Na podlagi sklepa IO in Statuta Društva košarkarskih sodnikov Ljubljane, je Občni zbor članov društva dne
31.5.2015 sprejel naslednji

DISCIPLINSKI PRAVILNIK

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Disciplinski pravilnik Društva košarkarskih sodnikov Ljubljane (v nadaljevanju Pravilnik) določa prekrške,
odgovornost, kazni, disciplinske postopke ter vsa druga vprašanja v zvezi z nespoštovanjem veljavnih aktov
Društva košarkarskih sodnikov Ljubljane (v nadaljevanju DKSL).
2. člen
Pravilnik velja za vse člane in organe društva, določene v statutu društva in se uporablja za prekrške storjene
na ozemlju Republike Slovenije ali zunaj nje.
3. člen
V primeru sprejetja disciplinskega pravilnika Združenja košarkarskih sodnikov Slovenije, izrekanje kazni po
omenjenem pravilniku, ne izključuje disciplinskega postopka in izrekanja kazni po tem pravilniku.
4. člen
Nikomur ne sme biti izrečena kazen ali druga kazenska sankcija za dejanje, ki ga ta pravilnik ali katerikoli
drugi akt društva oziroma ZKSS ni določil kot prekršek, še preden je bilo storjeno, in za katero ni bila s tem
pravilnikom predpisana kazen ali druga kazenska sankcija.
5. člen
Nikogar ni možno kaznovati po tem pravilniku, dokler ni njegovega krivda ugotovljena s pravnomočno
odločbo pristojnega organa društva.
6. člen
Ta pravilnik je sprejet in se uporablja, razen v primeru, da predpisi nadrejenih organizacij izrecno
izključujejo njegovo uporabo.
7. člen
Nepoznavanje določb tega pravilnika ne izključuje disciplinske odgovornosti.
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II. PREKRŠEK
8. člen
Prekršek je dejanje, ki pomeni kršitev statuta društva in dejanje, ki je kot prekršek določeno s tem
pravilnikom ter je zanj predpisana sankcija.
DISCIPLINSKI PREKRŠKI
I. Lažji disciplinski prekrški člana društva so:
1. Če uporablja strokovne nazive do katerih ni upravičen
2. Če govori ali prenaša neresnice o društvu ali njegovih članih
3. Če posredno ali neposredno deluje proti odločitvam organov DKSL
4. Če javno kritizira odločitve sodnikov
5. Če se najmanj trikrat v mandatnem obdobju ne udeleži sej organov
6. Če ne plačuje oz.neredno plačuje članarino
7. Če daje neresnična ali pristranska strokovna mnenja
8. Če brez raloga zamudi, neopravičeno odpove nastop na tekmi
9. Če je na tekmah in uradnih dogodkih društva neurejen
II. Težji disciplinski prekrški člana društva so:
1. Če pristane na darilo ali obljubljeno nagrado in svojo dolžnost opravi v nasprotju s pravili
košarkarske igre
2. Če sodeluje ali vpliva pri vnaprej dogovorjenem rezultatu
3. Če vpliva na integriteto tekme
4. Če v disciplinskem postopku lažno priča
5. Če se na javnem mestu ali košarkarski tekmi nespodobno obnaša
6. Če žali,izziva ali fizično napade sodnika, igralca ali trenerja
7. Če se vede nešportno in neetično
8. Če ne upošteva sprejetih odločitev organov društva
9. Če organizira ali se pridruži dajanju stav na rezultat tekme

9. člen
Prekršek je lahko storjen s storitvijo ali opustitvijo. Slednje velja samo v primeru, da je storilec opustil
dejanje, ki bi ga moral storiti.
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10. člen
Za prekršek je odgovoren storilec, ki ga je storil z naklepom ali iz malomarnosti.
Prekršek je storjen z naklepom, če se je storilec zavedal svojega dejanja in ga je hotel storiti ali če se je
zavedal, da lahko zaradi njegovega ravnanja nastane prepovedana posledica, pa je privolil, da taka posledica
nastane.
Prekršek je storjen iz malomarnosti, če storilec ne ravna s potrebno pazljivostjo, s katero po okoliščinah in
osebnih lastnostih mora in je zmožen kaj storiti ali opustiti.
Prekršek je storjen iz malomarnosti, kadar lahko storilec pričakuje prepovedano posledico, vendar vanjo ne
privoli, posledica pa nato nastane, ker je iz lahkomiselnosti pravočasno ne odvrne.
11. člen
Napeljevalec in pomočnik pri prekršku sta prav tako kot storilec, odgovorna za prekršek.
12. člen
Za prekrške, ki jih storijo posamezni organi društva, se kaznujejo odgovorne osebe v teh organih. Za
odgovorno osebo se smatra oseba, ki ji je zaupano določeno področje dela posameznega organa.
13. člen
Odgovornost odgovorne osebe nastane, če je do prekrška prišlo z njeno storitvijo ali opustitvijo dejanja in je
pri tem postopala malomarno.
Odgovornost odgovorne osebe ne preneha ob prenehanju članstva ali funkcije v organu oz. s prenehanjem
košarkarskega sojenja.
14. člen
Silobran, skrajna sila ter dejanska in pravna zmota izključujeta odgovornost storilca za prekršek.
Silobran je obramba, ki je nujno potrebna, da storilec odvrne od sebe ali koga drugega istočasen protipraven
napad.
Če je kdo storil prekršek, zato da bi od sebe ali koga drugega odvrnil istočasno nezakrivljeno nevarnost za
življenje, telesno celovitost, osebno svobodo ali premoženje, nujno za preživetje, ni kriv, če take nevarnosti
ni bilo mogoče odvrniti drugače, storilec pa se ji tudi ni bil dolžan izpostavljati.
Kdor stori prekršek v skrajni sili pod temi pogoji, zaradi odvračanja nevarnosti za druge pravno priznane
vrednote, se ne kaznuje, če je s kaznivim dejanjem prizadejano zlo manjše od zla, ki je grozilo.
Prekršek je storjen v dejanski zmoti, če se storilec ob storitvi ni zavedal okoliščin, ki so določeni kot znaki
prekrška, ali je zmotno mislil, da so okoliščine take, da bi bilo dejanje dopustno ali nekaznivo.
Storilec prekrška, ki iz upravičenih razlogov ni vedel, da je to dejanje v nasprotju s pravilnikom, ni kriv. Ni
pa upravičenih razlogov, če storilec ni vedel za pravila, s katerimi bi se lahko seznanil pod enakimi pogoji
kot drugi v širšem njegovem okolju ali pa je moral glede na svoje delo, vlogo ali siceršnji položaj poznati
posebna pravna pravila.
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III. DISCIPLINSKI POSTOPEK
15. člen
Disciplinski postopek se lahko sproži zoper storilca prekrška v roku 6- mesecev od dneva storitve prekrška
ali v roku 3-mesecev od dneva, ko se za storjeni prekršek izve.
Če v roku 6- mesecev od dneva sprožitve postopka, ni bila sprejeta pravnomočna prvostopenjska odločba,
postopka ni mogoče nadaljevati.
16. člen
Disciplinski postopek se sproži na osnovi prijave, ki jo lahko poda vsak član ali organ društva.
Prijava se poda v pisni obliki na disciplinsko komisijo društva.
17. člen
V disciplinskem postopku na prvi stopnji odloča disciplinska komisija, ki jo izvoli občni zbor in je
sestavljena iz 3 članov, med katerimi je eden izmed njih izvoljen za predsednika komisije.
18. člen
Disciplinska komisija v postopku zbira izjave udeležencev o prekršku, dokaze, dejstva in druga gradiva, ki bi
ji lahko pomagale do nepristranske in pravnomočne odločitve.
Disciplinska komisija ocenjuje dokaze po prosti presoji in ni vezana niti omejena s posebnimi formalnimi
pravili.
19. člen
PRAVICA DO ZAGOVORA
Kršitelj ima pravico do zaslišanja in pisnega zagovora.
Kršitelju se mora zagotoviti primeren čas in možnost za pripravo obrambe. Vabilo na obravnavo oziroma
zaslišanje pred disciplinsko komisijo je potrebno kršitelju vročiti vsaj 8 dni pred obravnavo. Vabilo in vse
ostale vloge se kršitelju vročajo osebno na društvu ali tekmi ter na njegov osebni naslov.
Če osebna vročitev ni mogoča, se mu vloge oziroma pisanja vročajo po pravilih pravdnega postopka s fikcijo
vročitve.
Vabilo, ki je poslano kršitelju, mora vsebovati opozorilo, da se bo obravnava opravila v njegovi odsotnosti,
če bo neopravičeno odsoten. Vabilu se priloži tudi zahteva za uvedbo postopka in in pisni dokazi.
20. člen
Po opravljenem postopku mora disciplinska komisija izdati pisno odločbo, ki mora vsebovati:
- ime in sestavo organa, ki odloča ter datum odločbe,
- ime in priimek ter funkcijo osebe, oziroma naziv organa, kateremu se kazen izreka,
- opis prekrška,
- odločitev o kazni,
- obrazložitev odločitve in
- pravni pouk o pritožbi.
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Odločba se izda v vsaj štirih izvodih, za kaznovanega, za arhiv, za občni zbor ter tistega, ki je podal prijavo
oz. za vse, ki imajo pravico do pravnega sredstva.
21. člen
Disciplinski ukrepi, ki jih po izvedenem postopku izreče disciplinska komisija so:
-

opomin;

-

prepoved sojenja za določeno obdobje;

-

prepoved opravljanja vseh funkcij v društvu za določeno obdobje z denarno kaznijo od 10 do 200
EUR;

-

izključitev iz društva.
22. člen

Opomin se izda za prekrške, ki so v tem pravilniku opredeljeni kot lažji disciplinski prekrški.
Opomin se izreče, če po okoliščinah ob storjenem prekršku in glede na obnašanje storilca prekrška,
upoštevaje njegovo preteklost, disciplinska komisija oceni, da kršilec tudi brez izvršitve izrečene kazni v
bodoče ne bo delal prekrškov in je z opominom dosežen namen kaznovanja.
Opomin se izda v pisni obliki.
23. člen
Kazen prepovedi sojenja za določeno obdobje se izreče za težje disciplinske prekrške, za določeno
tekmovanje, bodisi na ravni DKSL, KZS ali na ravni vseh tekmovanj.
Kazen se izreče v številu tekem oziroma v številu tednov/mesecev.
Kazen prepovedi sojenja za določeno obdobje se izreče za najmanj 1 tekmo in največ 12 tekem oziroma za
najmanj 1 teden in največ 24 mesecev.
V primeru, ko se izreče kazen storilcu, ki prestaja že prej izrečeno kazen prepovedi sojenja ali opravljanja
dolžnosti, se lahko izreče enotno kazen v trajanju več kot 12 tekem oz. 24 mesecev, vendar največ za 24
tekem oz. 48 mesecev.
Če kršilec po drugi hudi kazni naredi nov prekršek, se mu izreče doživljenjska izključitev iz društva.

24. člen
Kazen prepovedi opravljanja vseh funkcij v društvu za določeno obdobje z denarno kaznijo se izreka na enak
način kot kazen prepovedi sojenja za določeno obdobje (glej 22. člen).
Denarna kazen se odmeri ob upoštevanju vseh oteževalnih in olajševalnih okoliščin.
25. člen
Izključitev iz društva se izreče za težje disciplinske prekrške, ko storilec pri izvršitvi prekrška pokaže
posebno odločnost, vztrajnost ali brezobzirnost, oziroma povzroči težke posledice, se ne kesa in ne obžaluje
svojih dejanj. Izključitev iz društva se lahko izreče tudi,če kršitelj ponovi dejanje (povratnik), ki je v tem
pravilniku opredeljeno kot težja kršitev.
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IV. ODMERA KAZNI
26. člen
Pri odmeri kazni se upoštevajo tako oteževalne kot olajševalne okoliščine, na vrsto oziroma stopnjo kazni
najbolj vplivajo naslednje okoliščine:
-

teža storjenega prekrška
stopnja odgovornosti storilca
pobude, iz katerih je bil prekršek storjen
obnašanje po prekršku
27. člen

Oteževalne okoliščine obstajajo takrat, kadar je storilec prekrška povratnik, kadar so bile s prekrškom
povzročene posebno težke posledice ali kadar obstajajo kakšne druge okoliščine, zaradi katerih je prekršek
dobil težjo obliko.
Storilec je povratnik, če je bil že prej kaznovan za storjen prekršek.
28. člen
Olajševalne okoliščine so prisotne vedno, kadar se je storilec pred storjenim prekrškom primerno športno
obnašal, spoštoval pravila društva in stroke ter vestno izpolnjeval vse svoje obveznosti.

Kot olajševalna okoliščina se upošteva priznanje storilca prekrška.
V primeru, da obstajajo olajševalne okoliščine, lahko organ, ki vodi postopek izreče kazen, ki je nižja od
tiste, ki je predpisana s tem Pravilnikom.
V. PRITOŽBA
29. člen
Zoper odločbo disciplinske komisije izdane na 1.stopnji je možno podati pritožbo v roku 8 dni od prejema
pisne odločbe.
Pritožbo lahko poda kaznovani, prijavitelj prekrška ali vsak, ki ima pravni interes za vložitev pravnega
sredstva.
30. člen
V disciplinskem postopku na drugi stopnji odloča tričlanska komisija izvršnega odbora, ki jo imenuje
predsednik društva.
31. člen
Vložena pritožba na organ 2. stopnje zadrži izvršitev odločbe prvostopenjskega organa.
32. člen
V primeru vložitve pritožbe s strani kaznovanega, se prvostopenjska odločitev ne more spremeniti v njegovo
škodo.
33. člen
Drugostopenjski organ lahko pritožbo:
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- zavrže kot prepozno ali nedovoljeno;
- zavrne kot neutemeljeno in potrdi odločitev disciplinske komisije;
- sklep disciplinske komisije razveljavi in vrne zadevo disciplinski komisiji v novo obravnavo ali
- sklep disciplinske komisije razveljavi in spremeni odločbo disciplinske komisije z novo odločbo

34. člen
Najkasneje v 15 dneh po končani seji oziroma obravnavi, predsednik drugostopenjskega organa izda pisni
odpravek odločbe.
Pisni odpravek se vroči kršitelju osebno, disciplinski komisiji, prijavitelju prekrška in pristojni osebi za
vodenje evidenc o disciplinskih postopkih.
Pritožba zoper II.stopenjsko odločbo ni dovoljena.

IZREDNA PRAVNA SREDSTVA
35. člen
OBNOVA POSTOPKA
Obnova postopka se lahko zahteva:
Če obstaja sum, da je odločitev disciplinskega organa zasnovana na lažnih dejstvih
Če obstajajo nova dejstva in novi dokazi, ki se jih prej ni poznalo in bi lahko vplivala na odločitev
Predlog za obnovo lahko vloži kaznovani in tisti, ki je vložil prijavo.
Predlog za obnovo postopka se lahko vloži v roku 6 mesecev od dneva pravnomočnosti odločbe. O predlogu
za obnovo postopka odloča organ čigar odločbo se izpodbija.
36. člen
ZAHTEVA ZA VARSTVO ZAKONITOSTI
Zahteva za varstvo zakonitosti se lahko vloži zoper pravnomočno odločbo, ki je bila izdana v nasprotju s tem
pravilnikom in drugimi splošnimi akti DKSL.
Zahtevo za varstvo zakonitosti lahko vloži oseba, ki ima pravico do pritožbe zoper odločbo o disciplinskem
prekršku disciplinskega organa I.stopnje in predsednik DKSL.
O zahtevi za varstvo zakonitosti odloča izvršni odbor društva na prvi redni seji.
Zahtevo za varstvo zakonitosti se lahko vloži v roku treh mesecev od dneva pravnomočnosti odločbe.
Z zahtevo za varstvo zakonitosti se prvotna odločitev lahko razveljavi in se zadeva vrne v ponovno reševanje
in odločitev.
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VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
37. člen
Nobene kazni storilcev ni mogoče črtati iz evidence kaznovanih.

38. člen
Tolmačenje in razlago določb tega pravilnika daje občni zbor društva ob predhodno podanem mišljenju
disciplinske komisije.
39. člen
Ta pravilnik je bil sprejet na 3. seji Izvršnega odbora društva, 13.5.2015 in začne veljati takoj, ko ga potrdi
Občni zbor društva ter objavi na spletni strani DKSL.
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