V skladu z 23., 27. in 32. členom statuta Zveze društev petanke Slovenije je skupščina Zveze društev
petanke Slovenije na svoji redni seji sprejela
PRAVILNIK
o disciplinski odgovornosti in vodenju disciplinskega postopka
SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet pravilnika)
(1) Ta pravilnik določa disciplinske kršitve, postopek in disciplinske ukrepe zoper člane Zveze društev
petanke Slovenije (v nadaljevanju Zveza), kadar kršijo določila statuta, pravilnikov, petankarskega
etičnega kodeksa ali drugih aktov Zveze, ter kadar s svojim obnašanjem povzroče moralno ali materialno
škodo Zvezi ali njenim članom.
2. člen
(pomen izrazov)
(1) V pravilniku uporabljeni izraz član Zveze, se nanaša na društva, klube ali združenja kot pravne osebe,
v skladu z 9. in 10. členom statuta Zveze in njihove posamezne ekipe.
(2) V pravilniku uporabljeni izraz posamezen član Zveze, se nanaša na posameznika kot fizično osebo, ki
je registrirana pri Zvezi preko svojega matičnega društva kot člana Zveze. Izraz posamezen član Zveze
zajema izraze: igralec, sodnik, pooblaščen zastopnik društva, funkcionar, drugi pooblaščenec, vodja
tekmovanja in vodja ekipe.
(3) Izvedenec je oseba, ki v fazi izvajanja disciplinskega postopka na zahtevo disciplinske komisije poda
strokovno mnenje v določeni zadevi.
(4) V nadaljevanju se bo namesto s polnim imenom Pravilnik o disciplinski odgovornosti in vodenju
disciplinskega postopka uporabljal izraz disciplinski pravilnik.
3. člen
(1) Disciplinski pravilnik se uporablja za:
- posamezne člane Zveze,
- funkcionarje Zveze,
- posamezne ekipe člana Zveze,
- društva kot člane Zveze.
(2) V pravilniku se uporablja enoten izraz član Zveze za vse izraze pod točko 1. V primerih, kjer določilo
disciplinskega pravilnika velja le za enega od izrazov, se uporablja točno določen izraz.
4. člen
(1) Pri vodenju disciplinskega postopka zoper posameznega člana Zveze za kršitev, ki jo je storil v času
opravljanja funkcije sodnika, se uporabljajo poleg določil tega pravilnika tudi določila veljavnega
sodniškega pravilnika.
5. člen
(namen in cilj disciplinskega pravilnika)
(1) Namen disciplinskega ukrepanja je preprečevanje in sankcioniranje disciplinskih kršitev.
(2) Cilj disciplinskega pravilnika je opredelitev disciplinskih kršitev, disciplinskih ukrepov in zagotovitev
enakega načina vodenja disciplinskega postopka
6. člen
(disciplinski organi)

(1) Disciplinska komisija Zveze odloča o disciplinski odgovornosti člana Zveze kot disciplinski organ prve
stopnje.
(2) O pritožbah na odločitev disciplinske komisije Zveze odloča izvršni odbor Zveze kot disciplinski organ
druge stopnje.
(3) V primeru, da se odloča o pritožbi na odločitev disciplinske komisije ZDPS v primeru, ko je bil v
postopku disciplinske odgovornosti na prvi stopnji udeležen član IO ZDPS kot storilec disciplinske kršitve
ali kot priča, odloča o pritožbi skupščina ZDPS kot organ druge stopnje.
(4) V primeru odločanja o disciplinski odgovornosti v isti zadevi najmanj dvema članoma disciplinske
komisije, odloča o zadevi IO ZDPS na prvi stopnji. O pritožbi na odločitev na prvi stopnji, odloča skupščina
ZDPS kot organ druge stopnje.
7. člen
(sestava disciplinske komisije)
(1) Disciplinsko komisijo sestavljajo štirje posamezni člani Zveze, ki jih izvoli skupščina Zveze za dobo
štirih let.
(2) Predsednika disciplinske komisije imenuje skupščina Zveze.
(3) Disciplinska komisija Zveze vodi disciplinski postopek in odloča o disciplinski odgovornosti člana Zveze
praviloma v štiričlanskem senatu, ki ga sestavljajo predsednik in trije člani. Izjemoma, zaradi opravičene
odsotnosti enega od članov disciplinske komisije vodi disciplinski postopek in odloča o disciplinski
odgovornosti člana Zveze v tričlanskem senatu, ki ga sestavljajo predsednik in dva člana.
8. člen
(ugotavljanje dejanskega stanja v disciplinskem postopku)
(1) Disciplinski organ mora izvajati vse potrebne dokaze, ki jih v okviru svojih možnosti in pooblastil
pridobi v disciplinskem postopku, s ciljem pravilne in popolne ugotovitve dejanskega stanja.
DISCIPLINSKI UKREPI
9. člen
(1) Storilcem disciplinskih kršitev se lahko izrečejo naslednji disciplinski ukrepi:
- opomin;
- javni opomin;
- odvzetje določenega števila točk;
- prepoved udeležbe na tekmovanjih pod okriljem Zveze;
- prepoved organizacije ali sodelovanja pri organizaciji tekmovanj pod okriljem Zveze;
- prepoved opravljanja določenih funkcij pod okriljem Zveze;
- izključitev iz Zveze.
(2) Disciplinski ukrep prepoved udeležbe na tekmovanjih pod okriljem Zveze ali prepoved organizacije ali
sodelovanja pri organizaciji tekmovanj pod okriljem Zveze in prepoved opravljanja določenih funkcij pod
okriljem Zveze je možno izreči začasno, za določen čas ali dokončno. Navedene disciplinske ukrepe je
možno izreči tudi z odložilnim pogojem (pogojno) za preizkusno dobo do treh let.
(3) Izrečen disciplinski ukrep se javno objavi na uradni spletni strani Zveze.
DICIPLINSKE KRŠITVE
10. člen
(1) Disciplinske kršitve se delijo na:
- lažje kršitve;
- težje kršitve;
- hude kršitve.

11. člen
(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.
12. člen
(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.
13. člen
(1) Posamezni član Zveze stori hudo disciplinsko kršitev s tem da:
- fizično napade igralca;
- fizično napade gledalca;
- fizično napade sodnika.
(2) Za storitev hude disciplinske kršitve se posameznemu članu Zveze izreče disciplinski ukrep prepoved
igranja ali opravljanja funkcije za dobo od najmanj treh mesecev do enega leta.
(3) V izjemnih primerih, ko je pri tem nastala velika materialna škoda ali hude telesne poškodbe je možen
izrek disciplinskega ukrepa izključitve iz Zveze.
14. člen
(1) Društvo kot član Zveze ali njegova ekipa stori lažjo disciplinsko kršitev s tem da:
- se na igrišču nešportno obnaša;
- sramoti ali žali sodnika, druge člane Zveze ali njihove ekipe, lastno Zvezo in njene organe, druge
petankarske organizacije ali funkcionarje Zveze;
- je prijavljena na tekmo stalnega tekmovanja (ligaško tekmovanje, državno prvenstvo), a se ga ne udeleži
iz neopravičljivih razlogov;

- neopravičeno zapusti igrišče in odstopi od tekmovanja.
(2) Za storitev lažje disciplinske kršitve se društvu kot članu Zveze ali njegovi ekipi izreče disciplinski
ukrep javni opomin ali odvzetje določenega števila točk.
15. člen
(1) Društvo kot član Zveze ali njegova ekipa stori težjo kršitev s tem da:
- ne izpolnjuje svojih dolžnosti in obvez do Zveze ali ne upošteva obveznosti iz pravil tekmovanja;
- je kot posledica slabe organizacije tekmovanja prišlo do neredov, napada na sodnika, funkcionarja ali
igralca;
- posreduje Zvezi neresnične podatke ali pa jih kot take potrdi;
- nastopi z neregistriranim, kaznovanim ali nepravilno registriranim igralcem;
- se v naprej dogovori o rezultatu tekme;
- ne spoštuje predpisov F.I.P.J.P.
(2) Za storitev težje disciplinske kršitve se društvu kot članu Zveze ali ekipi izreče disciplinski ukrep javni
opomin ali odvzem določenega števila točk ali prepoved igranja za dobo od enega do treh mesecev.
16. člen
(1) Napeljevanje ali sodelovanje pri izvršitvi disciplinskega prekrška, se obravnava enako kot izvršitev
disciplinskega prekrška.
(2) Nepoznavanje statuta Zveze, pravilnikov in drugih veljavnih predpisov ne zmanjšuje odgovornosti
storilcev disciplinskih kršitev.
17. člen
(1) Za disciplinske kršitve, ki niso pisno navedene v tem pravilniku, izreka disciplinski organ prve stopnje
disciplinske ukrepe, ki so primerljivi z disciplinskimi ukrepi za podobne že opisane kršitve s tem
pravilnikom.
(2) Člani Zveze so odgovorni za kršitve storjene z naklepnim ali malomarnim ravnanjem ali z opustitvijo.
SUSPENZ
18. člen
(1) Če iz predloga ali sklepa o uvedbi disciplinskega postopka izhaja, da je bila storjena lažja, težja ali
hujša kršitev, ki jih opredeljujejo 11.,12., in 13.člen PDOVDP, ter so okoliščine primera takšne, da je treba
storilcu še pred izrekom kazni preprečiti nastopanje na tekmovanjih pod okriljem ZDPS ali opravljanje
funkcij v ZDPS, lahko disciplinski organ posameznemu članu, funkcionarju ali ekipi izreče suspenz.
(2) Proti sklepu o suspenzu pritožba ni dovoljena.
19. člen
(1) Suspenz iz prejšnjih dveh členov traja do izreka dokončnega sklepa o kazni, vendar največ 30 dni.
(2) Suspendirani posameznik kot član Zveze ali suspendirana ekipa ne smeta tekmovati na tekmah pod
okriljem ZDPS, funkcionar pa ne opravljati funkcije v ZDPS in ne tekmovati na tekmovanjih pod okriljem
ZDPS.
(3) Suspenz se všteva v čas trajanja izrečenega disciplinskega ukrepa.
UVEDBA IN VODENJE DISCIPLINSKEGA POSTOPKA
20. člen
(splošno o rokih za uvedbo in vodenje disciplinskega postopka)
(1) Disciplinska komisija mora začeti postopek v roku petnajst dni od prejema pisnega predloga za uvedbo
disciplinskega postopka.

(2) Uvedba disciplinskega postopka ni več dopustna, če je od ugotovitve kršitve preteklo že več kot tri
mesece, vodenje postopka pa ni več mogoče, če je od ugotovitve kršitve preteklo že več kot šest
mesecev.
(3) Zastaralni roki ne tečejo v času, ko disciplinskega postopka ni mogoče uvesti oziroma voditi.
Disciplinskega postopka ni mogoče uvesti oziroma voditi v času opravičene odsotnosti posameznega
člana Zveze ali njegovega pooblaščenca, pooblaščenega predstavnika društva in v primerih, kadar
posamezen član Zveze ali njegov pooblaščenec ali predstavnik društva kot člana Zveze, s svojim
ravnanjem ovira uvedbo oziroma vodenje disciplinskega postopka.
21. člen
(splošno o uvedbi disciplinskega postopka)
(1) Disciplinski postopek uvede disciplinska komisija s pisnim sklepom na predlog:
- sodnika ali sodniške komisije,
- vodstva tekmovanja,
- vodstva reprezentance,
- društva kot člana Zveze,
- predsednika Zveze,
- tekmovalno registracijske komisije,
- nadzornega odbora Zveze.
(2) Disciplinski postopek lahko uvede disciplinska komisija tudi na lastno pobudo.
(3) Za dan uvedbe disciplinskega postopka se šteje dan, ko je bil sklep o uvedbi disciplinskega postopka
vročen članu Zveze.
(4) Predlog iz prve točke tega člena mora biti podan v pisni obliki in mora vsebovati opis disciplinske
kršitve kot tudi dokazila, ki utemeljujejo navedbe v predlogu za uvedbo disciplinskega postopka.
22. člen
(sklep o uvedbi disciplinskega postopka
(1) Sklep o uvedbi disciplinskega postopka mora imeti naslednje sestavine:
- ime in priimek člana Zveze, zoper katerega se uvaja disciplinski postopek;
- kraj, čas, način in opis kršitve;
- kvalifikacijo kršitve;
- dokaze o dejstvih in okoliščinah, na podlagi katerih je mogoče ugotoviti, da je član Zveze kršil določila
statuta Zveze, disciplinskega pravilnika, oziroma je storil dejanje ali dejanja, ki kakorkoli škodijo delovanju
in ugledu Zveze;
- opozorilo članu Zveze, da se lahko zagovarja sam ali po pooblaščencu.
(2) V disciplinskem postopku ni mogoče ugotavljati odgovornosti za disciplinske kršitve, ki niso vsebovane
v sklepu o uvedbi disciplinskega postopka.
(3) Sklep o uvedbi disciplinskega postopka se lahko vroči članu društva osebno ali s priporočeno pošto s
povratnico na njegov naslov. V primeru, da članu Zveze ni bilo možno vročiti sklepa o uvedbi
disciplinskega postopka osebno ali na njegov naslov s priporočeno pošto s povratnico, se sklep o uvedbi
disciplinskega postopka pošlje s priporočeno pošto s povratnico na naslov njegovega matičnega društva.
S tem se smatra, da je bil sklep o uvedbi disciplinskega postopka vročen.
(4) Zoper sklep o uvedbi disciplinskega postopka ni pritožbe.
23. člen
(vabilo na obravnavo v disciplinskem postopku)
(1) O disciplinski odgovornosti člana Zveze mora disciplinski organ prve stopnje odločiti le na podlagi
obravnave.
(2) Vabilo na obravnavo se lahko vroči članu Zveze osebno ali na njegov naslov s priporočeno pošto s
povratnico, če se zagovarja sam. V primeru, da članu Zveze ni bilo možno vročiti vabila na obravnavo
osebno ali na njegov naslov s priporočeno pošto s povratnico, se vabilo na obravnavo pošlje s
priporočeno pošto s povratnico na naslov njegovega matičnega društva. S tem se smatra, da je bilo vabilo
na obravnavo vročeno.

(3) Če se član Zveze ne zagovarja sam, se vabilo na obravnavo vroči njegovemu pooblaščencu.
(4) Od vročitve vabila na obravnavo do obravnave mora preteči najmanj osem dni in največ trideset dni.
(5) Vabilo članu Zveze v disciplinskem postopku na obravnavo vsebuje naslednje sestavine:
- ime in priimek člana Zveze;
- številka in datum sklepa o uvedbi disciplinskega postopka;
- datum, kraj in čas obravnave v disciplinskem postopku;
- opozorilo članu Zveze, da se lahko zagovarja sam ali po svojem pooblaščencu oziroma da se mu
obravnave ni potrebno udeležiti in da lahko pošlje pisni zagovor;
- pravico do vpogleda v disciplinski spis.
(6) Vabilo osebam iz tretjega odstavka tega člena in vabilo pričam oziroma izvedencem na zaslišanje na
obravnavi vsebujeta naslednje sestavine:
- naslov Zveze in naziv organa Zveze;
- ime in priimek člana Zveze;
- številka in datum sklepa o uvedbi disciplinskega postopka zoper člana Zveze;
- datum, kraj in čas obravnave v disciplinskem postopku.
(7) Obravnavi lahko prisostvujejo tudi drugi člani ZDPS, kot javnost, brez pravice vmešavanja v potek
disciplinskega postopka. V primeru vmešavanja v potek disciplinskega postopka, kakor tudi glede motenja
miru in reda na disciplinski obravnavi s strani drugega člana ZDPS (javnosti) v disciplinski postopek, letega lahko Disciplinska komisija odstrani iz obravnave.
24. člen
(zagovor člana Zveze)
(1) Član Zveze se na obravnavi ni dolžan zagovarjati, vendar ga je disciplinski organ prve stopnje dolžan
opozoriti, da lahko odloči o njegovi disciplinski odgovornosti, tudi če se ne zagovarja.
(2) Po končanem zagovoru članu Zveze v disciplinskem postopku, najprej postavlja vprašanja disciplinski
organ prve stopnje, nato pa član Zveze, ki je podal predlog za uvedbo disciplinskega postopka ali njegov
pooblaščenec.
(3) Član Zveze, ki se obravnave ne udeleži, lahko pošlje navedbe o dejstvih in dokazih v svojo korist v
pisni obliki in jih disciplinski organ prve stopnje na obravnavi javno prebere.
25. člen
(zaslišanje priče na obravnavi)
(1) Priča ne sme biti navzoča pri zaslišanju člana Zveze v disciplinskem postopku, niti pri zaslišanju druge
priče, če sama še ni bila zaslišana.
(2) Član Zveze v disciplinskem postopku je navzoč pri zaslišanju prič.
(3) Pred zaslišanjem disciplinski organ prve stopnje pričo opozori, da je dolžna govoriti resnico in da ne
sme ničesar zamolčati, da pa lahko odkloni odgovor na posamezno vprašanje.
(4) Po končanem zaslišanju priči najprej postavlja vprašanja disciplinski organ prve stopnje, nato član
Zveze v disciplinskem postopku oziroma njegov pooblaščenec.
26. člen
(zaslišanje izvedenca na obravnavi)
(1) Disciplinski organ izvede dokaz z izvedencem, če je za ugotovitev kakšnega dejstva potrebno
strokovno znanje, s katerim disciplinski organ ne razpolaga.
(2) Disciplinski organ je dolžan izvedenca opozoriti, da mora podati izvedensko mnenje vestno in v skladu
s pravili znanosti in stroke.
(3) Izvedenec lahko poda svoje mnenje pisno ali ustno na zapisnik.
(4) Disciplinski organ opozori izvedenca na posledice krive izpovedi že v vabilu na obravnavo, sicer pa
ustno pred zaslišanjem na obravnavi.
27. člen
(zapisnik)

(1) O vodenju obravnave v disciplinskem postopku se vodi zapisnik.
(2) Zapisnik vodi eden od članov senata.
28. člen
(odločitev o disciplinski odgovornosti)
(1) Pri odločanju disciplinskega organa smejo biti navzoči le člani disciplinske komisije.
(2) Pri razglasitvi odločitve disciplinskega organa prve stopnje so tako kot na obravnavi lahko prisotne le
osebe, ki so prejele vabilo na obravnavo v disciplinskem postopku.
(3) Sklep o disciplinski odgovornosti vsebuje izrek, obrazložitev in pravni pouk.
(4) Disciplinski organ prve stopnje mora pisni sklep o disciplinski odgovornosti vročiti članu Zveze osebno
ali s priporočeno pošto s povratnico na njegov naslov. V primeru, da članu Zveze ni bilo možno vročiti
pisnega sklepa o disciplinski odgovornosti osebno ali na njegov naslov s priporočeno pošto s povratnico,
se pisni sklep o disciplinski odgovornosti pošlje s priporočeno pošto s povratnico na naslov njegovega
matičnega društva. S tem se smatra, da je bil sklep o disciplinski odgovornosti vročen.
29. člen
(odločitve disciplinskega organa prve stopnje)
(1) Disciplinski organ prve stopnje sprejme odločitev tako, da izda:
- sklep, s katerim ustavi disciplinski postopek, ali
- sklep, s katerim ugotovi, da je član Zveze odgovoren za disciplinsko kršitev in s katerim izreče ustrezen
disciplinski ukrep.
30. člen
(ustavitev postopka)
Disciplinski postopek se ustavi:
(1) če ni dokazano, da je član Zveze storil očitano disciplinsko kršitev;
(2) če disciplinski organ ugotovi, da je zastarala uvedba disciplinskega postopka ali da je zastaralo
vodenje disciplinskega postopka;
(3) če disciplinski organ ugotovi, da dejanje, ki se članu Zveze v disciplinskem postopku očita, ni
opredeljeno kot disciplinska kršitev;
(4) če disciplinski organ ugotovi, da ni podana disciplinska odgovornost člana Zveze.
31. člen
(izbira disciplinskega ukrepa)
(1) Pri izbiri disciplinskega ukrepa, ki ga izreka disciplinski organ, se upoštevajo:
- stopnja odgovornosti člana Zveze v disciplinskem postopku,
- stopnja krivde glede na to, ali je bila disciplinska kršitev storjena z naklepom ali iz malomarnosti ali z
opustitvijo,
- teža nastalih posledic disciplinske kršitve,
- olajševalne in oteževalne okoliščine,
- podatek o tem, ali je bila članu Zveze že prej izrečena kakšna kršitev, vrsta in teža disciplinske kršitve in
izrečeni disciplinski ukrep.
32. člen
(pritožba zoper odločitev disciplinskega organa prve stopnje)
(1) Zoper odločitev disciplinskega organa prve stopnje ima član Zveze pravico do pritožbe.
(2) Pritožba se lahko vloži v osmih dneh od vročitve sklepa disciplinskega organa prve stopnje.
(3) Pritožba mora obsegati:
- navedbo sklepa disciplinskega organa prve stopnje, zoper katerega se vlaga;
- izjavo, da se sklep iz prejšnje točke izpodbija v celoti ali v določenem delu;
- pritožbene razloge;

- podpis pritožnika.
(4) Pritožba se vloži pri disciplinskem organu prve stopnje, o pritožbi pa odloči disciplinski organ druge
stopnje.
33. člen
(pritožbeni razlogi)
(1) Sklep o disciplinski odgovornosti se lahko s pritožbo izpodbija zaradi:
- zmotno ali nepopolno ugotovljenega dejanskega stanja;
- bistvenih kršitev pravil vodenja postopka.
(2) Disciplinski organ druge stopnje preizkusi odločitev disciplinskega organa prve stopnje v tistem delu, v
katerem se izpodbija s pritožbo.
34. člen
(odločitve disciplinskega organa druge stopnje)
(1) Disciplinski organ druge stopnje lahko sprejme naslednje odločitve:
- ugotovi, da je pritožba prepozna in jo zavrže;
- ugotovi, da pritožba ni utemeljena in potrdi sklep disciplinskega organa prve stopnje;
- ugotovi, da je pritožba utemeljena, ker je:
a) ugotovil, da je podana bistvena kršitev pravil postopka;
b) ugotovil, da je za pravilno ugotovitev dejanskega stanja treba ugotoviti nova dejstva ali izvesti
nove dokaze;
c) na podlagi obravnave ugotovil drugačno dejansko stanje kot je bilo ugotovljeno pred
disciplinskim organom prve stopnje; ugotovil, da je disciplinski organ prve stopnje zmotno presodil
listine ali posredno izvedene dokaze, njegov sklep o disciplinski odgovornosti pa se opira samo na
te dokaze; ugotovil, da je disciplinski organ prve stopnje iz ugotovljenih dejstev nepravilno sklepal
na obstoj drugih dejstev, sklep o disciplinski odgovornosti pa se opira na ta dejstva.
(2) V primeru ugotovitve, da je pritožba utemeljena, disciplinski organ druge stopnje razveljavi sklep
disciplinskega organa prve stopnje in izda nov sklep.
(3) Disciplinski organ druge stopnje odloči o pritožbi na sklep disciplinskega organa prve stopnje
najkasneje v petnajstih dneh od vložitve pritožbe.
(4) Če so bila po pravnomočnosti sklepa disciplinskega organa prve stopnje ugotovljena nova dejstva, ki
jih ni bilo mogoče uporabiti v prejšnjem postopku, ter je bil izrečen disciplinski ukrep šest mesecev
prepovedi igranja ali opravljanja funkcije, in če bi ob upoštevanju teh dejstev bil izrečen ugodnejši
disciplinski ukrep, se disciplinski postopek lahko izjemoma ponovi. Sklep o tem poda disciplinski organ
druge stopnje.
(5) Zoper sklep disciplinskega organa druge stopnje ni pritožbe.
35. člen
(stroški disciplinskega postopka)
(1) Stroški disciplinskega postopka so izdatki, ki nastanejo med postopkom ali zaradi postopka.
(2) Tako organ Zveze kakor član Zveze v disciplinskem postopku, trpita svoje stroške, ne glede na končni
izid disciplinskega postopka.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
36. člen
Vsi disciplinski postopki, uvedeni pred dnem začetka uporabe tega pravilnika, se končajo po predpisih, ki
so se uporabljali do dne začetka uporabe tega pravilnika.
37. člen

Ta pravilnik začne veljati z dnevom sprejetja na skupščini Zveze, uporabljati pa se ga začne petnajst dni
po začetku veljavnosti.
Ljubljana, …………………………

Predsednik ZDPS
………………………………

