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DISCIPLINSKI PRAVILNIK 
 ODBOJKARSKE ZVEZE SLOVENIJE 

 
 
I.  SPLOŠNE DOLOČBE 
 

1. člen 
 

Disciplinski pravilnik Odbojkarske zveze Slovenije (v nadaljevanju Pravilnik) določa: 
1.  Odgovornost igralk in igralcev (v nadaljevanju igralec), uradnih oseb, funkcionarjev, ekip, klubov 

ter članov Zveze odbojkarskih trenerjev Slovenije (ZOTS) in Zveze odbojkarskih sodnikov 
Slovenije (ZOSS) za kršitve odbojkarskih pravil in predpisov OZS, FIVB, CEV, MEVZE, WADA 
(Svetovne antidoping agencije) oziroma SLOADO (Slovenska antidoping organizacija) pravil 
športnega obnašanja ter za druge kršitve discipline na odbojkarskih tekmah v organizaciji OZS, 
FIVB, CEV, MEVZE in njenih članov, 

2.  Pravilnik določa splošne pogoje za predpisovanje disciplinskih prekrškov in sankcij zanje, splošne 
pogoje odgovornosti za disciplinske prekrške, za izrekanje in izvršitev disciplinskih sankcij, 
disciplinski postopek ter disciplinske organe, ki odločajo o disciplinskih kršitvah; 

3.  Za vsako disciplinsko kršitev, ki ni izrecno predpisana kot prekršek po tem pravilniku,     
predstavlja pa kršitev drugih predpisov OZS, FIVB, CEV, MEVZE  ter WADA oziroma SLOADO 
(Slovenska antidoping organizacija, se uporabljajo disciplinske sankcije, predvidene s temi 
predpisi; 

4. Pravilnik se uporablja za storjene disciplinske prekrške na območju Republike Slovenije ali za 
storjene disciplinske prekrške v tujini. Uporablja se tudi za ugotavljanje disciplinske 

    odgovornosti na mednarodnih tekmovanjih, v kolikor kaznovanje ni bilo izvršeno že v    
    okviru predvidenih sankcij organizatorja mednarodnega tekmovanja. 
5. Pravilnik se uporablja tudi za ugotavljanje odgovornosti za kršitve storjene s strani igralcev, 

funkcionarjev in odgovornih oseb v reprezentančnih selekcijah. 
 

2. člen 
 

Pravilnik velja za vse igralce, uradne osebe, klube, ekipe, funkcionarje OZS in klubov ter člane ZOTS IN 
ZOSS. 
 

3. člen 
 

Izrekanje disciplinskih sankcij v ekipah in klubih, v ZOTS in ZOSS ne izključi disciplinske odgovornosti 
po tem pravilniku 
 

4. člen 
 

Nikomur ne more biti izrečena kazen za prekršek, ki pred storitvijo ni bil določen s tem Pravilnikom ali 
katerim koli drugim veljavnim aktom OZS, FIVB, CEV, MEVZE  ter WADA kot prekršek in za katerega ni 
bila predpisana disciplinska kazen. 
 

5. člen 
 

Za prekršek, ki ga storijo posamezne odbojkarske organizacije, se lahko kaznujejo tudi odgovorne osebe 
v teh organizacijah. Za odgovorno osebo se smatra oseba, ki ji je zaupano določeno področje dela 
posamezne odbojkarske organizacije. 
 

6. člen 
 

Posamezne odbojkarske organizacije storijo prekršek, če do storitve prekrška pride s storitvijo ali 
opustitvijo dejanja s strani organa, odgovorne osebe ali druge osebe, ki je bila pooblaščena, da 
predstavlja organ ali posamezno odbojkarsko organizacijo. 
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7. 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 ali posamezni 
odbojkarski organizaciji 
 

8. člen 
 

Ta pravilnik se uporablja, če z mednarodnimi predpisi sprejetimi s strani odbojkarske organizacije, ni 
določeno drugače, tudi za tuje državljane, ki so člani posamezne odbojkarske organizacije. 
 

9. člen 
 

Disciplinski postopek teče v slovenskem jeziku 
 

10. člen 
 

Nepoznavanje določil tega pravilnika ne izključuje disciplinske odgovornosti. 
 
 
II. DISCIPLINSKI PREKRŠKI IN DISCIPLINSKA ODGOVORNOST 
 

11. člen 
 

Disciplinski prekršek je dejanje, ki pomeni kršitev tega pravilnika ter pravil OZS, FIVB, CEV, MEVZE  ter 
WADA, ki so kot taka določena kot disciplinski prekršek in je zanj predpisana disciplinska sankcija. 
 

12. člen 
 

Za prekršek je odgovoren storilec, ki je storil prekršek iz malomarnosti ali z naklepom. 
 

Za naklepno storjen prekršek se šteje, če se je storilec zavedal svojega ravnanja in ga hotel storiti ali če 
se je zavedal, da lahko zaradi njegovega ravnanja nastane prepovedana posledica, pa je privolil, da 
nastane. 
 

Za storjen prekršek iz malomarnosti se šteje, če se je storilec zavedal, da zaradi njegovega ravnanja 
lahko nastane prepovedana posledica, pa je lahkomiselno mislil, da ne bo nastala ali da jo bo preprečil, 
pa bi se bil v okoliščinah in po osebnih lastnostih tega moral in mogel zavedati. 
 

Disciplinski prekršek je lahko storjen s storitvijo ali opustitvijo. Prekršek je storjen z opustitvijo, če je 
storilec opustil dejanje, ki bi ga moral storiti. 
 

13. člen 
 

Ni prekršek dejanje, ki je storjeno v silobranu ali skrajni sili ter pravni ali dejanski zmoti. 
 

Silobran je tista obramba, ki je neizogibno potrebna, da storilec odvrne od sebe ali od koga drugega 
istočasen protipraven napad. 
 

Skrajna sila je podana takrat, ko storilec naredi prekršek zato, da bi od sebe ali od koga drugega odvrnil 
nezakrivljeno nevarnost, ki je ni bilo mogoče odvrniti drugače. 
 

Storilec ni storil prekrška, če se ob storitvi prekrška ni zavedal njegovih predpisanih znakov oziroma je 
zmotno mislil, da so podane okoliščine, v katerih bi bilo to dejanje dopustno, če bi bile zares podane 
(dejanska zmota). 
 

Organ pristojen za izrekanje kazni lahko storilca prekrška, ki iz opravičenih razlogov ni vedel, da je 
takšno dejanje prepovedano, kaznuje mileje, sme pa mu kazen tudi odpustiti (pravna zmota). 
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14. člen 
 

Kdor drugega naklepoma napelje ali mu pomaga, da stori prekršek se kaznuje, kot da bi ga sam storil. 
 

15. člen 
 

Če več oseb sodeluje pri kršitvah opredeljenih v tem pravilniku, se za kršitev kaznuje vsak posamezno. 
 

16. člen 
 

Poskus se kaznuje samo, če je tako določeno s tem pravilnikom. 
 
 
III. VRSTE KAZNI 
 

17.člen 
 

Storilcu disciplinskega prekrška se lahko izrečejo naslednje kazni: 
 

a.  opomin 
b. denarna kazen 
c.  časovna prepoved igranja ali opravljanja dolžnosti 
d.  prepoved igranja ali opravljanja dolžnosti na določenem številu tekem 
e.  prepoved prisotnosti gledalcev na določenem številu tekem 
f.  prepoved igranja določenega števila tekem na svojem igrišču 
g.  izključitev iz nadaljnjega tekmovanja in premestitev v nižji rang tekmovanja 
h.  odvzem točk 
i .  doživljenjska prepoved igranja ali opravljanja dolžnosti 

 
18. člen 

 

OPOMIN se izreče za prekrške, storjene v posebnih olajševalnih okoliščinah, ki ga delajo posebno 
lahkega in je mogoče pričakovati, da bo namen kaznovanja za prekršek dosežen tudi z izrekom 
opomina.  
 

19. člen 
 

DENARNA KAZEN se lahko izreče samo storilcu prekrška, ki kakor koli ustvarja finančno nadomestilo v 
zvezi z odbojkarskim športom. 
 

Denarna kazen se lahko predpiše v razponu: 
-  za posameznika od 50,00 EUR do 1000,00 EUR 
-  za organizacijo, klub, ekipo od 200,00 do 5.000,00 EUR 

 

Storilec disciplinskega prekrška je dolžan plačati denarno kazen v roku 8 dni. Če tega v predpisanem 
roku ne stori, se ga do plačila celotne denarne kazni suspendira; 
 

Plačane denarne kazni za disciplinske prekrške so prihodek OZS 
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20. člen 

 

ČASOVNA PREPOVED IGRANJA ALI OPRAVLJANJA DOLŽNOSTI pomeni prepoved igranja ali 
opravljanja dolžnosti za določeno časovno obdobje. 
 

Kazen časovne prepovedi igranja ali opravljanja dolžnosti se lahko izreče kot prepoved na vseh tekmah 
vseh vrst tekmovanja ali kot prepoved na posameznih vrstah tekmovanja ter opravljanja posameznih ali 
vseh dolžnosti v določenem časovnem obdobju. 
 

Kazen časovne prepovedi igranja ali opravljanja dolžnosti se izreče v polnih mesecih ali letih. 
 

Kazen časovne prepovedi igranja ali opravljanja dolžnosti se izreče za najmanj en mesec in največ za 
štiri leta. 
 

V primeru, ko se izreče kazen storilcu, ki prestaja že prej izrečeno časovno kazen prepovedi igranja ali 
opravljanja dolžnosti, se lahko izreče enotno časovno kazen v trajanju več kot štiri leti, vendar največ za 
šest leta. 
 

21. člen 
 

PREPOVED IGRANJA ALI OPRAVLJANJA DOLŽNOSTI NA DOLOČENEM ŠTEVILU TEKEM se izreče 
kot prepoved igranja ali opravljanja dolžnosti na določenem številu tekem, za določeno vrsto tekmovanja 
(prvenstvenem, pokalnem, prijateljskem, meddržavnem, za reprezentanco) ali za tekmovanja vseh vrst. 
 

22. člen 
 

PREPOVED PRISOTNOSTI GLEDALCEV pomeni, da mora klub, ki mu je izrečena ta kazen organizirati 
prireditev tako, da so na tekmi prisotne le uradne osebe.  
 

Uradne osebe so vsi odbojkarski delavci, ki opravljajo dolžnosti na tekmah. 
 

23. člen 
 

Klub, kateremu je izrečena kazen PREPOVED IGRANJA DOLOČENEGA ŠTEVILA TEKEM NA 
SVOJEM IGRIŠČU, lahko igra tekmo v drugem kraju, kjer je registrirana dvorana za tak rang tekmovanja 
v tekoči tekmovalni sezoni. Kraj mora biti oddaljen vsaj 50 km od kraja kluba, ki je kaznovan. 
 

24. člen 
 

ODVZEM TOČK je lahko največ 6 (šestih) točke. Odvzete točke se kaznovani ekipi odštejejo od 
osvojenih točk v tekoči tekmovalni sezoni v kateri je disciplinski prekršek storjen. V kolikor tak odvzem 
točk ni možen se lahko kaznovana ekipa z odvzemom točk kaznuje v prvi naslednji tekmovalni sezoni. 
 

25. člen 
 

IZKLJUČITEV IZ NADALJNEGA TEKMOVANJA, PREMESTITEV V NIŽJI RANG TEKMOVANJA in 
DOŽIVLJENSKA PREPOVED IGRANJA ALI OPRAVLJAJA DOLŽNOSTI se izreče za prekrške storjene 
v posebno oteževalnih okoliščinah, ko je storilec pri izvršitvi prekrška pokazal posebno odločnost, 
vztrajnost ali brezobzirnost ali je povzročil posebno težke posledice. 
 

26. člen 
 

Storilcu prekrška, ki je bil disciplinsko kaznovan in kazni v tekoči sezoni ni odslužil ali ni do konca 
odslužil, se celotna kazen ali preostali del kazni, prenese v novo tekmovalno sezono. 
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27. člen 
 

Organ, ki vodi postopek, odloži izvršitev izrečene kazni za obdobje, ki ne more biti krajše od 6  mesecev 
in ne daljše od 2 let, s tem, da se izrečena kazen ne izvrši, če storilec v tem obdobju ne naredi nobenega 
novega prekrška (pogojna kazen). 
 

Pogojna kazen se izreče, če po okoliščinah ob prekršku in po obnašanju kršilca po izvršitvi prekrška in 
upoštevaje njegovo preteklost, organ, ki vodi postopek oceni, da kršilec tudi brez izvršitve izrečene kazni 
v bodoče ne bo delal prekrškov in je s pogojno kaznijo dosežen namen kaznovanja. 
 
 
IV. ODMERA KAZNI 
 

28. člen 
 

Pri izrekanju kazni se upoštevajo vse okoliščine, ki vplivajo na to, da bo kazen večja ali manjša in še 
posebno: 

a. teža storjenega prekrška in njegove posledice 
b. stopnja odgovornosti storilca 
c. pobude iz katerih je bil prekršek storjen 
d. obnašanje pred in po prekršku 
e. moralne lastnosti storilca prekrška 
f. predkaznovanost storilca prekrška 

 
29. člen 

 

Če storilec disciplinske kršitve v treh letih po zadnji izrečeni in prestani kazni ne stori nove disciplinske 
kršitve se šteje, kot da ni bil kaznovan. 
 

Izvzete so kazni doživljenjske prepovedi igranja ali opravljanja dolžnosti. 
 

30. člen 
 

V primeru, da obstajajo OLAJŠEVALNE OKOLIŠČINE, ki kažejo, da bi se z milejšo kaznijo lahko 
dosegel namen kaznovanja, lahko organ, ko vodi postopek izreče kazen, ki je nižja od tiste, ki je 
predpisana s tem Pravilnikom. 
 

Kazen prepovedi igranja ali opravljanja dolžnosti na določenem številu tekem, kazen časovne prepovedi 
igranja ali opravljanja dolžnosti ali denarna kazen, se lahko zniža največ do polovice kazni, predpisane 
za tak prekršek, s tem, da se klubu z znižanjem kazni lahko vedno izreče denarna kazen. 
 

V primeru, ko se prvič izreka kazen igralcu mlajšemu od 18 let in je za prekršek zagrožena časovna 
kazen prepovedi igranja, se vedno izreče nižja kazen od predpisane, če pa je zagrožena kazen 
prepovedi igranja določenega števila tekem, se kazen zniža v smislu 2. odstavka tega člena. 
 

Olajševalne okoliščine so prisotne vedno, kadar se je storilec pred storjenim prekrškom primerno športno 
obnašal ali za to kaže njegova športna pot, ugled ali udeležba v reprezentanci ali druge zasluge in 
priznanja za razvoj odbojka. Če kršitelj prekršek prizna je to vedno olajševalna okoliščina. 
 

31. 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 in ni minilo več kot leto dni od dneva 
izreka kazni. 



 

Stran 6/13 

 

 
32. člen 

 

Kadar se izreka kazni za več prekrškov, o katerih se odloča istočasno, se najprej ugotovi kazen za vsak 
prekršek posebej, nato se določi enotno kazen po naslednjih pravilih: 

a. če je za en prekršek določena kazen doživljenjske diskvalifikacije, se izreče samo ta kazen 
b. več izrečenih kazni časovne prepovedi igranja ali opravljanja dolžnosti ali kazni prepovedi igranja 

ali opravljanja dolžnosti na določenem številu tekem, se združi v enotno kazen, ki mora biti večja 
od vsote vseh izrečenih kazni 

c. če je za en prekršek izrečena kazen časovne prepovedi igranja ali opravljanja dolžnosti, za drugi 
prekršek pa prepoved igranja ali opravljanja dolžnosti na določenem številu tekem, se izreče 
enotna časovna kazen prepovedi igranja ali opravljanja dolžnosti. 
  

V. ZASTARANJE PREGONA IN IZVRŠITVE SANKCIJE 
 

33. člen 
 

Disciplinski postopek mora disciplinski organ končati najkasneje v 60 dneh od dneva prejema prijave. 
 

Disciplinski postopek zastara v roku 6 mesecev, računajoč od dneva storitve prekrška, oziroma v roku 3 
mesecev od dneva, ko se je zvedelo za določen prekršek in storilca prekrška. 
 

Absolutni zastaralni rok za uvedbo disciplinskega postopka je leto dni po storjenem prekršku, računajoč 
od dneva storitve prekrška. 
 

Zastaranje prekine vsako dejanje disciplinskega organa, pristojnega za disciplinski postopek, ki meri na 
pregon storilca disciplinskega prekrška. Po vsaki prekinitvi začne teči zastaranje znova, vendar pa 
disciplinski postopek ni več mogoč, ko preteče dve leti od storitve prekrška. 
 

34. člen 
 

Izrečene kazni ni mogoče izvršiti če je poteklo: 
d. eno leto od izreka kazni prepovedi igranja ali opravljanja dolžnosti na določenem številu tekem 
e. dve leti od izreka kazni časovne prepovedi igranja ali opravljanja dolžnosti v tajanju do enega leta 
f. tri leta od izreka kazni časovne prepovedi igranja ali opravljanja dolžnosti v tajanju preko enega 

leta 
g. eno leto od izreka denarne kazni 

 
Rok za zastaranje izvršitve kazni se začne z dnem, ko je odločba postala pravnomočna, pri pogojni 
kazni pa z dnem, ko je postala pravnomočna odločba za njeno izvršitev. 
 

Prestajanje izrečene časovne kazni ali kazni za določenem številu tekem ne teče v času služenja 
vojaškega roka ali prestajanja zaporne kazni na podlagi sodbe ali v času igranja v tujini. 
 
 
VI.  DISCIPLINSKI POSTOPEK IN PRISTOJNOSTI 
 

35. člen 
 

Disciplinski postopek se sproži na osnovi prijave, ki jo lahko poda vsaka uradna oseba, organ ali 
organizacija OZS ter vsi člani OZS ali na podlagi redne dolžnosti. 
 

Disciplinski postopek, ki je že uveden, lahko disciplinski organ po uradni dolžnosti razširi tudi za druge 
disciplinske prekrške ter na druge storilce disciplinskih prekrškov, če je zanje izvedel v povezavi z 
vodenjem disciplinskega postopka. 
 

Prijava mora vsebovati podatke o kršitelju, kraj in čas kršitve, vrsto kršitve, klub, društvo ali zvezo, kateri 
kršitelj pripada, navedbo morebitnih dokazov ter podpis prijavitelja. 
 

Prijava mora biti podana v pismeni obliki takoj, ko se je izvedelo za storjen prekršek. 
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36. člen 

 

Prijava se naslovi na disciplinski organ prvi stopnje.  
Na prvi stopnji odloča Disciplinski sodnik OZS. Disciplinskega sodnika voli skupščina OZS. 
 

37. člen 
 

Disciplinski sodnik sprejema odločitve po opravljenem postopku in pridobitvi izjav udeleženih, ki so lahko 
tudi v pisni obliki. 
 

38. člen 
 

V disciplinskem postopku disciplinski sodnik ocenjuje dokaze po prosti presoji. 
 

Disciplinski sodnik pri presoji dokazov ni vezano na nobena posebna formalna pravila in z njimi ni 
omejeno. 
 

Disciplinski sodnik mora po resnici in popolnoma ugotoviti vsa dejstva, pomembna za izdajo odločbe – 
sklepa o disciplinski kršitvi, razen v primeru priznanja storilca. Enako skrbno mora preiskati okoliščine in 
ugotoviti dejstva, ki storilca obremenjujejo, kakor tudi dejstva, ki so mu v korist. 
 

Disciplinski sodnik mora skrbeti, da nevednost in nepoučenost storilca in drugih udeležencev 
disciplinskega postopka ni v škodo pravicam, ki jim gredo v postopku. 
 

39. člen 
 

Vsak storilec prekrška ima pravico do zaslišanja ali pismenega zagovora. V kolikor storilec prekrška ne 
pride na zaslišanje oziroma ne poda zagovora v pisni obliki lahko organ odloči na osnovi zbranih 
podatkov. 
 

40. člen 
 

Če obstaja utemeljen sum, da je osumljenec naredil prekršek, za katerega se lahko izreče časovna 
kazen prepovedi igranja ali opravljanja dolžnosti ali doživljenjska diskvalifikacija, se lahko izreče 
suspenz. Suspenz izreče disciplinski sodnik in traja do pravnomočnosti odločbe. 
 

Čas pod suspenzom se šteje v kazen. 
 

41. člen 
 

Disciplinski organ odloča s pisno odločbo, ki vsebuje: 
a. ime in sestavo organa, ki odloča ter datum odločbe 
b. ime in priimek ter funkcijo osebe, oziroma naziv organa, kateremu se  kazen izreka 
c. opis prekrška 
d. odločitev o kazni 
e. obrazložitev odločitve 
f. pravni pouk o pritožbi 
g. podpis 

 

Pisni sklep – odločba se vroči kršitelju in drugim udeležencem disciplinskega postopka, ki imajo pravico 
do pravnega sredstva. 
 

Pomote v pisavi ali v številkah ali druge očitne pomote v sklepu – odločbi lahko vedno popravi po uradni 
dolžnosti ali na predlog udeležencev disciplinskega postopka disciplinski organ, ki je sklep – odločbo 
izdal. Popravke je potrebno sporočiti udeležencem postopka v pisni obliki. 
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42. člen 
 

Kadar je za ugotovitev ali presojo kakšnega pomembnega dejstva potrebno dobiti strokovno mnenje, 
disciplinski organ zaprosi zanj ustrezno komisijo OZS. Disciplinski organ sme vključiti v razjasnjevanje 
disciplinske zadeve tudi druge strokovnjake športnih organizacij ali združenj na državnem ali 
mednarodnem nivoju. 
 

Kdor je povabljen kot predstavnik stroke iz sistema organizacije OZS je dolžan podati svoje strokovno 
mnenje o zadevi za katero je zaprošen. 
 

Vsak predstavnik stroke, ki je zaprošen za strokovno mnenje ima pravico vpogleda v disciplinski spis, na 
katerega se strokovno mnenje nanaša. 
 

Strokovno mnenje se vpiše v zapisnik, lahko pa je posredovano tudi pisno. 
 

43. člen 
 

Proti odločitvi disciplinskega sodnika izrečeni na prvi stopnji se lahko poda pritožba v roku treh dni od 
prejema pisne odločbe. Pritožbo se mora nasloviti, preko pisarne OZS, na Disciplinsko komisijo OZS. 
 

Pritožbo lahko poda tisti, ki je podal prijavo, kaznovani ali klub za svojega igralca. 
 

44. člen 
 

Disciplinska komisija lahko pritožbo s sklepom: 
a. zavrže 
b. zavrne in potrdi odločitev disciplinskega sodnika 
c. upošteva in zadevo vrne disciplinskemu sodniku razsodišču v ponovno odločanje 
d. spremeni odločitev (izda novo odločbo) 

 

Disciplinska komisija pritožbo zavrže v primeru njene nepravočasnosti in nedopustnosti. Udeležence 
postopka se o odločitvi Disciplinske komisije obvesti s pisnim odpravkom sklepa Disciplinske komisije, 
odločitev pa se tudi objavi v uradnem biltenu oziroma na spletnih straneh OZS. 
 

45. člen 
 

V primeru, ko je izrečena kazen doživljenjske diskvalifikacije ali časovna prepoved igranja ali opravljanja 
dolžnosti v trajanju več kot enega leta in je taka odločitev potrjena s strani Disciplinske komisije OZS, se 
lahko proti taki odločitvi najavi pritožba Skupščini OZS v roku 15 dni po prejemu drugostopenjske 
odločitve in to preko drugostopenjskega organa, s tem da pritožba ne zadrži izvršitve odločbe. 
 

46. člen 
 

Če je pritožbo vložil samo kaznovani, se prvostopenjska odločitev ne more spremeniti v njegovo škodo. 
 

Vložena pritožba zadrži izvršitev izpodbijane odločbe, razen v primeru predvidenem v 45. členu tega 
Pravilnika in vložene pritožbe proti suspenzu. 
 
 
VII. IZREDNA PRAVNA SREDSTVA 
 

OBNOVA POSTOPKA 
 

47. člen 
 

Obnova postopka se lahko zahteva: 
a. če obstaja sum, da je odločitev zasnovana na lažnih dejstvih 
b. če obstajajo nova dejstva in novi dokazi, ki se jih prej ni poznalo in bi lahko vplivali na odločitev 
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48. člen 

 

Predlog za obnovo postopka lahko vloži: 
a. kaznovani 
b. klub, če je kaznovan njegov igralec 
c. tisti, ki vloži prijavo 

 

Predlog za obnovo postopka se vloži v roku 6 mesecev od dneva pravnomočnosti odločbe. O predlogu 
za obnovo postopka odloča organ, čigar odločbo se izpodbija. 
 
ZAHTEVA ZA VARSTVO ZAKONITOSTI 
 

49. člen 
 

Zahteva za varstvo zakonitosti se lahko vloži zoper vsak sklep – odločbo izdano na drugi stopnji, 
oziroma vsako pravnomočno odločbo, če je kršen ta pravilnik ali drug predpis. 
 

Zahtevo za varstvo zakonitosti lahko vloži oseba, ki ima pravico do pritožbe zoper sklep – odločbo o 
disciplinskem prekršku disciplinskega organa druge stopnje 
 

O zahtevi za varstvo zakonitosti odloča prva naslednja redna Skupščina OZS. 
 

Zahtevo za varstvo zakonitosti se lahko vloži v roku treh mesecev od dneva pravnomočnosti odločbe. 
 
IZREDNA OMILITEV KAZNI 
 

50. člen 
 

Omilitev pravnomočne izrečene kazni je dovoljena, če se po pravnomočnosti odločbi – sklepu o kršitvi 
pokažejo okoliščine, ki jih ni bilo, ko se je odločitev izrekala, ali pa se zanje ni vedelo, ki pa bi očitno 
vplivale na izrek milejše kazni. 
 

51. člen 
 

Izredno omilitev kazni sme zahtevati storilec disciplinskega prekrška, ki je bil kaznovan s pravnomočno 
odločbo – sklepom. Zahteva za izredno omilitev kazni se lahko vloži, če je storilec disciplinskega 
prekrška odslužil že vsaj polovico kazni. 
 

Zahteva se lahko vloži disciplinskemu organu, ki je izdal sklep – odločbo o disciplinski sankciji, enkrat v 
koledarskem letu. 
 

Disciplinski organ iz drugega odstavka tega člena razišče morebitne razloge za izredno omilitev kazni in 
pošlje celoten spis s svojim mnenjem Skupščini OZS v odločitev. 
 

Skupščina OZS lahko zahtevo za izredno omilitev kazni zavrne, zahtevi ugodi in z odločbo – sklepom 
spremeni odločitev glede izreka disciplinske sankcije 
 
STROŠKI DISCIPLINSKEGA POSTOPKA 
 

52. člen 
 
Disciplinski organ lahko v izreku disciplinske kazni naloži storilcu disciplinskega prekrška tudi kritje 
stroškov disciplinskega postopka. 
 

Stroški disciplinskega postopka so: 
1. izdatki za priče in strokovnjake v disciplinskem postopku, 
2. potni stroški uradnih oseb, 
3. drugi potrebni izdatki (stroški za prevajanje in drugo), 
4. povprečnina, ki jo določa OZS za vsako tekmovalno obdobje posebej 
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VIII. IZVRŠITEV IN EVIDENCA SKLEPOV – ODLOČB 
 

53. člen 
 

Sklep – odločba disciplinskega organa postane pravnomočna, ko je ni možno več izpodbijati s pritožbo 
ali če zoper njo ni pravnega sredstva. 
 

54. člen 
 

Odločba, s katero je pravnomočno izrečena denarna kazen ali odločeno o stroških postopka, se izvrši v 
roku, ki je določena za plačilo denarne kazni in stroškov postopka. 
 

55. člen 
 

Disciplinski organi morajo voditi evidenco o izrečenih disciplinskih sankcijah oziroma izdanih sklepih – 
odločbah v disciplinskem postopku. 
 
Evidenca iz prvega odstavka mora vsebovati zlasti: 

1. podatke o storilcu disciplinskega prekrška in sedež kluba oziroma organizacije – zveze, kateri 
storilec pripada; 

2. pravno opredelitev disciplinskega prekrška; 
3. številko in datum izdanega sklepa – odločbe ter izrečeno disciplinsko sankcijo. 
 

Evidenca kaznovanih storilcev disciplinskih prekrškov se v času rednega tekmovalnega obdobja sproti 
objavlja v periodičnih biltenih OZS oziroma na spletnih straneh OZS. 
 
 
X. POSEBNI DEL 
 

56. člen 
 

Kdor ne izvrši odločitve organa OZS : 
 se kaznuje s časovno prepovedjo igranja ali opravljanja dolžnosti do enega leta 
 če prekršek zagreši klub – ekipa se kaznuje s prehodom v  najnižji rang tekmovanja 

 
57. člen 

 

Kdor deluje posredno ali neposredno proti odločitvi organa OZS ali na drug način resno ogroža ugled ali 
delovanje teh organov: 

 se kaznuje s časovno prepovedjo igranja ali opravljanja dolžnosti do enega leta 
 če prekršek zagreši klub – ekipa, se lahko kaznuje s prehodom v najnižji rang tekmovanja 

 
58. člen 

 

Kdor se pred organom OZS nedostojno ali nešportno vede: 
 se kaznuje s časovno prepovedjo igranja ali opravljanja dolžnosti do enega leta 

 
59. člen 

 

Kdor želi ali govori in prenaša neresnice o vodstvu OZS, klubu ali članu OZS : 
 se kaznuje s časovno prepovedjo igranja ali opravljanja dolžnosti v trajanju do enega leta 
 če prekršek stori klub ali njegov organ, se kaznuje z denarno kaznijo 
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60. člen 
 

Kdor nagovarja tekmovalca ali funkcionarja kluba, da ekipa ne nastopi ali ne nastopi v najmočnejši 
zasedbi, da se ne trudi, da ne igra po najboljših močeh ali da zapusti igrišče: 

 se kaznuje s časovno prepovedjo igranja ali opravljanja dolžnosti v trajanju najmanj tri mesece 
 če je nagovarjanje uspelo, se lahko izreče kazen doživljenjske diskvalifikacije 
 igralec, ki pristane na nagovarjanje iz prvega odstavka tega člena, se kaznuje z enako kaznijo, 

klub pa s prehodom v nižji rang tekmovanja 
 

61. člen 
 

Kdor z nagovarjanjem ali z obljubo nagrade ali na drug način vpliva na sodnika ali delegata OZS, da 
svoje dolžnosti ne opravi v smislu pravil odbojkarske igre: 

 se kaznuje s časovno prepovedjo igranja ali opravljanja dolžnosti v trajanju najmanj šestih 
mesecev 

 če je nagovarjanje uspelo, se lahko izreče kazen doživljenjska prepoved opravljanja dolžnosti 
 

Sodnik ali delegat OZS, ki je pristal na nagovarjanje, darilo ali obljubljeno nagrado in svojo dolžnost 
opravil v nasprotju s pravili odbojkarske iger : 

 se kaznuje s časovno prepovedjo igranja ali opravljanja dolžnosti v trajanju najmanj šestih 
mesecev 

 če je nagovarjanje uspelo, se lahko izreče kazen doživljenjska prepoved opravljanja dolžnosti 
 

62. člen 
 

Kdor na kateri koli način vpliva ali sodeluje pri vnaprej dogovorjenem rezultatu na odbojkarski tekmi, kjer 
doseženi rezultat ni posledica športnega tekmovanja: 

 se kaznuje s časovno prepovedjo igranja ali opravljanja dolžnosti v trajanju najmanj šestih 
mesecev ali z doživljenjsko diskvalifikacijo 

 

Klub, ki sodeluje pri vnaprej dogovorjenem rezultatu: 
 se kaznuje z denarno kaznijo in prehodom v najnižji rang tekmovanja 

 

Kaznuje se tudi poskus 
 

63. člen 
 

Kdor z izjavo ali na drugi način zavestno zavede v zmoto organe ali funkcionarje OZS, pa je zato 
sprejeta odločitev, ki sicer ne bi bila sprejeta: 

 se kaznuje s prepovedjo igranja ali opravljanja dolžnosti za določeno število tekem 
 če prekršek stori klub ali njegov organ ali funkcionar, se kaznuje z enako kaznijo ali denarno 

kaznijo 
 

64. člen 
 

Kdor v postopku pred organom OZS lažno priča: 
 se kaznuje s prepovedjo igranja ali opravljanja dolžnosti v trajanju šestih mesecev 
 če prekršek stori klub ali njegov organ ali funkcionar, se kaznuje z denarno kaznijo 

 
65. člen 

 

Kdor se na javnem mestu kot član OZS nespodobno obnaša: 
 se kaznuje s časovno prepovedjo igranja ali opravljanja dolžnosti do enega leta 

 

Kdor se nespodobno obnaša na odbojkarski tekmi, pa ni udeleženec tekme: 
 se kaznuje s časovno prepovedjo igranja ali opravljanja dolžnosti do enega leta 
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66. člen 
 

Kdor žali, izziva ali fizično napade tekmovalca, trenerja, funkcionarja, delegata OZS, sodnika ali gledalca 
na tekmi ali izven odbojkarskih igrišč: 

 se kaznuje s prepovedjo igranja ali opravljanja dolžnosti na določenem številu tekem, v težjih 
primerih pa s časovno prepovedjo igranja ali opravljanja dolžnosti 

 

V posebno težkih primerih se lahko izreče kazen doživljenjske diskvalifikacije. 
 

67. člen 
 

Klub katere ekipa, ki je pod suspenzom in nastopi na javni tekmi: 
 se kaznuje s prehodom v nižji rang tekmovanja 

 
68. člen 

 

Igralec ali trener, ki je odstranjen s klopi (diskvalifikacija) in/ali se še naprej nešportno obnaša: 
 se avtomatsko kaznuje z eno tekmo (naslednjo) prepovedjo igranja ali opravljanja dolžnosti 
 se lahko dodatno kaznuje s časovno prepovedjo igranja ali opravljanja dolžnosti 

 
69. člen 

 

Igralec ali trener, ki fizično napade nasprotnega igralca ali trenerja na tekmi: 
 se kaznuje s prepovedjo igranja ali opravljanja dolžnosti na določenem številu tekem, v težjih 

primerih pa s časovno prepovedjo igranja ali opravljanja dolžnosti 
 

70. člen 
 

Igralec, ki ob registraciji ali prestopu  poda netočne podatke: 
 se kaznuje s prepovedjo igranja na določenem številu tekem 

 

Če prekršek iz prvega odstavka stori klub: 
 se kaznuje z denarno kaznijo 

 
71. člen 

 

Igralec, ki nastopi za drug klub brez odobritve svojega kluba: 
 se kaznuje s prepovedjo igranja na določenem številu tekem 

 

Ekipa – klub, ki brez odobritve uvrsti v ekipo igralca drugega kluba: 
 se kaznuje z denarno kaznijo 

 
72. člen 

 

Igralec, ki brez razloga zamudi, neopravičeno odpove nastop za reprezentanco ali neopravičeno ne 
pride na priprave reprezentance: 

 se kaznuje s prepovedjo igranja na določenem številu tekem 
 

Če je do zamude ali neprihoda prišlo po krivdi kluba: 
 se klub kaznuje z denarno kaznijo 

 
73. člen 

 

Igralec, ki iz neupravičenih razlogov odkloni sodelovanje na prireditvi - dnevi slovenske odbojke : 
 se kaznuje s prepovedjo igranja na določenem številu tekem 

 

Če je do odklonitve prišlo po krivdi kluba: 
 se klub kaznuje z denarno kaznijo 
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74. člen 
 

Igralec ali funkcionar, ki sodeluje v reprezentanci ali na mednarodni tekmi in s svojimi dejanji škodi 
ugledu odbojkarskega športa: 

 se kaznuje s časovno prepovedjo igranja ali opravljanja dolžnosti 
 

Če se prekršek zgodi v posebno oteževalnih okoliščinah: 
 se lahko izreče doživljenjska diskvalifikacija 

 
75. člen 

 

Igralec, ki istočasno podpiše zahtevo z prestop za več klubov: 
 se kaznuje s časovno prepovedjo igranja na določenem številu tekem 

 

Klub, ki je bil seznanjen, da je igralec podpisal zahtevo za prestop za drug klub ali dovoli podpis zahteve 
za prestop zase v istem prestopnem roku: 

 se kaznuje z denarno kaznijo 
 

76. člen 
 

Disciplinski organ lahko povzročitelju prekrška izreče suspenz vedno, ko je sprožen disciplinski postopek 
in je za storjeni prekršek predpisana težja kazen. 
 

Suspenz iz prejšnjega odstavka stopi v veljavo z dnem sprejetja odločitve – sklepa oziroma odločbe in 
lahko traja do meseca dni, v bolj zapletenih primerih disciplinskega postopka pa do dveh mesecev. 
 

77. člen 
 

Čas, prebit v suspenzu, se vračunava v kazen. 
 
 
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
 

78. člen 
 

Disciplinski postopki, ki do dneva uveljavitve tega pravilnika še niso bili pravnomočni končani, se 
dokončajo po sedaj veljavnih predpisih 
 

79. člen 
 

Tolmačenje in razlago določb tega Pravilnika daje Disciplinska komisija OZS. 
 

80. člen 
 
 
Ta pravilnik je bil sprejet na korespondenčni seji predsedstva OZS dne 09.09.2016 in začne veljati takoj. 
 
 
Ljubljana, 12.09.2016 
 
 
 
 

Predsednik OZS: 
Metod ROPRET  l.r. 


