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POROČILO DISCIPLINSKE KOMISIJE DOS LJUBLJANA ZA LETO 2017 

 

 

SESTAVA DISCIPLINSKE KOMISIJE 

Člani Disciplinske komisije DOS Ljubljana (DK): Alenka Lavrin, predsednica, Leda Čebulj, članica, in 
Igor Luzar, član. 

Člani disciplinske komisije v zgornji sestavi so bili izvoljeni na rednem občnem zboru, ki je potekal 14. 
marca 2017 v Domu na Krimu. Člani so skladno z disciplinskim pravilnikom med seboj izvolili 
predsednika DK, in sicer je bila 29. marca 2017 za predsednico DK imenovana Alenka Lavrin. 

 

DISCIPLINSKI POSTOPKI 

Disciplinska komisija DOS Ljubljana je od nastopa mandata v tekmovalni sezoni 2016/2017 prejela v 
obravnavo en predlog za disciplinski postopek. 

Disciplinska komisija je 31. marca 2017 po elektronski pošti prejela predlog predsednika 
Strokovnega odbora in še enega sodnika za uvedbo disciplinskega postopka zoper sodnika 
Davida Keneta, ki se ni udeležil tekem, na kateri je bil delegiran, in o svoji neudeležbi ni obvestil 
odgovornega za delegiranje niti drugih članov delegiranega sodniškega zbora. Predsednica DK je 
nato sklicala 1. dopisno sejo zaradi težavne uskladitve glede termina srečanja vseh članov 
komisije. Disciplinska komisija je začela disciplinski postopek 31. marca 2017. O tem je 1. aprila 
2017 obvestila sodnika v postopku in ga pozvala k podaji izjave. Predsednica komisije je zbrala 
izjave vseh udeležencev in drugo dokazno gradivo ter 10. aprila 2017 sklicala 2. dopisno sejo, na 
kateri je zbrano gradivo predstavila članom komisije, odprla razpravo o dogodku ter člane 
komisije prosila, da podajo mnenje in predloge. Predlagala je tudi naslednji sklep: 

Disciplinska komisija DOS Ljubljana na podlagi ugotovitev zaradi neupravičenega izostanka s tekem, dne 02. 03. 
2017, kršitelju, sodniku Davidu Kenetu, izreka disciplinski ukrep: denarna kazen v višini 1 sodniške takse za vsako 
od tekem, ki se ju kršitelj ni udeležil, in sicer za eno tekmo sodniška taksa prvega sodnika v višini 17 EUR in za 
drugo tekmo sodniška taksa drugega sodnika v višini 13 EUR, tj. skupaj 30 EUR, po 17. členu Disciplinskega 
pravilnika DOS Ljubljana. 

Po končani razpravi je disciplinska komisija 12. aprila 2017 soglasno potrdila in izdala sklep o 
izreku ukrepa, ki ga je predsednica komisije 13. aprila 2017 poslala kršitelju ter tudi predlagatelju 
in vsem organom društva. Zapisnik o disciplinskem postopku hrani predsednica komisije. 

Disciplinska komisija v tekmovalni sezoni 2017/2018 v letu 2017 ni prejela v obravnavo nobenega 
predloga za disciplinski postopek. 
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DISCIPLINSKI PRAVILNIK 

Disciplinska komisija DOS Ljubljana si je za eno od nalog v svojem mandatu zadala tudi prevetritev in 
aktualizacijo obstoječega disciplinskega pravilnika. Tako je 10. aprila 2017 poslala Upravnemu odboru 
DOS Ljubljana predlog za spremembe disciplinskega pravilnika, ki jih je upravni odbor nato 
obravnaval na 9. redni seji 12. aprila 2017. UO je podal mnenje in predlagal dodatne popravke. 
Disciplinska komisija je predloge pregledala in podala nov predlog v obravnavo upravnemu odboru, ki 
je disciplinski pravilnik potrdil na 10. redni seji (29. septembra 2017). Ker so člani UO naknadno 
opazili še določene pomanjkljivosti, so predlagali zadržanje uvedbe novega disciplinskega pravilnika, 
da se ga ponovno pregleda. 

Disciplinska komisija za leto 2018 pričakuje, da bo UO na redni seji pregledal končne spremembe in 
potrdil predlog novega disciplinskega pravilnika. Ta predlog bo nato poslan v obravnavo in potrditev 
še na Občni zbor DOS Ljubljana (predvidoma v marcu 2018). 

 

POZIV ČLANOM DOS LJUBLJANA 

Disciplinska komisija DOS Ljubljana poziva vse sodnike k vestnemu upoštevanju pravil in kodeksa 
obnašanja na tekmah, naj se med seboj pravočasno obveščajo in poskušajo skupaj razrešiti 
morebitne sporne situacije. Poleg tega naj se v primeru težav ali nejasnosti obrnejo na ustrezne 
organe društva ter naj med seboj izmenjujejo čim več informacij in nasvetov glede ravnanja na 
tekmah in delovanja znotraj samega društva. 

 

 

 

Ljubljana, 11. marec 2018 

 

Alenka Lavrin, 
predsednica Disciplinske komisije DOS Ljubljana 


