapisnik oziroma zabeležka, kateraga tehnično izvedbo določi disciplinski
sodnik, ki ga tudi podpiše.
15. člen
Disciplinski sodnik zoper kršitelja odloči s sklepom o odgovornosti za kršitev in izreče disciplinski
ukrep.
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16. člen
Pisni odpravek sklepa disciplinskega sodnika je sestavljen iz:
• UVODA, kjer je navedeno, kdo izdaja sklep, na katerih določilih je sklep izdan in kje je bil
sprejet;
• IZREKA, ki vsebuje osebne podatke kršitelja, navedbo disciplinske kršitve z opisom
dejanskega stanja storjene kršitve in izrek ukrepa;
• OBRAZLOŽITVE;
• PRAVNEGA PODUKA;
• DATUMA in PODPISA disciplinskega sodnika.
17. člen
Disciplinski sodnik izda v roku osmih (8) dni po sprejetju sklepa pisni odpravek sklepa in ga vroči
kršitelju ter predlagatelju. Če kršitelj sklepa noče sprejeti, se šteje vročitev za opravljeno z datumom, ki je
na potrdilu pošte o prejetju pošiljke (drugi poizkus vročitve naslovniku).

IV.

PRAVNA SREDSTVA

18. člen

Zoper sklep disciplinskega sodnika lahko v osmih (8) dneh po prejemu pisnega odpravka sklepa
kršitelj ali predlagatelj vložita pisno pritožbo na drugo stopenjski organ (predsedstvo ZOSS).
19. člen
O pritožbi zoper sklep disciplinskega sodnika odloča drugostopenjski organ (predsedstvo ZOSS), razen v
primeru sklepa izključitve iz članstva, ko o tem odloča Skupščina ZOSS. Drugostopenjski organ
(Predsedstvo ZOSS) lahko na podlagi pritožbe na sklep disciplinskega sodnika:
pritožbo zavrže kot prepozno ali nedovoljeno,
- pritožbo zavrne kot neutemeljeno in potrdi sklep disciplinskega sodnika,
- samo opravi obravnavo in izvede dokaze ter o zadevi odloči.
20. člen
Sklep, ki ga sprejme Predsedstvo ZOSS, je dokončen, razen v primeru podane pritožbe zoper sklep
izključitve iz članstva, ko o tem odloča Skupščina ZOSS. Pritožbo lahko kršitelj v roku osmih (8) dni po
prejemu sklepa Predsedstva ZOSS vloži v pisni obliki naslovljeno na Skupščino ZOSS, vroči pa se
Predsedstvu ZOSS.
21. člen
O pritožbi zoper sklep o izključitvi, izrečen s strani disciplinskega sodnika ali Predsedstva ZOSS, odloča
Skupščina ZOSS na redni ali izredni skupščini. Pri odločanju o pritožbi Skupščina ZOSS lahko potrdi sklep ali
izreče drug ukrep.
22. člen
Ob vložitvi pritožbe je pritožnik dolžan plačati takso za pritožbo in sicer:
- 50 EUR, če se pritožba nanaša na izrečen disciplinski ukrep za prekršek storjen v času
odbojkarske tekme,
- 100 EUR, če se pritožba nanaša na izrečen disciplinski ukrep za prekršek storjen v času
izven odbojkarske tekme.
V primeru, da taksa ob vložitvi pritožbe ni plačana zavrže kot nepopolno.
V.

KAZENSKE DOLOČBE

Disciplinski ukrepi so:

23. člen
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•
•
•
•

javni opomin,
denarna kazen,
prepoved opravljanja sodniških in drugih nalog za določen čas,
izključitev iz članstva ZOSS.

V primeru akoholiziranosti oziroma droogiranosti se članu ZOSS prepove opravljannje kakršnih koli funkcij, v domačih
kakor tudi v mednarodnih sodniških organizacijah, za obdobje 6 mesecev. V primeru ponovitve kršitve se člana ZOSS
izključi iz organizacije ZOSS.
24. člen
Denarno kazen je mogoče izreči v višini najmanj 100 EUR in največ do višine nastale škode. Denarno
kazen je dolžan obdolženec plačati v roku 8 dni po dokončnosti sklepa.
25. člen
Prepoved opravljanja sodniških in drugih nalog je mogoče izreči za določen čas najmanj 1 mesec in
največ 12 mesecev razen v zadevah napisanih v 23. Členu pravilnika
26. člen
Kadar je kršitev po oceni disciplinskega sodnika posebej huda in storjena v posebnih oteževalnih
okoliščinah, zlasti če je zaradi tega nastala materialna škoda ali nadaljnje škodljive posledice, lahko
disciplinski sodnik izreče tako denarno kazen kot tudi prepoved opravljanja funkcije.
27. člen
Za kršitve:
-

povzročitev ali udeležba v neredu, pretepu, prepiru kjer je bila povzročena težka telesna
poškodba,
zavestne kršitev aktov ZOSS in OZS,
protipravna pridobitev premoženjske koristi zase ali za koga drugega pri opravljanju ali v
zvezi z prevzetimi nalogami,
zloraba položaja ali prekoračitev pooblastil,
prihod na tekmo oz. sojenje v vinjenem stanju ter pod vplivom drog (substanc) je možno poleg denarne kazni
izreči tudi izključitev iz članstva ZOSS.
28. člen

Disciplinski sodnik izreče vrsto ukrepa in trajanja le tega glede na storjeno kršitev, okoliščine v katerih je
bila storjena in glede na stopnjo krivde kršitelja.
29. člen
Disciplinski ukrep prepovedi opravljanja sodniških in drugih nalog v dvoranski odbojki mora biti v celoti
izvršen v času trajanja izvajanja uradnih odbojkarskih tekmovanj v dvoranski odbojki Odbojkarske
zveze Slovenije (državna prvenstva). Čas izven izvajanja teh tekmovanj se ne šteje v čas izvajanja
izvršitve disciplinskega ukrepa.
30. člen
Disciplinski ukrep prepovedi opravljanja sodniških in drugih nalog v odbojki na mivki mora biti v celoti
izvršen v času trajanja izvajanja uradnih odbojkarskih tekmovanj v odbojki na mivki Odbojkarske
zveze Slovenije (državna prvenstva). Čas izven izvajanja teh tekmovanj se ne šteje v čas izvajanja
izvršitve disciplinskega ukrepa.
31. člen
Dokončni sklep o disciplinski zadevi se prebere na redni seji Predsedstva ZOSS povzetek sklepa pa se vnese
v zapisnik seje predsedstva.
32 člen
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Zoper kršitelja ni mogoče voditi disciplinskega postopka oz. mu izreči disciplinskega ukrepa, v kolikor je
zoper njega že voden disciplinski postopek za isto ali identično kršitev ali mu je bil že pravnomočno in
dokončno izrečen disciplinski ukrep po Disciplinskem pravilniku OZS s strani pristojnega organa OZS.
V.

ZASTARANJE POSTOPKA
33. člen

Uvedba disciplinskega postopka zastara v šestih (6) mesecih, vodenje disciplinskega postopka pa v 12
(dvanajstih) mesecih po storjeni kršitvi oz. ko se je zvedelo za kršitelja, razen za tiste kršitve kjer so
podani znaki kaznivega dejanja, ki zastara v petih (5) letih.
Izvršitev izrečenega disciplinskega ukrepa zastara v
dokončnosti sklepa.
VI.

ZAČASNA ODTRANITEV-SUSPENZ

6 (šestih) mesecih od pravnomočnosti in

34. člen

Odbojkarskega delavca je mogoče začasno odstraniti s funkcije oz. dela v ZOSS in njenih organih v
primeru, da:
- ne pride na delegirano tekmo in pravočasno v roku ne obvesti organa, ki ga je delegiral,
- pride na tekmo oz. sodi tekmo v vinjenem stanju ali pod vplivom drog, ter
- v vseh primerih kršitev iz 6. člena tega pravilnika.
35. člen
Sklep o začasni odstranitvi izda predsednik predsedstva ZOSS in ga v roku 8 dni predloži v potrditev
Predsedstvu ZOSS. V istem roku je dolžan podati tudi predlog za uvedbo disciplinskega postopka.
36. člen
Pritožba zoper sklep o začasni odstranitvi ne zadrži izvršitve sklepa.
37. člen
Suspenz sme trajati največ
odgovornosti.

30 dni oz. do pravnomočne in dokončne odločitve o disciplinski

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

38. člen

Ta pravilnik je sprejet z dnem sprejema na seji skupščine ZOSS. Skupščina ZOSS pooblasti za podpis tega
pravilnika predsednika predsedstva ZOSS in določi rok za podpis.
39. člen
Za razlago tega Pravilnika je pristojno predsedstvo ZOSS.
40. člen
Pravilnik stopi v veljavo takoj ko ga sprejme skupščina ZOSS.

Predsednik Predsedstva ZOSS:
Boris SPAČAL

