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Na podlagi 21. člena Pravilnika Mednarodne lige Alpe - Adria je Koordinacija Strelskih 

društev na seji dne 14. 03. 2012 sprejela 

 

Kodeks etike 

Mednarodne lige Alpe - Adria 

v streljanju s pištolo in revolverjem 

 

I. SPLOŠNA DOLOČILA 

1. člen 

Namen tega kodeksa je zagotoviti, da se cilji Mednarodne lige Alpe - Adria (v nadaljevanju: 

liga) izvajajo na pošten in športen način ter da se kršitve, ki škodujejo delovanju in ugledu 

lige sankcionirajo. 

Vsi sodelujoči v ligi, tako tekmovalci kot organizacijski odbori in funkcionarji lige so se 

dolţni udejstvovati v dogodkih lige v skladu s standardi etike, »fair play-a« in športnega 

obnašanja v skladu s Pravilnikom lige, drugimi akti lige in tem kodeksom etike.  

Ta kodeks uveljavlja minimalne standarde »fair play-a«, etičnega obnašanja ter postopka 

sojenja in sankcioniranja kršitev teh standardov.  

 

2. člen 

Pomen izrazov 

Organizator tekme je vsaka strelska organizacija, društvo ali klub (v nadaljevanju: SD), ki na 

podlagi odločitve predsedstva koordinacije lige, organizira in izvede konkretno tekmovanje. 

 

3. člen 

Uporaba kodeksa 

Tekmovalci, organizatorji tekem, funkcionarji in ostali člani SD sodelujočih v ligi si morajo 

po svojih najboljših močeh prizadevati za: 
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- ohranjanje pozitivnih vrednot, ki temeljijo na medsebojnem spoštovanju in solidarni 

pomoči, tovarištvu, strpnosti, iskrenosti, poštenosti, medsebojnemu zaupanju, 

nenasilni komunikaciji, dostojanstvu in pravilih fair playa, izključujoč dejanja 

poniţevanja, podcenjevanja, zapostavljanja, šovinizma, šikaniranja, diskriminacije 

ipd.; 

- za častno zastopanje svojega SD in lige; 

- korektnost pri izpolnjevanju finančnih obveznosti do lige in ostalih strelskih 

organizacij;  

- spoštovanje Pravilnika lige in drugih aktov ter sklepov Koordinacije SD; 

- spoštovanje pravil Strelske zveze Slovenije in pravil ISSF ter Kodeksa etike v 

športnem strelstvu, 

- dosledno spoštovanje varnostnih pravil, določil Zakona o oroţju ter ostale zakonodaje, 

kakorkoli povezane z delovanjem SD; 

- spoštovanje odločitev sodniške komisije na tekmah lige; 

- zavračanje vseh oblik uporabe nedovoljenih poţivil. 

 

 

II. ČASTNO RAZSODIŠČE 

4. člen 

Častno razsodišče sestavljajo trije člani (predsednik in dva člana), ki jih izvoli Koordinacija 

SD. 

V primeru kršitev vodi postopek in izreka kazni v skladu z določili tega kodeksa in drugih 

pravilnikov.  

Za svoje delo odgovarja Koordinaciji SD. 

 

5. člen 

Mandat častnega razsodišča 

Mandatna doba predsednika in članov častnega razsodišča traja štiri  (4) leta. Po preteku 

mandata so lahko ponovno izvoljeni na isto funkcijo.  

Člani Koordinacije SD imajo pravico, da še pred potekom mandatne dobe podajo predlog za 

razrešitev kateregakoli člana častnega razsodišče v kolikor obstaja utemeljen sum, da ne dela 

v skladu s tem kodeksom, Pravilnikom lige ali drugim sprejetim aktom lige. 

Predlog za razrešitev, ki mora biti obrazloţen, obravnava Koordinacija SD in o njem tudi 

dokončno odloča. 

V primeru odstopa ali razrešitve člana mora Koordinacije SD nemudoma izvoliti 

nadomestnega člana. 
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III. DISCIPLINSKI POSTOPEK 

6. člen 

Disciplinski postopek se začne na predlog za uvedbo disciplinskega postopka, ki ga lahko 

častnemu razsodišču poda vsak sodelujoči v ligi.   

Postopek je dvostopenjski. 

 

7. člen 

Predlog za uvedbo disciplinskega postopka mora biti podan v pisni obliki ter mora vsebovati: 

- priimek in ime ter naslov predlagatelja, 

- priimek in ime ter naslov kršitelja, 

- opis kršitve, ki je podlaga za uvedbo postopka pred častnim razsodiščem, 

- morebitne dokaze in priče. 

Predlog za uvedbo disciplinskega postopka se v pisni obliki pošlje predsedniku častnega 

razsodišča, ki mora v najkrajšem času, najkasneje pa v tridesetih (30) dneh od prejema 

predloga, sklicati sejo, na katero povabi predlagatelja in kršitelja ter morebitne priče. 

 

8. člen 

Če častno razsodišče na seji ugotovi, da ni stvarno pristojno za odločanje ali je zadeva ţe 

zastarala, postopek ustavi in s sklepom zavrţe predlog za uvedbo postopka. Sklep se pošlje 

predlagatelju in domnevnemu kršitelju, ki imata v roku petnajst (15) dni od prejema sklepa 

moţnost pritoţbe na predsedstvo Koordinacije SD. 

 

9. člen 

Ko častno razsodišče na seji ugotovi, da je predlog za uvedbo postopka za ugotavljanje 

disciplinske odgovornosti popoln, izvede postopek in prouči morebitne predloţene dokaze. 

Častno razsodišče lahko v primeru laţjih individualnih sporov med tekmovalci, ki na 

konkretnem dogodku niso v vlogi organizatorja ali organov lige, predlaga poravnavo. 

O postopku poravnave se vodi zapisnik. 

Če se domnevni kršitelji s poravnavo ne strinjajo ali le-ta ni uspešna, se postopek vrne v 

odločanje častnega razsodišča. 
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10. člen 

Častno razsodišče odloča o kršitvah na podlagi neposredne ustne in javne obravnave. 

Če se domnevni kršitelj na vabilo častnega razsodišča ne odzove s svojo udeleţbo na 

obravnavi in izostanka ne opraviči, častno razsodišče odloči brez njegove navzočnosti. 

 

11. člen 

Če častno razsodišče tako presodi, lahko iz obravnave izloči javnost ali posamezne priče, 

preden se z njimi opravi razgovor. 

Prav tako lahko iz obravnave odstrani vsakogar, ki moti red in disciplino med obravnavo. 

 

12. člen 

O obravnavi se vodi zapisnik, za katerega je zadolţen zapisnikar, predsednik ali član častnega 

razsodišča. Zapisnik mora vsebovati : 

- sestava častnega razsodišča, 

- kraj, datum ter ura pričetka in konca obravnave, 

- predlagatelj postopka, 

- osebni podatki in naslov osebe, zoper katero se vodi postopek, 

- predmet postopka, 

- bistvene navedbe predloga za uvedbo postopka, 

- zagovor osebe, zoper katero je podan predlog za uvedbo postopka ali njegovega 

zagovornika. 

 

13. člen 

Ko predsednik častnega razsodišča ugotovi, da je dejansko stanje dovolj razčiščeno in ni več 

dokaznih predlogov, obravnavo zaključi. Člani častnega razsodišča se umaknejo na posvet in 

glasovanje o ukrepu. 

O vseh sklepih odločajo z dvotretjinsko (2/3) večino. 

 

14. člen 

Častno razsodišče ob ugotovljeni kršitvi kršitelju izda opomin pred izključitvijo, vključno s 

pisno obrazloţitvijo.  

Ob ponovni kršitvi istega določila, se kršitelja takoj izključi iz vseh tekmovanj lige.  
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Če kršitelj krši drugo določilo in ga častno razsodišče spozna za odgovornega, se ob naslednji 

kršitvi takoj izključi iz vseh tekmovanj lige, ne glede na istovrstnost ali raznovrstnost kršitev. 

 

15. člen 

Hujša dejanja in kršitve, ki jih stori udeleţenec lige na tekmovanju ali drugi prireditvi 

povezani s potekom lige ali v povezavi z ligo, imajo za posledico takojšnjo (obvezno) 

izključitev iz vseh prireditev lige. 

Za hujša dejanja in/ali kršitve se štejejo vsa kazniva dejanja in/ali prekrški z elementi nasilja, 

bodisi z uporabo oroţja bodisi brez. Prav tako se za hujša dejanja in /ali kršitve šteje 

ogroţanje varnosti, kaznivo dejanje tatvine ali kaznivo dejanja poškodovanja tuje stvari 

opredeljene pod okriljem veljavne zakonodaje v Republiki Sloveniji. 

Častno razsodišče v teh primerih odloči z izdajo sklepa takoj oziroma najkasneje v tridesetih 

(30) dneh. Pri svoji odločitvi ni vezano na ukrepe in odločitve drugih organov (policije, 

sodišča ali prekrškovnega organa).  

 

16. člen 

Z denarno kaznijo od 100,00 € do 1.000,00 € se kaznuje organizatorja strelske prireditve 

oziroma tekme,  ki krši pravila tega kodeksa. 

Organizator tekme je odgovoren za kršitve tega kodeksa, ki jih stori katerikoli posameznik, ki 

ga je angaţiral za izvedbo posameznih opravil pri organizaciji in izvedbi tekme. Prav tako je 

organizator tekme odgovoren za  kršitve kodeksa s strani posameznika, katerega ravnanja 

nedvoumno kaţejo, da je sodeloval pri posameznih opravilih organiziranja ali izvedbe tekme. 

Denarna kazen se nakaţe na bančni račun društva, ki po odločitvi koordinacije lige v tekočem 

letu skrbi za organizacijska opravila lige in zaključno prireditev lige. Vse denarne kazni se v 

tekoči ali naslednji sezoni lige v ta namen tudi porabijo. 

Če društvo denarne kazni ne poravna, se do poplačila denarne kazni, njegovi člani ne morejo 

udeleţevati tekem lige in drugih tekem, ki so organizirane po odločitvi predsedstva 

koordinacije lige. 

 

17. člen 

Vse odločitve častnega razsodišča veljajo z dnem vročitve sklepa kršitelju. Če kršitelj ne 

prevzame sklepa v roku 15 dni od dne, ko je bil poslan, se mu le-ta vroči na prvi naslednji 

tekmi lige. Če se kršitelj le-te ne udeleţi, se sklep vroči kateremukoli članu SD, katerega član 

je kršitelj. Če tudi ta odkloni prevzem sklepa se šteje, da je bil sklep kršitelju pravilno vročen. 
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Pritoţba ne zadrţi izvajanja sklepa.  

O svojih odločitvah častno razsodišče obvesti poleg kršitelja, društvo, katerega član je kršitelj 

in Koordinacijo SD. 

 

18. člen 

Pri odločanju o kršiteljevi odgovornosti častno razsodišče razsoja na podlagi proste presoje 

dokazov in lastnem prepričanju. 

Pri izreku ukrepa, mora častno razsodišče upoštevati stopnjo odgovornosti kršitelja, posledice, 

ki jih je imelo ravnanje ter druge obremenilne in olajševalne okoliščine.  

 

19. člen 

Kot obremenilni dokazi se štejejo: 

- če je bilo dejanje kršitelja naklepno ali huda malomarnost, 

- če je bila povzročena škoda in višina škode, 

- če je bil z ravnanjem kršitelja močno zmanjšan ugled lige, SZS ali ISSF, 

- če so bili s tem bistveno poslabšani medsebojni odnosi, 

- če je kršitelj ţe storil podobno kršitev, 

- če je kršitev storjena pod vplivom alkohola ali prepovedanih drog. 

Kot olajševalne okoliščine se štejejo: 

- če kršitev ni bila storjena namenoma, 

- če dejanje ni imelo za posledico škode, 

- priznanje in obţalovanje, 

- če se pred uvedbo postopka poravna nastala materialna škoda in odpravi ali bistveno 

zmanjšajo posledice, ki so nastale s kršitvijo s strani kršitelja. 

 

20. člen 

O izrečenem ukrepu se izda sklep, ki mora vsebovati: 

- uvod, 

- izrek, 

- obrazloţitev, 

- pravni pouk. 
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21. člen 

Sklep se pošlje s povratnico osebi, zoper katero je bil postopek uveden, društvu, katerega član 

je, predlagatelju za uvedbo postopka in predsedstvu Koordinacije SD. 

 

IV. ZASTARANJE 

22. člen 

Kršitev, ki je predmet obravnave pred častnim razsodiščem zastara v 60 dneh od časa storitve, 

oziroma v 30 dneh od dneva, ko se je izvedelo za kršitev. 

Zastaranje pretrga vloţitev predloga za uvedbo postopka. V vsakem primeru pa kršitev 

zastara, ko preteče 1 leto od dneva storitve. 

 

VII. PRITOŢBA IN PRITOŢBENI POSTOPEK 

23. člen 

Zoper sklep častnega razsodišča imata pravico pritoţbe: 

- oseba, zoper katero je bil postopek uveden, 

- predlagatelj postopka. 

Pritoţba se vloţi pisno pri častnem razsodišču, ki je izdalo sklep in sicer v 15 dneh po 

prejemu sklepa. 

V pritoţbi mora biti naveden vzrok pritoţbe in razloţeno, zakaj se pritoţba vlaga. Priloţeni 

morejo biti tudi morebitni dokazi, ki v postopku na prvi stopnji še niso obstajali ali se za njih 

ni vedelo.  

 

24. člen 

Za reševanje pritoţbe je pristojno predsedstvo Koordinacije SD.  

 

25. člen 

Predsedstvo Koordinacije SD lahko reši pritoţbo na naslednja načina: 

- pritoţbo zavrne in sklep častnega razsodišča potrdi, 

- pritoţbi ugodi in sklep razveljavi.  

Odločitev o pritoţbi se sprejme z 2/3 večino in je dokončna. 
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26. člen 

Pri obravnavi pritoţbe ne smejo sodelovati člani častnega razsodišča, ki so odločali na prvi 

stopnji. 

 

27. člen. 

Člani osnovnih strelskih organizacij, članic SZS se zavezujejo, da športnega oroţja in svojih, 

v strelskem športu pridobljenih znanj v mirnodobskem času ne bodo nikoli uporabili v 

namene, ki niso neposredno povezani z osnovno dejavnostjo in smislom strelskega športa. 

 

28. člen 

Vsa SD sodelujoča v ligi so z vsebino tega kodeksa dolţna seznaniti vse svoje člane ter jih 

opozoriti na spoštovanje njegove vsebine. 

 

29. člen 

Za podpisnike tega kodeksa se avtomatično smatra vse člane sodelujočih SD v ligi in ostalih 

udeleţencev lige. 

 

30. člen 

Kršenje določil tega Kodeksa se v skladu z določili Pravilnika lige obravnava kot disciplinski 

prekršek. 

 

31. člen 

Ta kodeks sprejme Koordinacija SD, tolmači pa ga predsedstvo Koordinacije SD. 

Kodeks začne veljati z dnevom sprejema in velja do preklica. 

Kodeks so dolţni spoštovati vsi člani SD, ki sodelujejo v ligi. 

Zastopniki SD, jamčijo, da so z vsebino le-tega seznanjeni vsi člani tega SD. 

 

Rečica pri Laškem, 14. 03. 2012 

                                                                                                 Za Koordinacijo SD                                                                                                                                                                                                                                              

.                                                                                                     George Simič 


