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Na osnovi 30. člena Statuta Zveze za športni ribolov na morju Slovenije (o imenovanje in sestavi
disciplinskega Razsodišča), Skupščina Zveze za športni ribolov na morju Slovenije na predlog
Izvršnega odbora Zveze dne 12.04.1997 sprejema naslednji pravilnik:

DISCIPLINSKI
PRAVILNIK

SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik vsebuje določbe o :
1. sestavi in pristojnosti disciplinskega Razsodišča (v nadaljevanju Razsodišče) Zveze za športni
ribolov na morju Slovenije (v nadaljnjem tekstu Zveza)
2. disciplinskem postopku (v nadaljevanju postopek) pred Razsodiščem
3. disciplinski odločbi
4. pritožbi in pritožbenem postopku
5. obnovi postopka
2. člen
Postopki se v celoti izvedejo in končajo na Zvezi.

I. SESTAVA IN PRISTOJNOSTI DISCIPLINSKEGA RAZSODIŠČA
3. člen
Sestavo Razsodišča opredeljuje statut Zveze.
4. člen
Predlagatelj postopka lahko ob uvedbi postopka zahteva izločitev članov Razsodišča v naslednjih
primerih, če je član Razsodišča:
- predmet postopka,
- zakonec ali sorodnik domnevnega kršitelja (v nadaljevanju Kršitelj),
- predlagana priča ali izvedenec ali
- član istega društva kot pobudnik postopka.
Odločitev o izločitvi lahko naknadno sprejme tudi Razsodišče na predlog člana Razsodišča ali
Kršitelja.
Nadomestnega člana določi predsednik Razsodišča.
Če je izločen ali opravičeno zadržan predsednik Razsodišča, njegovo mesto zasede podpredsednik,ki
ima v tem primeru vse pravice in dolžnosti predsednika.
5. člen
Razsodišče razpravlja samo o tistih kršitvah, ki so navedena v predlogu za uvedbo postopka.
6. člen
Predmet postopka Razsodišča so kršitve in ne izvrševanje dolžnosti in obveznosti:
− članic Zveze (v nadaljnjem tekstu Društva), članov organov in komisij Zveze, opredeljenih s statutom
in drugimi splošnimi akti Zveze ter sklepi organov Zveze
− tekmovalcev ali ekip, ki jim je vodstvo tekmovanja izreklo ukrep diskvalifikacije ali odstranitev s
tekmovanja ter drugih udeležencev in organov tekmovanj, katerih organizator je Zveza
− posameznih članov državnih reprezentanc in selekcij, ki na tekmovanjih zastopajo Zvezo.

II. DISCIPLINSKI POSTOPEK
7. člen
Pobudo za uvedbo postopka, ki jo mora obravnavati v navzočnosti pobudnika Izvršni odbor Zveze na
svoji prvi redni seji, lahko sproži:
− organ Zveze, udeleženec ali organ tekmovanja
− član društva ali Društvo, član državne reprezentance ali selekcije
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− drug državljan RS,
če sumi, da so bili kršeni akti Zveze.
Postopek se začne na predlog Izvršnega odbora Zveze (predlagatelj postopka), ki imenuje svojega
zastopnika za posamezno zadevo.
Če se pobuda ne sprejme, je dolžan pobudniku sporočiti razloge, zakaj je ni sprejel.
8. člen
Predlog za uvedbo postopka poda Izvršni odbor Zveze, ki ga mora v roku 30 dni nasloviti na
predsednika Razsodišča in mora vsebovati:
- ime in naslov: pobudnika, zastopnika IO in Kršitelja
- naziv in sedež, če je Kršitelj organ ali Društvo
- mnenje matičnega društva, če je Kršitelj fizična oseba
- natančen opis kršitve in morebitne dokaze z navedbo morebitnih prič
- navedbo akta in določbe v aktu, ki naj bi bila kršeno
- predlog disciplinskega ukrepa.
9. člen
Ko predsednik Razsodišča prejme predlog za uvedbo postopka, v posvetovanju z ostalimi člani
Razsodišča ugotovi:
- ali so razlogi za izločitev katerega izmed članov Razsodišča in
- ali je predlog sposoben za obravnavo ali ga je potrebno vrniti predlagatelju v dopolnitev,
- ali so potrebne morebitne ustrezne poizvedbe, ki jih opravi član Razsodišča ali izvedenec.
10. člen
Predsednik Razsodišča v roku 30 dni po prejemu predloga določi datum in kraj obravnave, na katero
povabi:
- poleg dveh članov Razsodišča še zapisnikarja
- pobudnika postopka
- zastopnika, ki ga je imenoval IO Zveze
- disciplinskega Kršitelja (pismeno vabilo s povratnico)
- priče in izvedence, če je potrebno, oziroma niso bile njihove izjave pridobljene pred obravnavo.
Vabilo na disciplinski obravnavo mora biti udeležencem vročeno najmanj petnajst dni pred napovedano
obravnavo.
11. člen
Če se izkaže, da se Kršitelj obravnave ne udeleži iz neopravičenih razlogov, se obravnava opravi v
njegovi odsotnosti in postopek zapisniško izvede do kraja.
Disciplinska komisija mora po resnici ugotoviti vsa znana dejstva. Katera se štejejo za dokazana,
odloča Razsodišče po principu večine, po svojem prepričanju in na podlagi vestne in skrbne presoje
vsakega dokaza posebej in vseh skupaj.
Kršitelj ima na obravnavi pravico do zastopnika, prič in izvedencev, ki pa si jih mora priskrbeti sam in
na svoje stroške.
12. člen
Predsednik Razsodišča vodi obravnavo, izprašuje osumljenca in priče, daje besedo vabljenim
udeležencem obravnave ter razglaša odločbe Razsodišča.
13. člen
Ko predsednik Razsodišča ugotovi, da so bila vsa znana dejstva dokazana, oziroma so le-ta zavrnjena,
zaključi obravnavo. Po tajnem posvetu z članoma Razsodišča v navzočnosti udeležencev obravnave
razglasi odločitev večine Razsodišča ali pa sporoči, da bo odločitev objavljena naknadno.
14. člen
O poteku obravnave se vodi zapisnik
V zapisnik se vpiše: sestava Razsodišča, kraj, datum in ura pričetka in zaključka obravnave in ime
osumljenca. Zapisnik mora vsebovati bistvene navedbe predloga in zagovora, izjave prič in izvedencev
in druga pomembna dejstva, pripombe članov Razsodišča in odločitev.
Zapisnik se prečita v celoti, udeleženci imajo pravico zahtevati morebitne popravke.
Zapisnik podpišejo predsednik Razsodišča, Kršitelj in zapisnikar. Če Kršitelj zavrne podpis, se to vpiše
v zapisnik in navedejo razlogi, zakaj noče podpisati zapisnika.
15. člen
Razsodišče lahko glede na stopnjo in težo kršitve izreče naslednje ukrepe:
- opomin,
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- javni opomin (naveden v poročilu predsednika skupščini Zveze),
- posamezniku ,organu tekmovanja ali društvu odvzame pravico nastopa na tekmovanjih, katerih
organizator je Zveza, za dobo enega do treh let,
- prepove opravljanje katerekoli funkcije v državni reprezentanci ali selekciji za dobo daljšo od enega
leta oziroma za stalno,
- razreši Kršitelja z njegove funkcije ali imenovanja do konca mandata,
- predlaga skupščini Zveze, da izključi posamezno članico iz Zveze.
Če je kršitev ugotovljena, lahko Razsodišče dodatno izreče denarno kazen v višini dejansko
ugotovljene namerno povzročene materialne škode.
16. člen
Pri izrekanju kazni mora upoštevati tudi stopnjo odgovornosti Kršitelja, obremenilne in olajševalne
okoliščine, vzgojni vpliv,...
17. člen
Za obremenilne okoliščine se štejejo zlasti:
- če je kršitev storjena namenoma
- če je storjena materialna škoda Zvezi ali komu drugemu
- če je bil s prekrškom okrnjen ugled Zveze in ribičev na morju
- če je Kršitelj povratnik.
Za olajševalne okoliščine se štejejo zlasti:
- če kršitev ni bila povzročena namerno
- dosedanja nekaznovanost
18. člen
Razsodišče lahko izreče enega izmed ukrepov in denarno kazen.

III. DISCIPLINSKA ODLOČBA
19. člen
Disciplinska odločba se sme glasiti le na Kršitelja, zoper katerega je tekel postopek. Razsodišče je
dolžno:
- izdati pismeno odločbo v roku 15 dni po zaključku postopka in
- jo vročiti: pobudniku, predlagatelju in Kršitelju s povratnico.
20. člen
Odločba mora vsebovati: uvod, izrek, obrazložitev in pouk o pritožbi.
Uvod obsega: naziv Razsodišča, podatke o članih Razsodišča, pobudniku, zastopniku IO in Kršitelja
ter kraj in datum obravnave.
Izrek obsega: natančen opis kršitve, za katero je bil Kršitelj spoznan za odgovornega z navedbo
določila akta ali sklepa, ki je bil kršen ter izrečeni ukrep.
V obrazložitvi se navedejo razlogi za izrečeni ukrep, olajševalne in obremenilne okoliščine, ki so bile
upoštevane pri odmeri kazni, oziroma razloge, ki so bili odločilni za oprostitev.
V poduku o pritožbi je potrebno navesti možnost pritožbe, komu se lahko pritoži v določenem roku in
ali pritožba zadrži izvršitev sklepa.
Disciplinsko odločbo podpiše predsednik Razsodišča.

IV. PRITOŽBA IN PRITOŽBENI POSTOPEK
21. člen
Zoper odločbo Razsodišča imajo pravico pritožbe: pobudnik, predlagatelj in Kršitelj.
Pritožba se vlaga pisno v roku 15 dni po prejemu na izvršnem odboru Zveze.
Če pritožba ni vložena ali je vložena prepozno, postane odločba Razsodišča pravnomočna.
22. člen
Za reševanje pritožb zoper odločitev Razsodišča je na drugi stopnji pristojna Skupščina Zveze. Takšna
pritožba ne zadrži izvršitve odločbe, če tako ne odredi Razsodišče.
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23. člen
Skupščina Zveze lahko ugodno reši pritožbo na enega od sledečih načinov:
- da pritožbo zavrne in odločbo potrdi,
- da pritožbi ugodi, odločbo razveljavi v celoti ali delno in jo vrne Razsodišču v ponovno obravnavo,
- da pritožbi ugodi in prvostopenjsko odločbo spremeni glede odgovornosti ali samo glede izrečene
kazni.
Glasovalne pravice glede odločanja o pritožbi nimajo člani Razsodišča, ki so odločali na prvi stopnji in
Kršitelj.
Odločitev Skupščine je dokončna oziroma pravnomočna in zoper njo ni redne pritožbe.
24. člen
Pritožbi se ugodi in se odločbo Razsodišča delno ali v celoti razveljavi:
- če so bila v postopku kršena določila tega pravilnika ali drugih aktov Zveze
- če so bila v postopku zmotno ugotovljena dejstva, ki so vplivala na ukrep
- če ni zanesljivo dokazano, da je kaznovani storil kršitev
- če je bil ukrep izrečen za kršitev, za katero je nastopilo zastaranje
25. člen
Pritožbi se ugodi in se prvostopenjska odločba spremeni glede odgovornosti, višine ali vrste kazni:
- če je Razsodišče napačno ugotovilo, kateri predpis ali sklep je kaznovani kršil, samo dejanje pa je
pravilno ugotovljeno,
- če izrečena kazen ni predvidena v aktih Zveze.
26. člen
Odločitev skupščine Zveze se vpiše v zapisnik z bistveno vsebino obravnave.
O odločitvi se mora v roku 15 dni izdati pismena odločba s smiselno formulacijo iz 20. člena tega
pravilnika.
Odločbo podpiše predsednik delovnega predsedstva Skupščine Zveze in zapisnikar in se s povratnico
vroči pobudniku in Kršitelju.
Če je prvostopenjska odločba razveljavljena, je to podlaga za novi postopek.
Razsodišče mora na ponovni obravnavi upoštevati ugotovitve in napotila drugostopenjskega organa.

V. OBNOVA DISCIPLINSKEGA POSTOPKA
27. člen
Postopek, ki je bil pravnomočno končan, se lahko obnovi na predlog predlagatelja ali Kršitelja: če se
ugotavljajo nova dejstva, če se opira odločba na krivo izpoved priče ali koga drugega, če se ugotovi
neveljavnost materialnega dokaza..
28. člen
Postopek se obnovi, če Kršitelj ali predlagatelj brez svoje krivde ni mogel uveljavljati okoliščin iz
prejšnjega člena, preden je bil končan disciplinski postopek.
29. člen
O obnovi postopka odloča Razsodišče in je zoper njegovo odločitev dopustna pritožba na skupščino
Zveze. O obnovi postopka se odloča in opravi na način, ki je s tem pravilnikom predpisan za pritožbeni
in disciplinski postopek.
Obnova postopka se lahko predlaga v roku 2. let od dneva pravnomočnosti odločbe.
30. člen
Ta pravilnik stopi v veljavo z dnem, ko ga je sprejela skupščina Zveze in se ne uporablja za obravnavo
kršitev, ki so nastale pred veljavnostjo tega pravilnika.

Portorož 12.04.1997

Bojan LOBODA l.r.
Predsednik
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