DISCIPLINSKI PRAVILNIK

I.

SPLOŠNE DOLOČBE
1.

člen

Področje urejanja in veljavnosti
Ta pravilnik ureja disciplinsko odgovornost igralcev, športnih delavcev, trenerjev, funkcionarjev,
športnih društev članov Floorball zveze Slovenije (v nadaljevanju ŠD), kot tudi vseh ostalih oseb oz.
organov, ki delujejo pod okriljem Floorball zveze Slovenije (v nadaljevanju FZS), za kršitev pravil
igre floorball, Statuta FZS in ostalih aktov FZS ter pravil IFF, kot tudi vseh navodil, sklepov in odločb
FZS ali IFF.
Funkcionar je oseba, ki v okviru FZS opravlja določeno funkcijo.
Ta pravilnik določa kazni, ki se izrekajo kršiteljem, ter pogoje in postopek za ugotavljanje
odgovornosti in izrekanje kazni.
Ta pravilnik se uporablja ne glede na to, ali je prekršek storjen na ozemlju Republike Slovenije, ali
zunaj nje. Ta pravilnik je obvezen za vse osebe in organizacije, ki delujejo pod okriljem FZS.
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Opredelitev fizičnih oseb v tem pravilniku je nevtralna in se nanaša na pripadnike obeh spolov.
Vsak izraz v ednini se lahko, kjer je to potrebno, uporabi tudi v množini in obratno.
2.

člen

Razmerje z drugimi pravili
Ta pravilnik se uporablja tudi za ugotavljanje odgovornosti za kršitve, storjene na mednarodnih
tekmah, če ni bila izrečena kazen s strani IFF. ŠD in ostale osebe pod okriljem FZS lahko s svojimi
splošnimi akti urejajo vprašanja disciplinske odgovornosti glede kršenja njihovih pravil. Izrekanje
kazni za takšne prekrške ne izključuje disciplinske odgovornosti po tem pravilniku in obratno.
Kazni, izrečene s strani ŠD skladno z njihovimi pravili, veljajo samo v okviru ŠD. S propozicijami
prvenstvenih in ostalih tekmovanj pod okriljem FZS se lahko ugotavljajo tudi drugi prekrški in kazni
za te prekrške, ne glede na to, ali so predvidene v tem pravilniku.
3.

člen

Pojem disciplinskega prekrška
Disciplinski prekršek je vsako dejanje odgovorne osebe, ki je bilo kot takšno določeno s tem
pravilnikom, akti FZS, pravili IFF, navodili, sklepi ali odločbami FZS ali IFF, preden je bilo takšno
dejanje storjeno.
Za vsako dejanje, ki ni izrecno predvideno kot disciplinski prekršek po tem pravilniku, predstavlja
pa kršitev pravil floorball igre, aktov FZS, pravilnikov, navodil, sklepov in odločb FZS ali IFF oz.
pomeni kršitev običajnega športnega obnašanja, se storilcu lahko izreče kazen, predvidena s tem
pravilnikom, vendar samo v primeru, če je bila kršitev določena, posredno ali neposredno, preden
je bilo dejanje storjeno.
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Nepoznavanje predpisov ne izključuje disciplinske odgovornosti.
4.

člen
Krivda

Storilcu disciplinskega prekrška je mogoče izreči disciplinski ukrep le, če je podana njegova krivda.
Krivda je podana z naklepom ali malomarnostjo.
Naklep je podan, če se je storilec zavedal posledic svojega ravnanja in je posledico hotel ali je vanjo
privolil.
Malomarnost je podana, če se je storilec zavedal možnosti nastanka posledice svojega ravnanja,
pa je lahkomiselno mislil, da do nje ne bo prišlo ali se te možnosti ni zavedal, pa bi se glede na
njegove osebnostne lastnosti in objektivne okoliščine moral in mogel zavedati te možnosti.
Ni disciplinskega prekrška, če je bilo dejanje storjeno v silobranu, skrajni sili, pod vplivom sile ali
grožnje, v dejanski ali opravičljivi zmoti. Ta vprašanja se smiselno presojajo glede na splošna pravna
načela in pravna pravila v primerljivih postopkih.
5.

člen

Vrste disciplinskih prekrškov
Glede na težo storjenega prekrška in stopnjo kazenske odgovornosti storilca se prekrški delijo na
lažje in hujše.
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Lažji je tisti disciplinski prekršek, kadar sta njegova nevarnost ali pomen neznatna zaradi tega, ker
je povzročil ali bi lahko povzročil zgolj neznatno materialno ali nematerialno škodo in zaradi nizke
stopnje odgovornosti storilca ali zaradi njegovih osebnih okoliščin.
Hujši disciplinski prekršek je tisti prekršek, ki ne izpolnjuje pogojev za lažji disciplinski prekršek.
6.

člen

Pojem oškodovanja
Za znatno materialno škodo velja škoda, katere znesek presega 500 EUR, ugotovljena na dan
storitve disciplinskega prekrška.
Za znatno nematerialno škodo velja navzven zaznavna in občutna krnitev ugleda, časti ali
normalnega delovanja FZS, IFF, funkcionarjev oz. drugih oškodovancev (npr. športnikov).
7.

člen

Čas izvršitve
Disciplinski prekršek je izvršen takrat, ko je storilec deloval ali bi moral delovati, ne glede na to,
kdaj je nastala posledica.
8.

člen

Kraj izvršitve
Disciplinski prekršek je izvršen tako na kraju, kjer je storilec deloval ali bi moral delovati, kot tudi
na kraju, kjer je nastala prepovedana posledica.
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9.

člen

Način izvršitve
Disciplinski prekršek je mogoče izvršiti s storitvijo ali z opustitvijo.
Disciplinski prekršek je storjen z opustitvijo samo, če je storilec opustil dejanje, ki bi ga moral izvršiti,
ta dolžnost pa temelji na tem pravilniku.
10. člen
Udeležba
Disciplinsko se prekrši tudi, kdor je kot napeljevalec ali soudeleženec sodeloval ali pomagal pri
disciplinskem prekršku.
11. člen
Poskus
Poskus je kazniv. Disciplinski ukrep pa se lahko v primeru poskusa spregleda v primerih dejavnega
obžalovanja in v primerih manjše pomembnosti.
12. člen
Zastaranje
Disciplinski postopek ni več dovoljen, če upravičeni predlagatelj ni vložil predloga za uvedbo
disciplinskega postopka najkasneje v roku 3 mesecev od storitve prekrška.
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Disciplinski prekršek zastara v roku dveh let po njegovi storitvi.
13. člen
Stek
Če se v disciplinskem postopku obravnava več različnih disciplinskih prekrškov istega storilca in se
ugotovi njegova krivda, se mu izreče enotna sankcija, skladno s tem pravilnikom.
Če storilec z istim izvršitvenim dejanjem uresniči znake dveh ali več različnih disciplinskih prekrškov,
se uporabljajo splošna pravna pravila specialnosti, subsidiarnosti in konsumpcije.

II.

POSEBNI DEL
14. člen
Vrste disciplinskih prekrškov
Disciplinski prekrški so zlasti naslednji:
a) za igralce:


kršitev ali nespoštovanje pravil, pravilnikov in drugih splošnih aktov, navodil,
sklepov in odločb FZS oz. IFF,
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krivo pričanje ali neresnično podajanje izjav pred disciplinskimi organi ali
neutemeljena odklonitev pričevanja oz. podajanja izjav,



neupravičen oz. nedovoljen nastop na tekmi,



nešportno obnašanje, obnašanje v nasprotju s pravili športnega vedenja,
nekulturno in nedostojno vedenje (npr. zmerjanje, pretepanje, žaljive in
nedostojne geste, vinjenost, predrznost),



nevarna in surova igra z namenom ogrozitve telesne varnosti nasprotnega
igralca,



razžalitev, grožnja, sramotitev nasprotnika, sodnikov, funkcionarjev,



uporaba prepovedanih poživil na tekmi (kršitve se sankcionirajo skladno s pravili



OKS-ZŠZ oz. WADA),
vnaprej dogovorjen izid na tekmovanju ali neresno tekmovanje in vsi drugi
podobni postopki, ki vplivajo na nepravilen potek in izid tekmovanj;

b) za trenerje in funkcionarje:


kršitev ali nespoštovanje pravil, pravilnikov in drugih splošnih aktov, navodil,
sklepov in odločb FZS oz. IFF,



krivo pričanje ali neresnično podajanje izjav pred disciplinskimi organi ali
neutemeljena odklonitev pričevanja oz. podajanja izjav,
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opravljanje funkcije na tekmi kljub prepovedi,
nešportno obnašanje, obnašanje v nasprotju s pravili športnega vedenja,
nekulturno in nedostojno vedenje (npr. zmerjanje, pretepanje, žaljive in
nedostojne geste, vinjenost, predrznost),




razžalitev, grožnja, sramotitev nasprotnika, sodnikov, funkcionarjev,
izdaja poslovne skrivnosti,



zavajanje FZS, njenih organov oz. organov IFF, kamor spada tudi podajanje
neresničnih podatkov o stanju kluba, ki nastopa v tekmovanjih pod okriljem FZS
ali IFF,



sramotenje FZS, njenih organov oz. organov IFF,



nagovarjanje igralcev k disciplinskim kršitvam,



neizpolnjevanje dolžnosti pri organizaciji tekem,



vnaprej dogovorjen izid na tekmovanju ali neresno tekmovanje in vsi drugi
podobni postopki, ki vplivajo na nepravilen potek in izid tekmovanj,



kršitev finančnih in drugih predpisov, zlasti tistih, ki urejajo poslovanje ŠD, z



namenom oškodovanja ŠD ali FZS,
neizvrševanje prevzetih nalog funkcionarjev organov FZS;



kršitev ali nespoštovanje pravil, pravilnikov ali drugih splošnih aktov, navodil,



sklepov in odločb FZS oz. IFF,
pomanjkljiva priprava obvezne tekme,

c) za ŠD:
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prekinitev tekme,



odstop iz tekmovanja,



vnaprej dogovorjen izid na tekmovanju ali neresno tekmovanje in vsi drugi
podobni postopki, ki vplivajo na nepravilen potek in izid tekmovanj;

d) za sodnike:


vnaprej dogovorjen izid na tekmovanju ali neresno sojenje in vsi drugi podobni
postopki, ki vplivajo na nepravilen potek in izid tekmovanj,



neupravičen odstop od sojenja oz. neupravičena opustitev sojenja na
tekmovanjih, ki so pod okriljem FZS,



nešportno obnašanje, obnašanje v nasprotju s pravili športnega vedenja,
nekulturno in nedostojno vedenje (npr. zmerjanje, žaljive in nedostojne geste,
vinjenost, predrznost).
15. člen
Disciplinski ukrepi

Za vsak disciplinski prekršek po tem pravilniku se lahko glede na njegovo težo izreče enega od
naslednjih disciplinskih ukrepov:
a) igralcem:
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opomin,
denarna kazen,
prepoved igranja;

b) trenerjem, funkcionarjem in sodnikom:


opomin,



denarna kazen,



prepoved sojenja,



prepoved opravljanja funkcije;



opomin,



denarna kazen,




zapora igrišča,
izključitev ekipe iz tekmovanja.

c) ŠD:

16. člen
Opomin
Opomin je najblažji ukrep, ki ga je mogoče izreči za lažje disciplinske prekrške.
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17. člen
Denarna kazen
Denarna kazen je ukrep, ki ga je mogoče izreči za disciplinske prekrške. Denarna kazen se lahko
izreče za vse disciplinske kršitve in sicer v razponu od 20 EUR do 5.000 EUR.
Če kazen ni plačana, jo je potrebno prisilno izterjati. Denarna kazen se lahko izreče skupaj s
prepovedjo igranja, sojenja, opravljanja funkcije oz. zaporo igrišča.
18. člen
Prepoved igranja in sojenja
Prepoved igranja je ukrep, ki se izreče igralcem za hujše disciplinske prekrške. Za vsak storjeni
disciplinski prekršek se lahko igralcu glede na težo storjenega prekrška izreče prepoved igranja za
določeno število tekem ali let.
Prepoved sojenja je ukrep, ki se izreče sodnikom za hujše disciplinske prekrške. Za vsak storjeni
disciplinski prekršek se lahko sodniku glede na težo storjenega prekrška izreče prepoved sojenja
za določeno število tekem ali let.
19. člen
Prepoved opravljanja funkcije
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Prepoved opravljanja funkcije je ukrep, ki se izreče funkcionarjem in trenerjem za hujše disciplinske
prekrške. Za vsak storjeni disciplinski prekršek se lahko funkcionarju in trenerju glede na težo
storjenega prekrška izreče prepoved opravljanja funkcije za določeno število tekem ali let. IO lahko
funkcionarja
FZS
s
sklepom
razreši.
člen
Suspenz igrišča
V primeru ponavljanja kršitev iz 65. in 66. člena lahko Koordinator tekmovanj FZS suspendira igrišče
za določen čas. ŠD mora domače tekme v času trajanja suspenza organizirati na igrišču,
oddaljenem več kot 20 km od suspendiranega igrišča. Če imajo zaradi tega gostujoče ekipe višje
stroške, jih krije organizator. Višino stroškov določi Koordinator tekmovanj FZS.
20. člen
Izključitev iz tekmovanja
Izključitev iz tekmovanja se izreče za najhujše disciplinske kršitve, pa tudi za ponavljajoče hude
disciplinske kršitve. Ekipo ŠD, ki je spoznana za krivo najhujše disciplinske kršitve ali ponavljajočih
hudih disciplinskih kršitev, se izključi iz tekmovanja, v katerem nastopa.
Če član FZS denarne kazni ne plača v roku, ki ga je določil pristojni organ, je izključitev iz
tekmovanja avtomatična.

Floorball zveza Slovenije | Podlubnik 1c | 4220 Škofja Loka | info@floorballzveza.si
Davčna številka: 40938115 | Matična številka: 1132814000
Transakcijski račun odprt pri SKB, d.d.: SI56 0312 8108 6424 627

21. člen
Povrnitev materialne škode
Če je bila povzročena materialna škoda, se zahteva njena povrnitev od ŠD, katerega član je oseba,
ki jo je povzročila. Ta določba ne vpliva na morebitne regresne zahtevke, ki jih lahko ima ŠD do
svojega člana.
Če povzroči materialno škodo oseba, ki ni članica nobenega ŠD, se lahko povračilo škode zahteva
od nje osebno.
Višino povzročene materialne škode se oceni na podlagi pridobljenih izdanih računov ali
predračunov servisov oz. izvajalcev.
Poleg zahtevka za povračilo povzročene materialne škode se lahko izreče tudi sankcija.
22. člen
Pogojni ukrepi
Storilcu se lahko določi pogojna obsodba, s preizkusno dobo v trajanju najdlje enega leta, če se iz
okoliščin primera lahko zaključi, da bo tudi na ta način dosežen namen kaznovanja.
S pogojno obsodbo se določi kazen, ki pa ne bo izvršena, če storilec v preizkusni dobi ne bo storil
novega prekrška.
7

III.

DISCIPLINSKI POSTOPEK
23. člen
Udeleženci v postopku
Udeleženci disciplinskega postopka so disciplinski organi, stranke, oškodovanec, priče in druge
osebe, ki se po določbah tega pravilnika ali po odločitvi disciplinskih organov lahko udeležujejo
tega postopka.
24. člen
Disciplinski organi

Koordinator tekmovanj, Izvršni odbor FZS (v nadaljevanju IO) in Disciplinska komisija FZS (v
nadaljevanju DK) so pristojni za obravnavo disciplinskih kršitev.
O kršitvah na prvi stopnji odločata IO in Koordinator tekmovanj. O kršitvah 60. in 61. člena odloča
IO. O kršitvah 62., 63. in 64. člena odloča Koordinator tekmovanj, ob njegovi odsotnosti pa
predsednik FZS.
O kršitvah na II. stopnji odloča DK.
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V primeru, če skupščina FZS ugotovi, da posameznik ali ŠD deluje v nasprotju s pravili, ignorira
navodila skupščine ali s svojimi dejanji škoduje dobrem imenu FZS in floorballa, lahko na redni ali
izredni seji izreče katero koli sankcijo, ki jo predpisuje ta pravilnik.
Koordinator tekmovanj, IO in DK obravnavajo postopek in izrekajo morebitne sankcije. Pri svojem
delu se držijo splošnih načel kazenskega postopka, zlasti načela nepristranskosti in načela
predhodnega zaslišanja obdolženega oz. zagovornika obdolženega.
Član disciplinskega organa se mora izločiti iz postopka odločanja, kjer zaradi konflikta interesov ni
zagotovljena njegova nepristranskost in neodvisnost.
25. člen
Koordinator tekmovanj
Na prvi stopnji o disciplinskem prekršku, po 62., 63. in 64. členu vodi postopek, odloča in izreka
disciplinske ukrepe Koordinator tekmovanj, po načelih neodvisnosti, resničnosti, lastne presoje, v
skladu s tem pravilnikom.
Koordinator tekmovanj odloča na obravnavi, ki je lahko javna ali zaprta za javnost.
26. člen
Izvršni odbor
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Na prvi stopnji o disciplinskem prekršku, po 60. in 61. členu ter splošnih zadevah vodi postopek,
odloča in izreka disciplinske ukrepe IO, po načelih neodvisnosti, resničnosti, lastne presoje, v skladu
s tem pravilnikom.
IO odloča z večino glasov vseh članov. IO odloča na seji, ki je lahko javna ali zaprta za javnost ali
na korespondenčni seji.
27. člen
Disciplinska komisija
Na drugi stopnji o pritožbah zoper sklepe Koordinatorja tekmovanj ali IO odloča DK, po enakih
načelih, kot veljajo za Koordinatorja tekmovanj in IO.
28. člen
Stranke v postopku
Stranki v postopku sta upravičeni predlagatelj in obdolženec.
29. člen
Upravičeni predlagatelj
Upravičeni predlagatelji so osebe ali organi, upravičeni za začetek disciplinskega postopka. To so:


sodnika na tekmi,



delegat na tekmi,




predsednik FZS,
IO FZS,
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nadzorni odbor FZS,



ŠD,



skupaj najmanj 10 igralcev, ki morajo izbrati predstavnika, ki jih zastopa pred
disciplinskimi organi.
30. člen
Obdolženec

Obdolženec je oseba (pravna ali fizična) oz. ŠD, zoper katero se je po določbah tega pravilnika
začel disciplinski postopek, do dokončanja postopka.
31. člen
Oškodovanec
Oškodovanec je fizična ali pravna oseba, ki je z disciplinskim prekrškom utrpela škodo in uživa
varstvo po določbah tega pravilnika.
32. člen
Priča
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Priča je vsakdo, ki lahko posreduje za disciplinski postopek pomembne podatke. Vse priče v
postopku imajo enak položaj, ne glede na razmerje do obdolženca, organov postopka ali do
drugih udeležencev in se zanje ne uporabljajo pravna pravila o dokaznih prepovedih ali oprostitvi
pričevanja.
33. član
Zagovornik
Obdolženec ima pravico, da na svoje stroške najame zagovornika, vendar se zagovorniku ne
vročajo pisanja.
34. člen
Vročanje
Vsa pisanja v tem postopku se strankam vročijo po elektronski pošti. Igralcem in funkcionarjem se
pisanje lahko vroči tudi preko ŠD.
35. člen
Stroški postopka
V disciplinskem postopku stranke nosijo svoje stroške postopka. Potrebne stroške izvedbe dokazov
in procesnih dejanj, ki jih odredijo disciplinski organi, krije obdolženec ali predlagatelj, odvisno od
uspeha v postopku.
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36. člen
Potek postopka
Postopek je hiter, koncentriran, (praviloma) pismen in dvostopenjski. V disciplinskem postopku se
ne odloča o premoženjskopravnih zahtevkih.
37. člen
Predlog za uvedbo disciplinskega postopka
Disciplinski postopek se uvede na podlagi pisne in razumljive disciplinske prijave upravičenega
predlagatelja. Disciplinska prijava mora vsebovati:


podatke o predlagatelju,



podatke o obdolžencu,



dejanski opis domnevnega disciplinskega prekrška, opredeljenega krajevno in
časovno,




pravno kvalifikacijo ravnanja,
datum in podpis upravičenega predlagatelja.

Disciplinska prijava se naslovi na Koordinatorja tekmovanj ali predsednika IO. V disciplinski prijavi
je potrebno navesti vsa relevantna dejstva in predložiti vse razpoložljive dokaze.
Disciplinski postopek se uvede tudi na podlagi poročila o tekmi, ki ga podata sodnika ali delegat.
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38. člen
Postopek z disciplinsko prijavo
Če je disciplinska prijava nerazumljiva ali ne vsebuje vsega, kar je potrebno za obravnavanje, se
predlagatelja pozove, da v roku treh dni predlog ustrezno dopolni.
Če predlagatelj ne dopolni predloga, kot se to od njega zahteva, ali če predlog kljub dopolnitvi ni
sposoben za obravnavanje, se zavrže s sklepom brez obravnavanja. Zoper ta sklep je mogoča
pritožba.
39. člen
Vročitev disciplinske prijave in odgovor na disciplinsko prijavo
Obdolžencu se vroči disciplinska prijava za uvedbo postopka s pozivom, da lahko nanjo pisno
odgovori v roku osmih dni od vročitve. V odgovoru ima obdolženec pravico podati svoj zagovor
in predlagati vse dokaze, za katere meni, da so mu v korist.
40. člen
Postopek na podlagi poročila o tekmi
Sodnika ali delegat tekmovanja pošlje poročilo o tekmi skupaj z zapisnikom Koordinatorju
tekmovanj takoj po končanem tekmovanju.
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41. člen
Dodatno zbiranje dokazov
Disciplinski organ ni vezan na dokazne predloge strank in lahko po svoji prosti presoji, v skladu z
načelom pravičnosti, pridobi tudi druge dokaze, potrebne za izvedbo postopka. Lahko pozove
osebe, ki bi vedele karkoli pomembnega povedati o obravnavanem dogodku oz. priče, ki še niso
podale svojih izjav, da podajo izjave. V kolikor je to potrebno, lahko disciplinski organ izvede tudi
obravnavo, ki je lahko zaprta za javnost ali javna.
Priče je potrebno v pozivu opozoriti na dolžnost podati resnično izjavo in na dejstvo, da je kriva
izjava disciplinski prekršek.
42. člen
Olajševalne in obteževalne okoliščine
Pri izbiri in izrekanju disciplinskega ukrepa mora disciplinski organ upoštevati vse olajševalne in
obteževalne okoliščine posameznega primera:


olajševalne okoliščine: priznanje prekrška, kesanje, dobro vedenje po storjenem
prekršku, prejšnje nekaznovanje;



obteževalne okoliščine: prejšnje kaznovanje, istovrstnost prekrška, brezobzirnost,
povzročitev znatne materialne oz. nematerialne škode, nizkotne pobude in
neprimerno vedenje po storjenem prekršku.
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43. člen
Odločitev o disciplinski prijavi
Disciplinski organ na prvi stopnji je dolžan brez nepotrebnega zavlačevanja, najkasneje pa v roku
14 dni po izteku roka za odgovor obdolženca, odločiti o disciplinski prijavi za uvedbo disciplinskega
postopka.
Kadar se disciplinski postopek vodi na podlagi poročila o tekmi, mora Koordinator tekmovanj izdati
odločbo v štirih dneh po prejemu poročila iz 42. člena.
Disciplinski organ na prvi stopnji odloči z odločbo v obliki sklepa. Odločba, ki jo izda disciplinski
organ na prvi stopnji, je:


obsodilna odločba,



oprostilna odločba,



zavrnilna odločba.

Nemudoma po končanem postopku se odločba pošlje vsem strankam v postopku.
44. člen
Oprostilna odločba
Obdolženca se oprosti očitanega prekrška:
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če dejanje, za katero je bil vložen predlog za uvedbo disciplinskega postopka, ni
disciplinski prekršek,



če ni dokazov, da je obdolženec storil disciplinski prekršek,



če kljub izvedenem postopku obstaja resen dvom o tem, ali je obdolženec storil
disciplinski prekršek.
45. člen
Zavrnilna odločba

Predlog za uvedbo disciplinskega postopka se zavrne:


če je predlagatelj po vložitvi predloga za uvedbo disciplinskega postopka umaknil
predlog,



če je bil obdolžencu za isto dejanje že dokončno izrečen disciplinski ukrep ali je
bil dokončno oproščen disciplinske odgovornosti ali je bil zoper njega postopek



že dokončno ustavljen,
če je bil predlog vložen prepozno ali če je nastopilo zastaranje.
46. člen
Obsodilna odločba
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Z obsodilno odločbo je obdolženec spoznan za odgovornega za storjeni disciplinski prekršek in se
mu skladno z določbami tega pravilnika izreče ustrezen ukrep.
47. člen
Vsebina odločbe
Odločba, ki jo izda disciplinski organ na prvi stopnji, mora vsebovati: uvod, izrek, obrazložitev in
pravni pouk.
Odločba mora biti podpisana s strani članov disciplinskega organa na prvi stopnji, ki so sodelovali
pri izdaji odločbe.
V uvodu odločbe morajo biti navedeni člani disciplinskega organa na prvi stopnji, podatki o
obdolžencu in podatki o predlogu za uvedbo disciplinskega postopka s pravno kvalifikacijo.
Izrek odločbe mora vsebovati podatke o obdolžencu, odločitev disciplinskega organa na prvi
stopnji (krivdorek ali izrek, da se obdolženca oprosti storitve disciplinskega prekrška in postopek
ustavi), dejanski opis storjenega disciplinskega prekrška in njegovo pravno opredelitev po tem
pravilniku ter izrečeni disciplinski ukrep.
Obrazložitev mora zajemati razloge o vseh pravno pomembnih okoliščinah, ki so v določenem
primeru narekovali odločitev disciplinskega organa na prvi stopnji.
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48. člen
Redno pravno sredstva - pritožba
Zoper odločbo disciplinskega organa na prvi stopnji imata predlagatelj in obdolženec pravico do
pritožbe v roku osmih dni od prejema odločbe. Pritožba se vloži pri predsedniku DK. Ob vložitvi
pritožbe je potrebno plačati takso v višini 100 EUR.
Pritožba proti odločbi odloži izvršitev kazni, razen v primeru kazni, določene v postopku, ki je bil
sprožen na podlagi poročila o tekmi.
O pritožbi odloča DK.
49. člen
Vsebina pritožbe
Pritožba mora vsebovati:


navedbo odločbe, zoper katero se vlaga,




izjavo, da se odločba izpodbija v celoti ali določenem delu,
pritožbene razloge,




podpis pritožnika,
dokazilo o plačani taksi.
50. člen
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Pritožbeni razlogi
Pritožba se lahko vloži iz naslednjih pritožbenih razlogov:


zmotna uporaba materialnih določb tega pravilnika, ki je podana, če ravnanje,
zaradi katerega se obdolženi preganja, ni disciplinski prekršek ali so podane
okoliščine, zaradi katerih po pravilniku pregon obdolženca ni mogoč (zastaranje
prekrška, že dokonča odločitev o isti stvari) ali če je bila z odločbo prekoračena
kakšna materialna pravica, ki jo ima disciplinski organ na prvi stopnji po tem



pravilniku,
bistvena kršitev določb pravilnika, ki je podana, če disciplinski organ na prvi
stopnji ni uporabil kakšne postopkovne določbe tega pravilnika ali jo je napačno
uporabil in je zaradi tega odločba nepravilna,



zmotna ugotovitev dejanskega stanja, ki je podana, če disciplinski organ na prvi
stopnji na podlagi pravilno predlaganih ali izvedenih dokazih po določbah tega
pravilnika kakšnega odločilnega dejstva ni ugotovil ali ga je ugotovil napačno.

51. člen
Začetek disciplinskega postopka na drugi stopnji
Predsednik DK po posvetu s članoma DK določi dan, uro in kraj disciplinske obravnave.
Na disciplinsko obravnavo se vabi stranke v postopku.
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Stranke v postopku je v vabilu potrebno opozoriti, da se bo obravnava opravila v njihovi
nenavzočnosti, če se obravnave ne udeležijo ali če nanjo ne bo pristopil njegov zagovornik ali
pooblaščenec.
Izjemoma se lahko, zlasti na prošnjo pritožnika, prestavi datum obravnave, o čemer se obvestijo
vsi vabljeni.
52. člen
Disciplinska obravnava na drugi stopnji
Obravnava je ustna in tajna.
ŠD na obravnavi zastopajo zakoniti zastopniki oz. osebe, ki predložijo pisno pooblastilo.
Obravnavo vodi predsednik DK, ki zaslišuje vabljene in daje besedo.
O poteku disciplinske obravnave se vodi zapisnik, ki ga po končani obravnavi preverijo in podpišejo
člani DK.
Predsednik DK prične obravnavo z naznanitvijo predmeta obravnave in ugotovitvijo sklepčnosti
DK. Če DK ni sklepčna, se disciplinska obravnava preloži.
Disciplinska komisija prebere vsebino pritožbe. DK pozove nasprotno stranko, da se lahko izjavi o
pritožbi.
14

DK lahko, v skladu z 42. členom tega pravilnika, dodatno zbira dokaze.
DK lahko s sklepom preloži obravnavo, če meni, da bi to prispevalo k ugotovitvi resnice. Preložitev
lahko zahtevata tudi predlagatelj in osumljenec, če se med obravnavo pokažejo okoliščine, ki bi
zahtevale nove dokaze.
Ko DK ugotovi, da lahko o zadevi odloči, zaključi obravnavo. Nato se umakne na posvetovanje in
odločanje.
53. člen
Odločanje DK na drugi stopnji
Posvetovanje in odločanje DK je tajno. DK odločitve sprejema z večino glasov vseh članov.
DK preizkusi odločbo disciplinskega organa prve stopnje le v tistem delu, kjer se izpodbija s
pritožbo. Če se to ne vidi iz pritožbe, preizkusi odločbo v celoti.
DK lahko zavrže pritožbo, lahko zavrne pritožbo kot neutemeljeno in potrdi odločbo disciplinskega
organa prve stopnje, lahko pa ugodi pritožbi in spremeni odločbo disciplinskega organa prve
stopnje.
Odločitev DK je dokončna.
Po končanem posvetovanju in odločanju DK razglasi svoj sklep pred udeleženci obravnave. Sklep
razglasi predsednik DK in poda kratko obrazložitev. Sklep mora biti v roku 8 dni poslan strankam
v postopku in disciplinskemu organu na prvi stopnji.
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Sklep mora vsebovati uvod, izrek, obrazložitev in pouk o pravnem sredstvu.

54. člen
Pritožba se zavrže
Pritožbeni senat zavrže pritožbo:


če je vložena prepozno (vložena po poteku roka,;



če je nepopolna (če ne vsebuje sestavin iz 49. člena tega pravilnika, vendar samo
v kolikor se pritožbe zaradi tega ne da preizkusiti oz. če taksa ni plačana),



če je nedovoljena (če jo je vložila oseba, ki nima te pravice ali oseba, ki se je
pritožbi odpovedala ali jo umaknila ali če pritožnik nima pravnega interesa za
pritožbo).
55. člen
Pritožba se zavrne

DK zavrne pritožbo kot neutemeljeno in potrdi odločitev disciplinskega organa na prvi stopnji, če
ugotovi, da niso podani razlogi, iz katerih se lahko odločba izpodbija.
56. člen
Pritožbi se ugodi
15

DK ugodi pritožbi in spremeni odločitev disciplinskega organa na prvi stopnji, če ugotovi, da je
pritožba utemeljena. Pritožniku se vrne plačana taksa za pritožbo.
57. člen
Izredno pravno sredstvo – obnova postopka
Pravnomočno končan disciplinski postopek se lahko obnovi, če se:
•

dokaže, da sklep temelji na ponarejenih dokazih ali na krivem pričanju ali

•

izve za nova dejstva ali se predložijo novi dokazi, ki utegnejo pripeljati do drugačnega
sklepa oz. do izreka milejše sankcije za storilca.

Obnovo postopka je mogoče zahtevati v 30 dneh od dne, ko se je izvedelo za razloge iz prvega
odstavka tega člena, vendar najkasneje v 1 letu od storitve disciplinske kršitve, če je obnova
postopka v škodo storilca.
Zahteva za obnovo postopka se vloži pri predsedniku FZS, ki v roku 14 dni skliče izredno skupščino.
Zahtevku mora biti predloženo dokazilo o plačilu takse 100 EUR. Skupščina zahtevo zavrže, zavrne
ali dovoli obnovo postopka, odločbo razveljavi in zadevo vrne v odločanje disciplinskemu organu
prve stopnje.
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IZVRŠITEV DISCIPLINSKIH UKREPOV

IV.

58. člen
Dokončnost in izvršitev
Disciplinski ukrep se izvrši, ko postane odločba dokončna. Odločba postane dokončna s potekom
pritožbenega roka (če pritožba ni bila vložena) ali z dnem, ko o pritožbi odloči DK.
Odločbe Koordinatorja tekmovanj, sprejete v postopku, sproženem na podlagi poročila o tekmi,
se izvršijo takoj.
Disciplinski ukrepi ne posegajo v morebitno odškodninsko odgovornost storilca disciplinskega
prekrška za povzročeno škodo.
59. člen
Evidenca izrečenih disciplinskih ukrepov
Dokončni disciplinski ukrepi se vpišejo v register - evidenco, ki jo vodi Koordinator tekmovanj FZS.

V.

DISCIPLINSKE KRŠITVE IN SANKCIJE
60. člen
Sankcije za ŠD
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ŠD se za kršitve lahko izrečejo naslednje sankcije:
•

denarna kazen do 500 EUR zaradi kršitve statuta FZS. Možnost izključite iz FZS,

•

denarna kazen do 200 EUR zaradi nespoštovanja sklepov FZS (skupščine ali IO),

•

denarna kazen do 200 EUR zaradi neprimernega obnašanja njihovih članov na
tekmovanjih v tujini, ki se jih udeležujejo kot predstavniki FZS ali svojih ŠD, zaradi česar je
na FZS prispela uradna pritožba iz tujine,

•

denarna kazen do 70 EUR zaradi obrekovanja ali žalitve posameznikov, ŠD ali FZS, ki ga
zagrešijo njihovi člani,

•

denarna kazen do 100 EUR zaradi neprimernega obnašanja njihovih članov na seji IO ali
skupščine FZS (odstranitev s seje),

•

denarna kazen do 100 EUR, če njihovi člani na zaslišanju prikrivajo resnico in se jim to
dokaže z materialnimi dokazi,

•

denarna kazen do 70 EUR zaradi nevestnega opravljanja funkcij njihovih članov v organih
FZS,

•

denarna kazen do 20 EUR zaradi neopravičenega izostanka na povabilo organov FZS,
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•

denarna kazen do 300 EUR zaradi žaljenja ali fizičnega napada na člane in predstavnike
drugih ŠD ali funkcionarje FZS. Izključitev člana ŠD, ki kršitev povzroči kot predstavnik ŠD
proti FZS, za čas od 14 dni do enega leta,

•

denarna kazen do 500 EUR zaradi dejanja ali postopka, ki škoduje ugledu FZS ali
interesom floorballa v Sloveniji, ki ga storijo člani ŠD, njegovi predstavniki ali člani organov
društva. Izključitev člana ŠD, ki kršitev povzroči kot predstavnik ŠD proti FZS, za čas od 30
dni do enega leta,

•

denarna kazen 100 EUR za poškodovanje prehodnega pokala FZS in povrnitev stroškov
popravila ali nabave novega prehodnega pokala.

61. člen
Sankcije za funkcionarje FZS
Funkcionarjem FZS se za kršitve lahko izrečejo naslednje sankcije:
•

prepoved opravljanja funkcije do 5 let ali trajna prepoved opravljanja funkcije zaradi hujših
kršitev statuta FZS ali drugih aktov FZS,

•

prepoved opravljanja funkcije do 5 let ali trajna prepoved opravljanja funkcije, če
funkcionar FZS na zaslišanju prikriva resnico in se mu to dokaže z materialnimi dokazi,

•

prepoved opravljanja funkcije do 2 let ali trajna prepoved opravljanja funkcije zaradi
zlorabe svoje funkcije doma ali v tujini,

•

prepoved opravljanja funkcije do 2 let ali trajna prepoved opravljanja funkcije zaradi
neprimernega obnašanja doma ali v tujini,

•

prepoved opravljanja funkcije do 1 leta zaradi nespoštovanja sklepov FZS,

•

prepoved opravljanja funkcije do 6 mesecev zaradi malomarnega opravljanja funkcije,

•

prepoved opravljanja funkcije do 1 meseca zaradi neupravičenega izostanka na povabilo
organov FZS,

•

razrešitev funkcionarja IO, DK ali Nadzornega odbora zaradi neaktivnosti in neizvrševanja
prevzetih nalog, za katere je bil imenovan s strani skupščine ali s sklepom IO. Razrešen
funkcionar se na podlagi Statuta FZS zamenja z nadomestnim članom ali pa IO pozove
ŠD, iz katerega funkcionar prihaja, da ga zamenja z novim.
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62. člen
Sankcije za igralce
Igralcem se za kršitve lahko izrečejo naslednje sankcije:
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•

prepoved nastopanja do 2 let ali trajna prepoved nastopanja zaradi uživanja nedovoljenih
poživil,

•

prepoved nastopanja do 2 let ali trajna prepoved nastopanja zaradi neprimernega
obnašanja v tujini, zaradi katerega je FZS prejela uradno pritožbo iz tujine,

•

prepoved nastopanja do 2 let ali trajna prepoved nastopanja, če igralec na zaslišanju pred
disciplinsko komisijo prikriva resnico in se mu to dokaže z materialnimi dokazi,

•

prepoved nastopanja do 1 leta ali trajna prepoved nastopanja zaradi nekulturnega,
nekorektnega in nešportnega obnašanja doma ali v tujini,

•

prepoved nastopanja do 9 mesecev zaradi kakršnihkoli prestopkov, ki povzročijo
nepravilen tok ali izid posamezne tekme ali tekmovanja v celoti,

•

prepoved nastopanja do 9 mesecev zaradi dogovarjanja o rezultatih tekem,

•

prepoved nastopanja do 6 mesecev zaradi nespoštovanja odločitev pristojnih
funkcionarjev FZS,

•

prepoved nastopanja na dveh tekmah in denarna kazen v višini 150 EUR zaradi
obrekovanja ali žaljenja posameznikov, ŠD ali FZS. V primeru ponovitve se izreče prepoved
nastopanja do 6 mesecev.

•

prepoved nastopanja za državno reprezentanco v naslednje tekmovalnem ciklu zaradi
neopravičenega nenastopanja za državno reprezentanco ali nesodelovanja na pripravah
državne reprezentance,

•

prepoved nastopanja do 3 mesecev zaradi neopravičenega izostanka na tekmovanjih pod
okriljem FZS,
63. člen
Sankcije, povezane s tekmami

V povezavi s tekmami in prostorom za igro se za igralce, trenerje, funkcionarje in ŠD lahko izrečejo
naslednje sankcije:


denarna kazen 50 EUR zaradi nepravočasne odpovedi tekme ali turnirja,



denarna kazen 100 EUR zaradi tehničnih pomanjkljivosti v dvorani ali neizpolnjevanja
normativov glede dvorane ali igrišča,



denarna kazen 100 EUR zaradi neizpolnjevanja zahtev Propozicij in pravilnikov FZS,



denarna kazen 50 EUR, če zapisnikarska miza ne izpolnjuje pogojev oz. nima ustrezne opreme,
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denarna kazen 30 EUR zaradi pomanjkljivega dela zapisnikarjev, časomerilcev ali ostalega
osebja, potrebnega za izpeljavo tekme, ki ga mora zagotoviti organizator. V primeru
ponavljanja pomanjkljivosti se denarna kazen ob vsaki naslednji ponovitvi poviša za 20 EUR,



denarna kazen do 100 EUR zaradi neupoštevanja zahtev Koordinatorja tekmovanj ter ostalih
funkcionarjev in organov FZS v okviru pravilnikov; možnost denarne kazni v višini do 400 EUR
za ŠD (določi Koordinator tekmovanj FZS),



denarna kazen v višini do 200 EUR, suspenz ali prepoved opravljanja funkcije do 3 tekem,
zaradi nešportnega obnašanja uradnih oseb, neresničnega, zavajajočega ali žaljivega
prikazovanja dejstev v uradnih dokumentih in zapisnikih,



denarna kazen 50 EUR za ŠD in registracija tekme po uradni dolžnosti (5:0 za nasprotnika)
zaradi sodelovanja tekmovalca, ki ne izpolnjuje pogojev za nastop na uradni tekmi,



denarna kazen do 100 EUR, če ekipa nima enotne, s pravili predpisane opreme za vse
tekmovalce ali če gostujoča ekipa v primeru podobnosti dresov nima dresov za zamenjavo ali
»markirk« (v primeru, da se sodnika strinjata, da lahko igrajo v njih),



denarna kazen 50 EUR in možnost prepovedi igranja ene tekme zaradi neupoštevanja
sodniških odločitev ali spodbujanja ostalih k temu,



denarna kazen do 100 EUR z možnostjo prepovedi igranja do 3 tekem za posameznika in hkrati
denarna kazen do 200 EUR za ekipo zaradi povzročitve oz. krivde za prekinitev tekme (določi
Koordinator tekmovanj FZS),



denarna kazen 50 EUR in registracija tekme z rezultatom 5:0 zaradi neopravičenega
nenastopanja na uradni tekmi. Kazen se pri vsaki naslednji ponovitvi prekrška poveča za 50
EUR. V primeru, da ekipa trikrat neopravičeno ne nastopi na tekmi, se ob denarni kazni do 500
EUR izreče izključitev iz tekmovanja,



denarna kazen 300 EUR za ŠD in hkrati suspenz odgovornih oseb (predsednik kluba, kapetan
ekipe) iz vseh funkcij znotraj FZS (vključno s sodniškimi, če je član ŠD) v trajanju najmanj 6 in
največ 12 mesecev z možnostjo izključitve ekipe iz tekmovanja zaradi odpovedi dveh ali več
tekem zaradi suspenza zaradi neplačanih obveznosti,



denarna kazen do 5.000 EUR in enoletna prepoved opravljanja dolžnosti za odgovorne osebe
ekipe zaradi izstopa iz tekmovanja,



denarna kazen 30 EUR zaradi kazni igre,



denarna kazen v višini 50 EUR in prepoved nastopanja na naslednji tekmi ter možnost
prepovedi nastopanja še na do dveh tekmah državnih tekmovanj (določi Koordinator
tekmovanj) zaradi kazni igre 2,
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denarna kazen 100 EUR in prepoved sodelovanja na naslednjih dveh tekmah ter možnost
prepovedi nastopanja še na treh tekmah državnih tekmovanj (določi Koordinator tekmovanj)
zaradi kazni igre 3,



denarna kazen 300 EUR in prepoved sodelovanja na najmanj naslednjih treh tekmah državnih
tekmovanj ter možnost doživljenjskega suspenza (določi Koordinator tekmovanj) zaradi
nevarne in surove igre ali zaradi ogrožanja telesne varnosti ali poškodovanje tekmovalca ob
kršenju športnih pravil,



opomin in možnost prepovedi sodelovanja na eni uradni tekmi (določi Koordinator tekmovanj)
zaradi žaljenja uradnih oseb (sodnikov, delegatov, zapisnikarjev itd.), ki presega normalen okvir
žara igre. V primeru ponavljanja prekrška se oseba kaznuje z denarno kaznijo 150 EUR in
suspenzom do petih tekem,



denarna kazen 100 EUR ali prepoved igranja oz. vodenja ekipe na eni uradni tekmi zaradi
groženj uradnim osebam. V primeru ponavljanja prekrškov se osebo lahko kaznuje z denarno
kaznijo 200 EUR in suspendira do treh tekem (določi Koordinator tekmovanj),



denarna kazen 200 EUR in povračilo škode oškodovancu na podlagi dokazil z možnostjo
prepovedi igranja oz. vodenja ekipe na najmanj petih uradnih tekmah (določi Koordinator
tekmovanj) ter možnostjo doživljenjskega suspenza zaradi fizičnega napada na uradno osebo
ali njeno lastnino,



denarna kazen 300 EUR in prepoved igranja oz. vodenja ekipe na najmanj treh uradnih tekmah
(določi Koordinator tekmovanj) z možnostjo doživljenjskega suspenza zaradi vandalizma,
poškodovanja ali uničenja tuje lastnine v ali pred športno dvorano. V primeru, da storilca ni
mogoče nedvomno določiti, je pa gotovo, da je član ŠD, se kaznuje ŠD. V primeru
ponavljajočih se kazni iz te alineje lahko Koordinator tekmovanj izreče ŠD kazen 500 EUR,



opomin ali denarna kazen 50 EUR zaradi drseče igralne površine.
64. člen
Sankcije za organizatorja

Sankcije za organizatorja, povezane z gledalci:


denarna kazen 60 EUR zaradi kajenja ali prisotnosti alkohola v dvorani brez dovoljenja,



denarna kazen 50 EUR z možnostjo prepovedi igranja do dveh tekem v dvorani zaradi oviranja
dela uradnih oseb pred, med ali po tekmi,



denarna kazen 20 EUR zaradi nešportnega obnašanja gledalcev (posamezni primeri),



denarna kazen 50 EUR zaradi nešportnega obnašanja gledalcev (organizirano žaljenje
tekmovalcev, spremljevalnih ekip ali uradnih oseb),
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denarna kazen 150 EUR z možnostjo prepovedi igranja do dveh tekem v dvorani zaradi
metanja predmetov na igrišče,



denarna kazen 250 EUR z možnostjo prepovedi igranja dveh do petih tekem v dvorani zaradi
metanja pirotehničnih sredstev na igrišče,



denarna kazen 300 EUR z možnostjo prepovedi igranja dveh do petih tekem v dvorani zaradi
nasilnega obnašanja gledalcev v dvorani ali pred njo (napad, pretep itd.),



denarna kazen 300 EUR z možnostjo prepovedi igranja petih tekem v dvorani zaradi vdora
gledalcev na igrišče, poskusa napada na udeleženca tekme ali uradne osebe v času pred, med
ali po tekmi



denarna kazen 500 EUR z možnostjo prepovedi igranja petih tekem v dvorani zaradi napada
na udeleženca tekme ali uradno osebo v času pred, med ali po tekmi.
65. člen
Druge disciplinske kršitve

O morebitnih drugih kršitvah, ki niso opredeljene v tem poglavju, na prvi stopnji odloča IO.
66. člen
21

Finančna disciplina
Za denarne kazni FZS izstavi račun v skladu z veljavno zakonodajo.
ŠD je dolžan poravnati kazen, izrečeno njegovemu članu. Dokler kazen ni plačana, član ŠD nima
pravice sodelovanja na nobeni uradni tekmi.
67. člen
Disciplinska kazen, ki jo izreče Koordinator tekmovanj, velja samo za kategorijo tekmovanja, v kateri
je prišlo do disciplinske kršitve, če v odločbi ni drugače navedeno.
Vse nedenarne kazni, ki zaradi konca sezone niso bile izvršene, se prenesejo v naslednjo sezono.

VI.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
68. člen
Veljavnost in objava
Disciplinski postopki, ki so bili na dan uveljavitve tega pravilnika v teku, se dokončajo po doslej
veljavnem Disciplinskem pravilniku, razen, če je ta pravilnik za kršitelja ugodnejši.
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Ta Disciplinski pravilnik je sprejet ko ga potrdi skupščina FZS, v veljavo stopi z dne 1. 6. 2019.

FLOORBALL ZVEZA SLOVENIJE
Borut Mavsar
Predsednik FZS
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