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POROČILO DISCIPLINSKE KOMISIJE DOS LJUBLJANA ZA LETO 2019 
do 10. 5. 2019 

 

SESTAVA DISCIPLINSKE KOMISIJE: 

Člani: Alenka Lavrin, predsednica do 10. 5. 2019; Leda Čebulj, članica; Igor Luzar, član do 26. 1. 2019; 
in Rok Zajec, član od 22. 3. 2019. 

Član komisije Igor Luzar je 26. 1. 2019 podal odstopno izjavo s funkcije zaradi selitve v tujino. Skladno 
s 3. členom disciplinskega pravilnika je bil razpisan kandidacijski postopek za popolnitev izpraznjenega 
mesta; pravočasno sta prispeli dve kandidaturi. Volitve so potekale 22. 3. 2019 na Občnem zboru DOS 
Ljubljana 2019. Nov član komisije je z 21 glasovi od 33 postal Rok Zajec. Predsednica komisije Alenka 
Lavrin je zaradi prenehanja aktivnega sojenja podala odstopno izjavo 10. 5. 2019. 

 

DISCIPLINSKI POSTOPKI 

Disciplinska komisija DOS Ljubljana je v letu 2019 (drugi polovici tekmovalne sezone 2018/2019) do 
vključno 10. 5. 2019 prejela v obravnavo en predlog za disciplinski postopek. 

Dne 9. 4. 2019 je disciplinska komisija prejela prijavo, da naj razišče situacijo na tekmi 3. DOL, na kateri 
naj bi se član DOS Ljubljana Ako Karimi nespoštljivo obnašal do člana sodniškega zbora in s tem kršil 
določbe kodeksa obnašanja. V postopku raziskave je disciplinska komisija za oris situacije zbrala več 
izjav o dogajanju na tekmi in ugotovila, da je za kršitve določb kodeksa obnašanja pristojna disciplinska 
komisija na ravni ZOSS. Po razpravi je disciplinska komisija sprejela naslednja sklepa: 

1. Disciplinski postopek št. 01-2019 v okviru Disciplinske komisije DOS Ljubljana zoper Aka Karimija 
zaradi kršenja Kodeksa obnašanja sodnikov, kontrolorjev sojenja in delegatov (z dne 18. 2. 2014) na 
tekmi 3. DOL dne 14. 3. 2019 se ustavi zaradi nepristojnosti. Predlagatelj naj predlog naslovi na 
disciplinsko komisijo na ravni ZOSS. 

2. Disciplinska komisija DOS Ljubljana pošlje Aku Karimiju dopis v razumljivem jeziku, da kot igralec na 
tekmi še vedno predstavlja društvo odbojkarskih sodnikov, zato naj se v prihodnje kljub morebitnemu 
nestrinjanju z odločitvami poskuša izogibati nespoštljivemu vedenju do sodniškega zbora oziroma 
drugih udeležencev na tekmi. 

 

Poleg tega disciplinska komisija zaznava težave s pravočasnim prihajanjem na tekme, vendar o tem ni 
prejela nobene uradne prijave ali sama sprožila disciplinskega postopka. 

 

 

Ljubljana, 10. maj 2019 

Alenka Lavrin, 
predsednica Disciplinske komisije DOS Ljubljana 


