DISCIPLINSKI PRAVILNIK
CURLING ZVEZE SLOVENIJE

Skupščina Curling zveze Slovenije je na redni skupščini, v Ljubljani dne 1/12/2010, na
podlagi 21. člena v zvezi s 40. členom Statuta Curling zveze Slovenije sprejela
DISCIPLINSKI PRAVILNIK
CURLING ZVEZE SLOVENIJE

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa disciplinske prekrške in disciplinske ukrepe, s katerimi se ti sankcionirajo,
ter postopek za njihovo izrekanje.
Za vprašanja postopka, ki jih ne ureja ta disciplinski pravilnik, se smiselno uporabljajo načela
skrajšanega kazenskega postopka.
Določbe tega pravilnika veljajo za vsakogar, ki je v času izvršitve disciplinskega prekrška član
Curling zveze Slovenije, (za športnike, športne delavce, funkcionarje in društva združena v
Curling zvezo Slovenije), ne glede na kraj storitve prekrška.
Naknadni izstop iz Curling zveze Slovenije ni ovira za dokončanje disciplinskega postopka.
2. člen
Disciplinski prekršek je vsako ravnanje osebe opredeljene v tretjem odstavku 1. člena tega
pravilnika, izvršeno v škodo zveze, njenega organa, funkcionarja ali drugega oškodovanca, ki je
storjeno naklepoma ali iz malomarnosti in je kot disciplinski prekršek določeno s tem
pravilnikom.
3. člen
Naklep je podan, če se je storilec disciplinskega prekrška zavedal posledic svojega ravnanja in
je posledico hotel ali vanjo privolil.
Malomarnost je podana, če se je storilec disciplinskega prekrška zavedal možnosti nastanka
posledice svojega ravnanja, pa je lahkomiselno mislil, da do nje ne bo prišlo ali če se te
možnosti ni zavedal, pa bi se glede na njegove osebnostne lastnosti in objektivne okoliščine
tega moral in mogel zavedati.
Ni disciplinskega prekrška, če je bilo dejanje storjeno v silobranu, v skrajni sili, pod vplivom
sile in grožnje ter v dejanski ali opravičljivi zmoti. Ta vprašanja se presojajo po splošnih
pravnih pravilih.
4. člen
Kazenska odgovornost, odgovornost za gospodarski prestopek, ter civilnopravna odgovornost
za škodo povzročeno tretjim osebam, ne izključuje disciplinske in materialne odgovornosti
kršitelja v smislu, kot je določeno s tem pravilnikom.
Uvedba postopka pred rednim sodiščem ne zadrži izvršitve dokončne odločbe disciplinske
komisije, kot je določeno s tem pravilnikom.

II. DISCIPLINSKI PREKRŠKI

5. člen
Disciplinski prekrški, ki jih obravnavajo disciplinski organi so:
- kršitve splošnih aktov in sklepov CZS in njenih organov,
- nevestno in malomarno vedenje do sprejetih zadolžitev in funkcij v organih Curling
zveze Slovenije ,
- kršitve tekmovalnih in prireditvenih pravil ter dolžnosti športnega vedenja,
- kršitve pravil varnosti pri vadbi in tekmovanjih,
- dejanja, ki škodujejo interesu in ugledu kateregakoli organa Curling zveze Slovenije ,
- vsa druga ravnanja, ki pomenijo protipravno dejanje člana društva, sodnika Curling
zveze Slovenije, funkcionarja društva ali Curling zveze Slovenije ter organa društva ali
Curling zveze Slovenije, ki jih splošni akti Curling zveze Slovenije zaradi njihove
nevarnosti določajo kot taksne in hkrati določajo njihove znake in disciplinske ukrepe
zanje.

III. DISCIPLINSKI UKREPI

6. člen
Za disciplinske prekrške, ki jih določa disciplinski pravilnik, lahko disciplinska komisija izreče
naslednje ukrepe:
- pisni opomin
- graja
- prepoved tekmovanja in prepoved sojenja za določeno število tekem, ki ne more biti
nižje od 1 tekme in ne višje od 10 tekem,
- prepoved tekmovanja, prepoved sojenja in prepoved opravljanja funkcije, ki ne more
biti krajša od dveh mesecev in ne daljša od dveh let,
- izključitev
Ukrep izključitve je mogoče izreci tudi kot pogojni disciplinski ukrep za dobo do treh let.
Določitev disciplinskega ukrepa je odvisna od okoliščin konkretnega disciplinskega prekrška,
teže prekrška in ponavljanja le teh.

7. člen
Opomin je najblažji ukrep opominjevalne narave, ki ga je mogoče izreči za lažje disciplinske
kršitve.
Lažja disciplinska kršitev ima za posledico manjšo moralno ali materialno škodo, odgovornemu
kršitelju pa ni moč očitati naklepa, ampak je kršitev posledica nepremišljenosti ali
malomarnosti.
Z opominom se seznanijo tudi organi društva, katerega član je kaznovan, v kolikor ni
kaznovano samo društvo.
Opomina v nobenem primeru ni mogoče izreči odgovornemu kršitelju za nezakonito
razpolaganje s finančnimi ali materialnimi sredstvi Curling zveze Slovenije, za zlorabo položaja
ali funkcije ali za dejanja, ki škodijo ugledu Curling zveze Slovenije.
8. člen
Graja je strožji ukrep opominjevalne narave, ki ga je mogoče izreči za hujše disciplinske
prekrške.
Graja se lahko izreče skupaj s prepovedjo izvrševanja funkcije ali druge dejavnosti v okviru
zveze.

Ukrep, ki se izreče v obliki graje s posledico prepovedi izvrševanja funkcije ali druge dejavnosti
v okviru zveze, velja za časovno obdobje najmanj dveh mesecev in največ dveh let.
Graja se objavi na spletnih straneh Curling zveze Slovenije. Z grajo se seznanijo tudi organi
društva, katerega član je kaznovan, v kolikor ni kaznovano samo društvo.
9. člen
Kazen prepovedi tekmovanja in prepovedi sojenja za določeno število tekem se izreče zaradi
težjega disciplinskega prekrška storjenega v zvezi s tekmovanjem in sicer v tekočem
tekmovalnem letu.
Kazen po tem členu ne more biti nižja od prepovedi tekmovanja ali sojenja na 1 (eni) tekmi in
ne višja od prepovedi tekmovanja ali sojenja na 10 (desetih) tekmah.
Kazen po tem členu se objavi na spletnih straneh Curling zveze Slovenije. Z njo se seznanijo
tudi organi društva, katerega član je kaznovan, v kolikor ni kaznovano samo društvo.
10. člen
Kazen prepovedi tekmovanja , prepovedi sojenja in prepovedi opravljanja funkcije se izreče
zaradi težjega disciplinskega prekrška storjenega v zvezi s tekmovanjem, tudi če prekršek ni bil
storjen v tekočem tekmovalnem letu.
Če je kazen prepovedi tekmovanja, prepovedi sojenja in prepovedi opravljanja funkcije
določena po tem členu (časovno), ne more biti krajša od 2 (dveh) mesecev in ne daljša od 2
(dveh) let.
Kazen po tem členu se objavi na spletnih straneh Curling zveze Slovenije. Z njo se seznanijo
tudi organi društva, katerega član je kaznovan, v kolikor ni kaznovano samo društvo.
11. člen
Izključitev iz članstva Curling zveze Slovenije je najstrožji ukrep, ki ga je mogoče izreči v
najtežjih primerih storjenih disciplinskih prekrškov.
Kot najtežji disciplinski prekrški se štejejo tisti prekrški,
- zaradi katerih je Curling zvezi Slovenije povzročena večja materialna ali moralna škoda,
- zaradi katerih je v večji meri ovirano delo članov in organov Curling zveze Slovenije
- ki predstavljajo nevarnost za premoženje ali celo zdravje in življenje ljudi.
Izključitev je mogoče izreči tudi pogojno za dobo do 3 (treh) let.
Kazen po tem členu se objavi na spletnih straneh Curling zveze Slovenije. Z njo se seznanijo
tudi organi društva, katerega član je kaznovan, v kolikor ni kaznovano samo društvo.

IV. UDELEŽENCI V DISCIPLINSKEM POSTOPKU

12. člen
Udeleženci v disciplinskem postopku so disciplinski organi, stranke, oškodovanci, priče in
druge osebe, ki se po določbah tega pravilnika ali po odločitvi disciplinskih organov lahko
udeležijo tega postopka.

13. člen
Stranki v disciplinskem postopku sta upravičeni predlagatelj in oseba zoper katero je uveden
disciplinski postopek, do dokončanja postopka.
14. člen
Oseba zoper katero je uveden disciplinski postopek je lahko
- fizična oseba, če je takrat, ko stori kršitev, ki predstavlja kršitev po tem pravilniku,
član društva, ki je vključeno v Curling zvezo Slovenije, športni delavec ali funkcionar
Curling zveze Slovenije
- ali društvo, ki je član Curling zveze Slovenije.
15. člen
Oseba zoper katero je uveden disciplinski postopek ima pravico, da na svoje stroške najame
pooblaščenca, kateremu se vročajo tudi vsa pisanja, v skladu s tem disciplinskim pravilnikom.
Društvo v disciplinskem postopku predstavlja oz. zastopa zakoniti zastopnik društva oz.
oseba, ki jo zakoniti zastopnik za to pooblasti.
16. člen
Upravičeni predlagatelji so osebe ali organi, ki so upravičeni predlagati začetek disciplinskega
postopka.
Uvedbo disciplinskega postopka lahko predlagajo:
- društvo, član Curling zveze Slovenije
- predsednik Curling zveze Slovenije
- nadzorni odbor Curling zveze Slovenije
Upravičeni predlagatelj lahko predlaga uvedbo disciplinskega postopka na lastno iniciativo ali
na podlagi obvestila druge fizične ali pravne osebe, po lastni presoji.
17. člen
Oškodovanec je fizična ali pravna oseba, ki je s storjenim disciplinskim prekrškom utrpela
škodo in uživa varstvo po tem pravilniku.
18. člen
Priča je vsakdo, ki lahko posreduje za disciplinski postopek pomembne podatke. Vse priče v
postopku imajo enak položaj, ne glede na razmerje do obdolžene osebe, organov postopka ali
do drugih udeležencev in se zanje ne uporabljajo pravna pravila o dokaznih prepovedih in
oprostitvi pričevanja.

V. DISCIPLINSKI ORGANI
19. člen
Organi disciplinskega postopka so:
- Disciplinska komisija Curling zveze Slovenije
- Upravni odbor Curling zveze Slovenije
- Skupščina Curling zveze Slovenije

20. člen
Na prvi stopnji vodi disciplinski postopek, odloča in izreka disciplinske ukrepe disciplinska
komisija.
Disciplinsko komisijo imenuje skupščina Curling zveze Slovenije. Sestavljajo jo predsednik in
dva člana oz. njihovi namestniki. Če kateri od članov disciplinske komisije začasno ne more
opravljati svojega dela, ga zamenja eden od namestnikov po načelu rotacije.
Mandat članov disciplinske komisije traja 4 leta in so lahko po poteku mandata ponovno
izvoljeni, vendar največ dvakrat zaporedoma.
Disciplinska komisija se sestaja po potrebi, vendar najmanj enkrat letno. Deluje in odloča v
sestavi treh članov.
Svoje odločitve disciplinska komisija sprejema z večino glasov. Pri odločanju se nobeden od
članov ne more vzdržati.
21. člen
Člani disciplinske komisije izmed sebe izvolijo predsednika, ki skrbi za izvedbo disciplinskega
postopka, podpisuje akte disciplinske komisije, zastopa disciplinsko komisijo pred drugimi
organi Curling zveze Slovenije, ter opravlja druge naloge za katere je pooblaščen.
22. člen
Disciplinska komisija o svojem delu vsaj enkrat letno poroča Skupščini Curling zveze
Slovenije. Poročilo v pisni in ustni obliki poda predsednik disciplinske komisije, oz. v primeru
njegove zadržanosti drug član disciplinske komisije.
V delu, ki si nanaša na izrečene opomine, disciplinska komisija poroča zgolj o številu izrečenih
opominov v preteklem letu.
23. člen
Na drugi stopnji odloča o pritožbah zoper sklepe in odločbe disciplinske komisije upravni
odbor Curling zveze Slovenije, po enakih načelih, kot veljajo za disciplinsko komisijo.
24. člen
Na tretji stopnji odloča Skupščina Curling zveze Slovenije, vendar samo v primeru, ko je zoper
bil v postopku na prvi ali drugi stopnji izrečen ukrep izključitve iz članstva Curling zveze
Slovenije.
Skupščina Curling zveze Slovenije odloči na plenarnem zasedanju z navadno večino prisotnih
članov.
O odločitvi Skupščine Curling zveze Slovenije se izdela poseben sklep.
VI. DISCIPLINSKI POSTOPEK

25. člen
Disciplinski postopek je hiter, koncentriran, pisni in dvostopenjski, izjemoma tristopenjski.
Disciplinski postopek se sme za določen subjekt zaradi določenega disciplinskega prekrška
uvesti samo enkrat. Ponovno odločanje v isti zadevi ni dovoljeno.
Določba drugega odstavka tega člena ne velja za ponavljajoče se istovrstne disciplinske
prekrške.

26. člen
Sodelovanje oseba zoper katero je uveden disciplinski postopek v postopku ni pogoj za njegovo
izvedbo ali za ugotovitev odgovornosti in sankcioniranje, vendar mora biti ta oseba pravilno
povabljena.
27. člen
Obravnava disciplinskih zadev je praviloma javna. Lahko pa disciplinska komisija odloči, da je
seja zaprta za javnost. O tem odloči z večino glasov prisotnih članov.
28. člen
Določbe o vročanju se nanašajo na pisno komuniciranje disciplinskih organov z ostalimi
udeleženci disciplinskega postopka.
Kot pisanje v smislu tega pravilnika se štejejo zlasti:
- zahteva za uvedbo disciplinskega postopka, poziv za dopolnitev ali popravo zahteve,
- vabilo na disciplinsko obravnavo,
- odločbe disciplinskih organov.
29. člen
Vsa pisanja v disciplinskem postopku se strankam vročajo priporočeno s povratnico. Za dan
vročitve se šteje dan podpisa povratnice.
Vročitev fizični osebi je pravilna tudi, če namesto naslovnika prevzame pošiljko druga oseba, ki
živi z naslovnikom v skupnem gospodinjstvu.
Vročitev društvu je pravilna, če pošiljko prevzame zakoniti zastopnik društva ali druga oseba
na sedežu društva, ki je pooblaščena za sprejem pisemskih pošiljk.
30. člen
Vsa pisanja v disciplinskem postopku so takse prosta.
31. člen
Disciplinski postopek se lahko začne na predlog upravičenega predlagatelja.
Disciplinski postopek lahko uvede tudi disciplinska komisija po uradni dolžnosti, če ugotovi,
da je bila storjena kršitev s strani člana ali organa Curling zveze Slovenije.
32. člen
Predlog za uvedbo disciplinskega postopka mora biti v pisni obliki in obrazložen.
Predlog mora vsebovati:
- podatke o predlagatelju,
- podatke o obdolženi osebi, storilcu disciplinske kršitve
- opis disciplinskega prekrška, opredeljenega krajevno in časovno
- navedbo morebitnih prič in dokazni predlog
- datum in podpis upravičenega predlagatelja
33. člen
Če je predlog nerazumljiv ali nepopoln, disciplinska komisija pisno pozove predlagatelja, da
predlog ustrezno dopolni in mu postavi rok za dopolnitev. Če predlagatelj predloga ne dopolni,

ali predlog kljub dopolnitvi ni sposoben za obravnavo, ga disciplinska komisija zavrže s
sklepom. Zoper sklep je dovoljena pritožba.
34. člen
Po prejemu predloga je dolžna disciplinska komisija v roku 30 (trideset) dni odločiti o predlogu
za uvedbo disciplinskega postopka.
Če disciplinska komisija ne uvede disciplinskega postopka, sprejme sklep, s katerim zahtevo
za uvedbo disciplinskega postopka zavrže, ter o tem obvesti upravičenega predlagatelja. Zoper
sklep je dovoljena pritožba.
35. člen
O uvedbi disciplinskega postopka disciplinska komisija nemudoma, najkasneje pa v 8 (osmih)
dneh obvesti obe stranki.
Osebi, zoper katero je uveden postopek disciplinska komisija vroči predlog za uvedbo postopka
s pozivom, da naj na predlog pisno odgovori. Za odgovor disciplinska komisija postavi rok, ki
ne sme biti krajši od 8(osem) dni in ne daljši od 30 (trideset) dni.
36. člen
Po poteku roka za odgovor na predlog skliče predsednik sejo disciplinske komisije.
Sklic seje mora biti posredovan vsem strankam v postopku pravočasno, najmanj 15 (petnajst)
dni pred sejo komisije.
37. člen
Na seji komisije mora biti strankam omogočeno, da se izjavijo o vseh dejstvih in okoliščinah
pomembnih za odločitev.
38. člen
Na seji se piše zapisnik, ki ga podpišejo vsi navzoči člani komisije, zapisnikar ter stranke v
postopku. V kolikor kateri od navedenih ne želi podpisati zapisnika se to protokolira na koncu
zapisnika.
39. člen
Oseba zoper katero je uveden disciplinski postopek, ter njegov pooblaščenec ali zakoniti
zastopnik imajo v teku disciplinskega postopka pravico pregledovati disciplinske spise. O času
in kraju pregleda spisov odloči predsednik disciplinske komisije.
40. člen
Disciplinska komisija svoje odločitve sprejema v obliki sklepov in odločb, ki jih v pisni obliki in
z obrazložitvijo vroči strankam v postopku.
Pri odločanju se noben član disciplinske komisije ne more vzdržati.
Disciplinska komisija je dolžna nemudoma po sprejemu odločitve, najkasneje pa v roku 8
(osem) dni izdelati odločbo v pisni obliki in jo vročiti strankam.
41. člen
Odločba, ki jo izda disciplinska komisija mora vsebovati:

-

uvod
izrek
obrazložitev
pravni pouk
žig Curling zveze Slovenije
podpis predsednika disciplinske komisije

Izrek odločbe mora vsebovati:
- ime in priimek obdolžene osebe in njegove osebne podatke
- odločitev disciplinske komisije
- opredelitev disciplinskega prekrška po tem pravilniku
- izrečen disciplinski ukrep
- obveznost povrnitve škode (v kolikor je ta ugotovljena)
Obrazložitev mora zajemati razloge o pomembnih okoliščinah, ki so vplivale na odločitev
disciplinske komisije.
42. člen
Pri izbiri in izrekanju disciplinskega ukrepa mora disciplinska komisija upoštevati olajševalne
in oteževalne okoliščine posameznega primera.
Olajševalne okoliščine so:
- priznanje disciplinskega prekrška, obžalovanje, primerno vedenje po storjenem
prekršku, dotedanja nekaznovanost,
Oteževalne okoliščine:
- predkaznovanost, istovrstnost disciplinskega prekrška, neprimerno vedenje po storjeni
disciplinski kršitvi
43. člen
Ukrepi so lahko izrečeni kot pogojni.
44. člen
Disciplinska komisija Curling zveze Slovenije sme opustiti disciplinski postopek zoper društvo
– člana Curling zveze Slovenije oz. ne izvršiti izrečene disciplinske sankcije, če je disciplinsko
kršitev storil član društva, pri tem pa njegovo ravnanje ne predstavlja splošnega ravnanja
društva člana Curling zveze Slovenije, ter je društvo svojega člana, ki je storil disciplinski
prekršek po tem pravilniku že samo disciplinsko kaznovalo.
O disciplinski sankciji iz prejšnjega odstavka je dolžno društvo – član Curling zveze Slovenije
obvestiti disciplinsko komisijo nemudoma, najkasneje pa v 8 (osmih) dneh po izrečeni sankciji
za disciplinski prekršek.
Disciplinska komisija presodi ustreznost izrečene sankcije. V kolikor oceni, da sankcija ni
sorazmerna okoliščinam konkretnega disciplinskega prekrška, lahko nadaljuje disciplinski
postopek zoper društvo.
45. člen
Zoper odločbo ali sklep izdan na prvi stopnji imajo stranke disciplinskega postopka pravico do
pritožbe, razen če ta pravilnik ne določa drugače. Rok za vložitev pritožbe je 8 (osem) dni od
dne vročitve odločbe ali sklepa.
Pritožba se vloži pisno po pošti ali osebno, na sedež disciplinske komisije Curling zveze
Slovenije.
Pritožba zadrži izvršitev odločbe ali sklepa.

46. člen
Disciplinska komisija mora pritožbo v roku 8 (osem) dni z vsem gradivom odstopiti v odločanje
drugostopenjskemu organu, Upravnemu odboru Curling zveze Slovenije
47. člen
Drugostopni organ mora pritožbo obravnavati in odločitvi o njej v roku 30 (trideset) dni od
prejema.
Drugostopni organ:
- zavrže pritožbo s sklepom kot prepozno, nedovoljeno ali vloženo po neupravičeni osebi
- zavrne pritožbo z odločbo kot neutemeljeno in potrdi odločitev prvostopnega organa
- ugodi pritožbi z odločbo, odločitev organa v delu ali v celoti odpravi in vrne zadevo v
novo odločanje
- ugodi pritožbi z odločbo, odločitev organa v delu ali v celoti spremeni, tako, da sam
odloči o pritožbi
48. člen
Proti odločitvi drugostopnega organa ni pritožbe, razen v primeru, ko je osebi zoper katero je
bil uveden disciplinski postopek, izrečen ukrep izključitve iz Curling zveze Slovenije. V tem
primeru je dovoljena pritožba v roku 8 (osem) dni na Skupščino Curling zveze Slovenije.
Skupščina Curling zveza Slovenije odloča z večino glasov prisotnih članov na zasedanju.
Odločitev skupščine je dokončna.
Do zasedanja Skupščine Curling zveze Slovenije za obdolženo osebo velja suspenz, proti
kateremu ni pritožbe.
49. člen
Disciplinski ukrep se izvrši, ko postane odločitev disciplinskega organa dokončna.
Odločitev postane dokončna:
- s potekom pritožbenega roka, če pritožba ni bila vložena
- z dnem, ko o pritožbi zoper odločitev disciplinske komisije odloči Upravni odbor Curling
zveze Slovenije in je odločitev drugostopnega organa pravilno vročena obdolženi osebi
- z dnem, ko o pritožbi zoper odločitev Upravnega odbora Curling zveze Slovenije odloči
Skupščina Curling zveze Slovenije in je odločitev Skupščine pravilno vročena obdolženi
osebi
50. člen
Vsak pravnomočen izrečen disciplinski ukrep se vpiše v evidenco disciplinskih ukrepov –
register, ki ga vodi društvo.
51. člen
Izredna pravna sredstva niso dovoljena.
VII. ZASTARANJE

52. člen
Če od trenutka, ko se izve tako za storilca kot za disciplinski prekršek preteče več kot leto dni,
se disciplinski postopek ne more več začeti.

V vsakem primeru uvedba disciplinskega postopka zastara v treh letih od storitve prekrška.
Uvedba disciplinskega postopka prekine zastaranje.

VIII. ODGOVORNOST ZA POVZROČENO ŠKODO

53. člen
Oseba je odgovorna za škodo, ki jo povzroči Curling zvezi Slovenije namerno ali iz
malomarnosti.
Kdor povzroči škodo jo je dolžan povrniti v obliki denarne odškodnine.
Temelj za povračilo je odločba disciplinskega organa. Pri ugotavljanju odgovornosti za
povzročeno škodo in njeno višino delujejo disciplinski organi po postopku, ki je predpisan s
tem pravilnikom.
54. člen
Če povzroči škodo več oseb hkrati, so odgovorni nerazdelno.

VIII. KONČNA DOLOČBA

55. člen
Ta disciplinski pravilnik začne veljati, ko ga sprejme Skupščina Curling zveze Slovenije in se
objavi na spletni strani Curling zveze Slovenije.

Ljubljana, 1. 12. 2010

Predsednik
Curling zveze Slovenije
David Stonič

