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PREDLOG SPREMEMB PRAVILNIKA O DISCIPLINSKI
ODGOVORNOSTI IN VODENJU DISCIPLINSKEGA POSTOPKA
Dne 15.01.2020 je DK ZDPS podala skupščini ZDPS v odločanje predloge za
spremembo oz. dopolnitev PDOVDP ZDPS.
Spremembe oz. dopolnitve so podane za sledeče člene PDOVDP ZDPS: 11. člen in
12. člen.
Predlog spremembe oz. dopolnitve 11. člena PDOVDP ZDPS:
11. člen PDOVDP se glasi:
(1) Posamezni član Zveze stori lažjo disciplinsko kršitev s tem da:
- se nešportno vede;
- ne opraviči izostanek s tekme;
- neopravičeno nagovarja druge igralce, da zaradi kakršnihkoli razlogov zapustijo
igrišče;
- povzroči prekinitev ali prepreči nadaljevanje tekme;
- žali sodnika, Zvezo ali njene organe;
- kot igralec v času trajanja igre pije alkoholne pijače na igrišču;
- kot igralec v času trajanja igre kadi na igrišču;
- prinaša ali uporablja pirotehnična sredstva na športni prireditvi.
(2) Za storitev lažje disciplinske kršitve se posameznemu članu Zveze izreče
disciplinski ukrep opomin, javni opomin ali prepoved udeležbe na tekmovanjih pod
okriljem Zveze do največ tri mesece.
Predlog spremembe oz. dopolnitve:
Šesta in sedma alineja prve točke se spremenita tako, da se v obeh alinejah briše
besedilo »na igrišču« in v šesti alineji prve točke se beseda »pije« zamenja z besedo
»uživa«.
Po predlogu sprememb in dopolnitev se 11. člen PDOVDP glasi:
(1) Posamezni član Zveze stori lažjo disciplinsko kršitev s tem da:
- se nešportno vede;
- ne opraviči izostanek s tekme;
- neopravičeno nagovarja druge igralce, da zaradi kakršnihkoli razlogov zapustijo
igrišče;
- povzroči prekinitev ali prepreči nadaljevanje tekme;
- žali sodnika, Zvezo ali njene organe;
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- kot igralec v času trajanja igre uživa alkoholne pijače;
- kot igralec v času trajanja igre kadi;
- prinaša ali uporablja pirotehnična sredstva na športni prireditvi.
(2) Za storitev lažje disciplinske kršitve se posameznemu članu Zveze izreče
disciplinski ukrep opomin, javni opomin ali prepoved udeležbe na tekmovanjih pod
okriljem Zveze do največ tri mesece.
Predlog spremembe oz. dopolnitve 12. člena PDOVDP ZDPS:
12. člen PDOVDP se glasi:
(1) Posamezni član Zveze stori težjo disciplinsko kršitev s tem da:
- je namenoma podal netočne podatke ob registraciji;
- se je izdajal ali nastopal pod imenom druge osebe;
- se v času, ko je izbran v reprezentanco, iz neopravičenega razloga ni udeležil
tekme državne reprezentance ali se iz neopravičenih razlogov ne udeleži priprav
reprezentance;
- kljub vabilu, iz neopravičenega razloga ne udeleži obravnave pred disciplinskim
organom;
- namerno spreminja podatke o tekmi, na kateri je opravljal svojo dolžnost kot igralec
ali sodnik ter se to odraža na oceni tekme s strani pristojnega organa, člana Zveze ali
javnosti;
- ne opravlja vestno dolžnost funkcionarja na katero je bil izvoljen, krši statut Zveze, s
svojimi dejanji materialno in moralno škoduje Zvezi ali opusti opravljanje svoje
dolžnosti na način, ki ni v skladu z akti Zveze;
- nagovori ali prisili igralca, da tekmuje v času izreka disciplinskega ukrepa ali brez
predpisanih dokumentov;
- z denarjem, darilom, obljubo ali kako drugače pregovori igralca, sodnika ali
funkcionarja, da ne naredi tega, kar je njegova dolžnost ali, da naredi to, kar je
prepovedano.
(2) Za storitev težje disciplinske kršitve se posameznemu članu Zveze izreče
disciplinski ukrep javni opomin ali prepoved igranja ali odvzetje določenega števila
točk ali opravljanja funkcije za dobo od enega meseca do enega leta.
(3) V izjemnih primerih, ko je pri tem nastala kot posledica velika moralna ali
materialna škoda je možen izrek disciplinskega ukrepa prepoved igranja ali
opravljanja funkcije za dobo od enega leta do treh let.
Predlog spremembe oz. dopolnitve:
Zaradi sprejetega Pravilnika o prepovedi uživanja alkohola v času tekmovanja v
organizaciji ZDPS se k prvi točki doda dodatna alineja o opravljenem pozitivnem
rezultatu alkoholiziranosti, odklonitvi preizkusa alkoholiziranosti ali nestrinjanje z
rezultatom alkoholiziranosti.
Po predlogu sprememb in dopolnitev se 12. člen PDOVDP glasi:
(1) Posamezni član Zveze stori težjo disciplinsko kršitev s tem da:
- je namenoma podal netočne podatke ob registraciji;
- se je izdajal ali nastopal pod imenom druge osebe;
- se v času, ko je izbran v reprezentanco, iz neopravičenega razloga ni udeležil
tekme državne reprezentance ali se iz neopravičenih razlogov ne udeleži priprav
reprezentance;
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- kljub vabilu, iz neopravičenega razloga ne udeleži obravnave pred disciplinskim
organom;
- namerno spreminja podatke o tekmi, na kateri je opravljal svojo dolžnost kot igralec
ali sodnik ter se to odraža na oceni tekme s strani pristojnega organa, člana Zveze ali
javnosti;
- ne opravlja vestno dolžnost funkcionarja na katero je bil izvoljen, krši statut Zveze, s
svojimi dejanji materialno in moralno škoduje Zvezi ali opusti opravljanje svoje
dolžnosti na način, ki ni v skladu z akti Zveze;
- nagovori ali prisili igralca, da tekmuje v času izreka disciplinskega ukrepa ali brez
predpisanih dokumentov;
- z denarjem, darilom, obljubo ali kako drugače pregovori igralca, sodnika ali
funkcionarja, da ne naredi tega, kar je njegova dolžnost ali, da naredi to, kar je
prepovedano;
- je opravil pozitiven rezultat pri preizkusu alkoholiziranosti, odklonil preizkusa
alkoholiziranosti ali se ne strinjanje z rezultatom alkoholiziranosti.
(2) Za storitev težje disciplinske kršitve se posameznemu članu Zveze izreče
disciplinski ukrep javni opomin ali prepoved igranja ali odvzetje določenega števila
točk ali opravljanja funkcije za dobo od enega meseca do enega leta.
(3) V izjemnih primerih, ko je pri tem nastala kot posledica velika moralna ali
materialna škoda je možen izrek disciplinskega ukrepa prepoved igranja ali
opravljanja funkcije za dobo od enega leta do treh let.
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