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Na podlagi druge točke 20. člena Pravilnika AMZS Šport je Upravni odbor AMZS na 
seji dne 11. 2. 2022  potrdil naslednji 

PRAVILNIK AMZS ŠPORT O DISCIPLINSKEM POSTOPKU  

1. VSEBINA PRAVILNIKA 

1. člen 

 
S Pravilnikom AMZS Šport o disciplinskem postopku (v nadaljevanju Pravilnik) se 
določa: 
a) disciplinske kršitve,  
b) odgovornost za kršitve,  
c) postopek za ugotavljanje kršitev 
d) izrekanje disciplinskih ukrepov ter  
e) disciplinski ukrepi za tekmovalce, funkcionarje, društva, organizatorje ter vse druge 

pravne in fizične osebe, imetnike licenc in izkaznic AMZS Šport, ki so udeležene 
pri izvajanju dirk ter pri drugih dejavnostih AMZS Šport. 
 

2. UPORABA PREDPISOV  

2. člen 

(1)Poleg tega Pravilnika urejajo odgovornost in sankcije tudi naslednji predpisi: 
a) mednarodni športni pravilniki FIA, FIM in FIM EVROPA, ki veljajo na 

mednarodnih sistemskih tekmovanjih pod okriljem teh organizacij, 
b) pravilniki posameznih panog znotraj AMZS Šport, 
c) posebni pravilniki tekmovanj, ki jih izvajajo na samih dirkah direktor, sodnik ali 

žirija, 
d) za kršitve v zvezi z dopingom se uporabljajo tudi pravila Olimpijskega komiteja 

Slovenije in 
e) druga zakonodaja s področja športa. 

(2)Nepoznavanje predpisov iz prejšnjega odstavka ne izključuje disciplinske 
odgovornosti in ni razlog za nekaznovanje, v kolikor so bili predpisi javno objavljeni v 
fizični obliki ali na spletu ali pa je bil subjekt z njihovo vsebino neposredno seznanjen 
oziroma o njih obveščen. 
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(3)Odgovornost za kršitev po katerem izmed predpisov iz prejšnjih alinej ne izključuje 
odgovornosti po tem Pravilniku. 
(4)Če kršitelj s svojim ravnanjem (disciplinsko kršitvijo) povzroči tudi škodo, 
disciplinska odgovornost za kršitev po tem pravilniku ne izključuje splošne 
odškodninske odgovornosti kršitelja. 
(5)Disciplinski organ, ki ga opredeljuje 12. poglavje tega pravilnika, uporablja pri 
svojem delu smiselno tudi določbe Zakona o splošnem upravnem postopku, če s tem 
Pravilnikom ni določeno drugače. 
 

3. VELJAVNOST PRAVILNIKA 

3. člen 

(1)Ta Pravilnik se uporablja za naslednje subjekte: 
a) voznike z licenco ali izkaznico AMZS Šport, ki nastopajo na dirkah v Sloveniji in 

tujini,  
b) društva – imetnike športne licence AMZS Šport, 
c) športne funkcionarje z izkaznico AMZS Šport, 
d) organizatorje tekmovanj v okviru AMZS Šport, 
e) druge subjekte (proizvajalce, sponzorje, uradne spremljevalce ali zastopnike 

subjektov iz prejšnjih štirih alinej), ki nastopajo v okviru AMZS Šport; pri čemer 
se med uradne spremljevalce glede na okoliščine posameznega primera štejejo 
tudi starši oziroma zakoniti zastopniki mladoletnega voznika iz prve alineje tega 
člena, ki nastopajo v imenu in za račun tega voznika. 

(2)Naknadni izstop subjektov iz vloge, ki jo imajo iz prejšnjega odstavka tega člena, ni 
ovira za dokončanje disciplinskega postopka. 
(3)Za kršitev, katero storijo posamezna društva, se lahko kaznujejo tudi odgovorne 
osebe v teh društvih. Odgovorna oseba je oseba, ki ji je zaupana določena funkcija v 
društvu. 
 

4. KRAJEVNA VELJAVNOST PRAVILNIKA 

4. člen 

Disciplinska odgovornost po tem Pravilniku velja za kršitve storjene na ozemlju 
Republike Slovenije in zunaj njenih meja. 
 

5. STVARNA VELJAVNOST PRAVILNIKA 

5. člen 

Disciplinski organi so po tem Pravilniku pristojni za kršitve, ki jih storijo subjekti iz 3. 
člena tega pravilnika, kadar delujejo ali nastopajo po pooblastilu, v imenu ali pod 
okriljem AMZS Šport doma ali v tujini, na pripravah državne reprezentance doma ali v 
tujini ali na državnih ali mednarodnih tekmovanjih. 
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6. DISCIPLINSKE KRŠITVE DRUŠTEV, FUNKCIONARJEV, ORGANIZATORJEV  

6. člen 

Kot disciplinska kršitev društva, funkcionarja ali organizatorja se šteje: 
 
A – LAŽJE KRŠITVE 
 
1. lažja kršitev pravil, ki veljajo za tekmovanja v avto-moto športu, 
2. malomarno in nevestno izvajanje zaupanih nalog, 
3. neizpolnjevanje funkcij na dirki, 
4. kršenje veljavnih pravilnikov prireditve iz malomarnosti, 
5. opustitev ukrepov v primerih, ko bi kot nosilec vloge predstavnika društva, 

funkcionarja ali organizatorja  moral ukrepati, pa tega očitno ne stori, 
6. škodovanje ugledu avto-moto športa, kadar to nima hujših posledic. 
 
B – HUJŠE KRŠITVE 
 
1. predrugačenje rezultatov ali izida tekmovanja, 
2. namerna kršitev določb veljavnih pravilnikov prireditve,, 
3. podkupovanje ali poskus podkupovanja, 
4. dajanje lažnih podatkov,  
5. lažne navedbe v javnosti in medijih, 
6. samovoljno sprejemanje odločitev v nasprotju z dogovorom in sklepom organov 

AMZS Šport, 
7. škodovanje ugledu avto-moto športa, kadar to povzroči hujše posledice,  
8. vsa kazniva dejanja, storjena v zvezi z opravljanjem funkcij ali nalog v AMZS Šport, 

dokazana s pravnomočno sodno odločbo, 
9. nešportno obnašanje do drugih, predvsem kadar ima to za posledico prizadet ugled 

AMZS, AMZS Šport in njenih organizacij;  
10. verbalne ali neverbalne žalitve, govorno ali fizično nasilje, grožnje s fizičnim 

napadom; sodelovanje na prireditvi pod vplivom nedovoljenih substanc (alkohol, 
nedovoljena omamna sredstva – droge)  

7. DISCIPLINSKE KRŠITVE VOZNIKOV 

7. člen 

Kot disciplinska kršitev voznika se šteje: 
 
A – LAŽJE KRŠITVE 
 
1. nešportno obnašanje do drugih voznikov, funkcionarjev ali drugih oseb, predvsem 

kadar ima to za posledico prizadet ugled AMZS, AMZS Šport in njenih organizacij, 
2. verbalne ali neverbalne žalitve,  
3. neizpolnjevanje odredb izvršnih funkcionarjev, 
4. grožnje s fizičnim napadom, 
5. demonstrativni odstop od dirke, 
6. napeljevanje na demonstrativni odstop od dirke, 
7. nastop na dirki brez dovoljenja ali brez izpolnitve pogojev za nastop,  
8. nastop z vozilom, na katerem so po tehnični komisiji ugotovljeni nedovoljeni posegi, 

neuporaba vpojne okoljevarstvene podloge za motor, 
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9. namerna kršitev določb veljavnih športnih pravilnikov, 
10. namerno oviranje drugih voznikov na progi, 
11. sodelovanje na dirkah, ki niso vpisane v letni koledar dirk AMZS Šport ali FIM 

EVROPA ali FIM ali FIA, 
12. lažne navedbe v javnosti in medijih, 
13. neizpolnjevanje materialnih obveznosti, 
14. neudeležba pri nastopih ekipe in reprezentance,  
15. neudeležba na pripravah ekipe in reprezentance,   
16. nesodelovanje na dirki po opravljenem treningu,  
17. neuporaba ali nepravilna uporaba predpisanih oblačil (dresi, kombinezoni, štartne 

številke) ali oznak (sponzorji, organizator, AMZS),  
18. povzročanje nereda na prizoriščih, na pripravah ali tekmovanjih (nepravočasen 

prihod na razglasitev rezultatov, na novinarsko konferenco, na predstavitveno 
parado in podobne obveznosti ki jih opredeljuje posebni pravilnik oz. zgoraj našteti 
pravilniki), 

19. neopravičena odpoved nastopa za državno reprezentanco in/ali neopravičena 
odpoved udeležbe na reprezentančnih pripravah. 

 
B – HUJŠE KRŠITVE 
 
1. fizični napad, 
2. podkupovanje ali poskus podkupovanja, 
3. nešportno obnašanje na tekmovanjih, kar ima za posledico nedoseganje rezultata 

in škodovanje ekipi ali reprezentanci, 
4. neopravičeno nenastopanje na državnem ali mednarodnem tekmovanju, za 

katerega ga je določil AMZS Šport, 
5. dajanje lažnih podatkov, 
6. lažne navedbe v javnosti in medijih, 
7. jemanje nedovoljenih poživil, 
8. neopravičena zapustitev državnega ali mednarodnega tekmovanja ali oviranje 

poteka tekmovanja, 
9. neizpolnjevanje obveznosti voznikov, ki so vključeni v nenapovedano anti doping 

kontrolo izven tekmovalnega obdobja; namerno izogibanje anti doping kontroli, 
10. druge kršitve (tudi iz točke A), kadar so njihove posledice hude (npr. telesne 

poškodbe, materialna škoda, škodovanje ugledu avto-moto športa itd.), ali kadar 
so storjene v posebnih oteževalnih okoliščinah, kar se presoja v vsakem 
konkretnem primeru posebej. 

8. OKOLIŠČINE DISCIPLINSKE KRŠITVE 

8. člen 

Ob izrekanju disciplinskega ukrepa se upoštevajo: 
a) vrsta, teža, način storitve in posledice kršitve, 
b) stopnja odgovornosti storilca disciplinske kršitve, 
c) dokazana disciplinska odgovornost v zadnjih dveh letih, 
d) pobude za storitev kršitve, 
e) osebne okoliščine storilca kršitve ter njegovo vedenje pred storitvijo kršitve in 

po storjeni kršitvi. 
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9. DISCIPLINSKA ODGOVORNOST 

9. člen 

(1)Disciplinsko odgovoren je vsak subjekt, naveden v 3. členu tega Pravilnika 
Odgovornost je podana samo za tista dejanja, ki so kot disciplinske kršitve vnaprej 
določena in je odgovornost subjekta ugotovljena po postopku, ki ga določa ta Pravilnik. 
(2)Disciplinska odgovornost je podana za kršitev, če je podana krivda subjekta v obliki 
naklepa ali malomarnosti. 
(3)Subjekt naklepno krši svoje dolžnosti, če ve, da bo zaradi njegovega ravnanja 
nastala škodljiva in kot taka prepovedana posledica ter tudi hoče, da ta posledica 
nastane oziroma kadar se zaveda, da zaradi njegovega ravnanja lahko nastane 
prepovedana posledica, pa dopusti njen nastanek. 
(4)Subjekt krši svoje dolžnosti iz malomarnosti, če se zaveda, da zaradi njegovega 
ravnanja prepovedana škodljiva posledica lahko nastopi, pa je lahkomiselno mislil, da 
jo bo lahko preprečil ali da ne bo nastala, oziroma če se ni zavedal, da zaradi 
njegovega ravnanja prepovedana škodljiva posledica lahko nastopi, pa bi se glede na 
svoje osebne lastnosti in okoliščine, v katerih je bilo dejanje storjeno, moral zavedati, 
da prepovedana posledica lahko nastopi. 
(5)Kršitev nastane s storitvijo, opustitvijo ali dopustitvijo.  
 

(6)Kršitelja se kaznuje tudi za poskus kršitve in sicer tako, kot če bi kršitev dokončal, 
lahko pa se kaznuje mileje (poskus). 
(7)Kdor komu naklepoma pomaga pri izvršitvi kršitve, se kaznuje, kakor da bi ga sam 
storil, sme pa se kaznovati tudi mileje (pomoč). 
(8)Kdor drugega naklepoma napelje k storitvi kršitve se kaznuje, kakor da bi ga sam 
storil (napeljevanje). 
(9)Disciplinsko odgovorna oseba je vsaka fizična oseba, ki je dopolnila 15 let.  
(10)Vsak voznik, imetnik licence ali izkaznice, je odgovoren za spoštovanje veljavnih 
pravilnikov s strani njegovih spremljevalcev. 

10. DOMNEVA NEDOLŽNOSTI 

10. člen 

Nikogar se ne more šteti za storilca kršitve, preden to ni ugotovljeno s pravnomočno 
odločbo pristojnega organa. 

11. JEZIK, V KATEREM POTEKA DISCIPLINSKI POSTOPEK 

11. člen 

Disciplinski postopek poteka v slovenskem jeziku. Oseba, ki ne obvlada slovenskega 
jezika, si v disciplinskem postopku lahko preskrbi tolmača na lastne stroške. 

12. DISCIPLINSKI ORGANI 

12. člen 
 
(1)Disciplinski organ prve stopnje je disciplinski sodnik AMZS Šport, ki ga voli Letna 
konferenca AMZS Šport za obdobje štirih let in ima izobrazbo pravne smeri in izpit iz 
splošnega upravnega postopka.  
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(2)Disciplinski sodnik AMZS Šport je pristojen za kršitve storjene na dirkah v Sloveniji 
in tujini. 

13. člen 

(1)Disciplinski organ druge stopnje je disciplinska komisija AMZS Šport,. ki Le ta je 
sestavljena iz treh članov, ki jih, na predlog predsednika strokovnega sveta AMZS 
Šport, imenuje strokovni svet AMZS Šport za obdobje štirih let. Eden od članov mora 
biti univerzitetni diplomirani pravnik. 
(2)Člani disciplinske komisije AMZS Šport izmed sebe izvolijo predsednika za celotno 
mandatno dobo imenovanja v komisijo. 
(3)Disciplinska komisija AMZS Šport je sklepčna, če so na seji prisotni na seji vsi njeni 
člani, odločitve pa sprejema z navadno večino. 

14. člen 

O izrednih pravnih sredstvih odloča strokovni svet AMZS Šport z navadno večino 
članov z glasovalno pravico. 

13. ZAGOVORNIK 

15. člen 

Oseba, proti kateri teče disciplinski postopek, si lahko izbere zagovornika, ki je lahko 
navzoč pri vseh njenih neposrednih zaslišanjih v disciplinskem postopku in na javni 
obravnavi, če je ta izvedena. Oseba, ki ob uvedbi disciplinskega postopka še ni 
dopolnila 18 let, mora imeti pri opravi vseh dejanj zagovornika. V kolikor si mladoletna 
oseba, zoper katero je uveden disciplinski postopek, zagovornika ne poišče sama, ji 
ga za potrebe postopka določi predsednik strokovnega sveta AMZS Šport. Zagovornik 
je lahko le oseba, ki je popolno poslovno sposobna. Če bi pri tem nastali kakršnikoli 
stroški, si jih mladoletna oseba plača sama, oziroma njeni zakoniti zastopniki. 

14. DISCIPLINSKI UKREPI 

16. člen 

(1)Za disciplinske kršitve se lahko izrečejo naslednji disciplinski ukrepi: 
1. opomin v pisni obliki, 
2. denarna kazen v višini do 5.000 EUR, ki mora biti plačana v enem mesecu po 

pravnomočnosti odločbe in ki jo v primeru neplačila v navedenem roku disciplinski 
sodnik lahko nadomesti z ukrepom prepovedi, 

3. prepoved udeležbe, organizacije ali udeležbe pri organizaciji na eni ali več dirkah 
(v tem pravilniku: ukrep prepovedi), ki se jo za lažje kršitve lahko izreče za dobo do 
dveh let, za hujše kršitve pa do pet let, 

4. suspenz (takojšnja prepoved udeležbe na vseh dirkah oz. opravljanja funkcije) kot 
začasen ukrep, 

5. odvzem točk dirke, v kateri je kršitev storjena, ali, če gre za hujšo kršitev, odvzem 
točk prvenstva,  

6. prepoved opravljanja vseh funkcij v okviru AMZS Šport za lažje kršitve za obdobje 
do dveh let, za hujše kršitve do pet let; za najhujše kršitve, za kar se štejeta dve ali 
več pravnomočno ugotovljenih hujših kršitev, pa od 5 let do doživljenjsko, 

7. odvzem licence ter neizdajanje nove, ali izkaznice, za lažje kršitve za dobo do dveh 
let, za hujše kršitve pa do pet let. 
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(2)Ne glede na prejšnji odstavek se lahko poleg glavne disciplinske sankcije iz 
prejšnjega odstavka izreče tudi stranski ukrep pisnega opravičila subjekta v sredstvih 
javnega obveščanja. 
(3)V primeru izrečenega ukrepa odvzema licence in neizdajanja nove, če kršitelj tekom 
trajanja tega disciplinskega ukrepa tovrstno licenco pridobi pri tuji organizaciji, se 
kršitelju poleg izrečenega ukrepa izreče še denarna kazen, kot je opredeljena v drugi 
točki prvega odstavka tega člena. 

15. POGOJNI ODLOG IZVRŠITVE DISCIPLINSKEGA UKREPA 

17. člen 

(1)Izvršitev denarne kazni ali ukrepa prepovedi se lahko delno ali v celoti pogojno 
odloži (pogojni odlog) za dobo od enega meseca do treh let (preizkusna doba) pod 
pogojem, da storilec v tem času ne stori nove disciplinske kršitve. V primeru, da jo stori 
in mu je izrečen nov disciplinski ukrep, pa se odložitev izvršitve prejšnjega ukrepa 
lahko prekliče v času preizkusne dobe, nakar se mu izreče nov, enoten ukrep. 
(2)Disciplinski organ izreče pogojni odlog, če glede na osebnost kršitelja, njegovo 
prejšnje življenje, njegovo obnašanje po storjeni kršitvi, stopnjo disciplinske 
odgovornosti in glede na druge okoliščine, v katerih je kršitev storil, spozna, da je 
mogoče pričakovati, da ne bo več ponavljal kršitev. 
 
(3)Pogojni odlog se sme preklicati v preizkusni dobi. Če stori kršitelj v tem času kršitev, 
ki ima za posledico preklic pogojnega odloga, pa se to z odločbo ugotovi šele po 
preteku preizkusne dobe, se sme pogojni odlog preklicati najpozneje v 6 (šestih) 
mesecih, odkar je pretekla preizkusna doba. 

16. JAVNA OBJAVA SKLEPOV O DISCIPLINSKIH UKREPIH 

18. člen 

Disciplinski organ lahko odloči, da se sklep o disciplinskem ukrepu objavi v sredstvih 
javnega obveščanja. 

17. ODSTRANITEV FUNKCIONARJA ALI VOZNIKA 

19. člen 

(1)Odstranitev funkcionarja ali voznika je izjemen in začasen ukrep, ki ga je mogoče 
uporabiti le v primerih, določenih v tem Pravilniku in ki ima namen, da se funkcionarja 
ali voznika začasno odstrani zato, da ne bi nadalje kršil pravil ali drugače s svojim 
ravnanjem škodoval ugledu avto-moto športa ali zato, da se zavarujejo dokazi. 
(2)Odstranitev je možna v delu tekmovanja ali na tekmovanju kot prireditvi v celoti. 
Sklep o tem se v najkrajšem času izda v pisni obliki. Zoper sklep o odstranitvi je možna 
pritožba v roku 3 dni od prejema sklepa, pisno na drugostopenjski disciplinski organ, 
ki o pritožbi odloči v roku 30 dni.  
(3)Odstranitev funkcionarja ali voznika sme trajati: 
1. dokler trajajo razmere, zaradi katerih je bilo odločeno o odstranitvi, 
2. dokler se v disciplinskem postopku ne ugotovi odgovornost funkcionarja ali voznika 

za dejanja, zaradi katerih je bil odstranjen z naloge oziroma aktivnosti, ki jo je 
izvrševal. 

(4)O odstranitvi odloča na sami dirki predsednik žirije, ki mora nato v roku treh dni od 
izreka tega ukrepa, ne glede na splošen rok za prijavo iz 21. člena tega Pravilnika, 



 8 

začeti postopek za ugotovitev krivde in izrek disciplinskega ukrepa pred disciplinskim 
sodnikom.  
(5)Odstranitev je možna samo v primerih, ki so v tem pravilniku označeni kot hujše 
kršitve. 

18. DISCIPLINSKI POSTOPEK 

20. člen 

(1)Disciplinski postopek se začne: 
1. na podlagi pisne prijave o kršitvi, 
2. na lastno pobudo, če disciplinski sodnik ali drug organ, ki odloča o kršitvah, izve za 

disciplinsko kršitev, če zanj ni bila podana pisna prijava. 
(2)Pisno prijavo disciplinske kršitve lahko poda: 
1. vsak sodelujoči voznik, 
2. društvo, 
3. športni funkcionar, 
4. organizator, 
5. športna organizacija ali njen organ, 
6. žirija na dirki, 
7. vsaka prizadeta oseba, ki ima pravni interes za uvedbo disciplinskega postopka. 
 

20. člen 

(1)Pisna prijava disciplinske kršitve mora vsebovati: 
1. opis disciplinske kršitve (kraj, čas, dejstva na katera se opira kršitev, dokaze, s 

katerimi se ugotavljajo dejstva), 
2. ime osebe, ki je osumljena storitve disciplinske kršitve, 
3. izjave prič o okoliščinah storjene kršitve ter imena in naslove prič, ki bodo pojasnile 

okoliščine kršitve, 
4. priimek in ime, naslov, telefonsko številko ter funkcijo osebe, ki prijavlja disciplinsko 

kršitev. 
(2)Pisno prijavo je mogoče vložiti najkasneje v roku petih dni odkar je prijavitelj izvedel 
za storjeno kršitev.  
(3)Disciplinskega postopka ni mogoče začeti po preteku treh mesecev od storitve 
kršitve (relativno zastaranje). 
(4)Disciplinskega ukrepa ni mogoče izreči po preteku 1 leta od storitve kršitve 
(absolutno zastaranje). 
(5)Pretrganje zastaranja:  
1. Zastaranje pregona pretrga vsako procesno dejanje zoper kršitelja pred 

disciplinskimi organi.  
2. Zastaranje izvršitve disciplinskega ukrepa se pretrga z dejanji, namenjenimi za 

izvršitev disciplinskega ukrepa.  
3. S pretrganjem zastaranja prične zastaralni rok teči znova.  
4. Pregon disciplinske kršitve in izvršitve disciplinskega ukrepa, razen v primeru 

izterjave denarne kazni in stroškov postopka, zastara v vsakem primeru, ko preteče 
dvakrat toliko časa, kolikor je določeno za zastaranje pregona disciplinske kršitve 
oziroma za zastaranje izvršitve disciplinskega ukrepa. 

(6)Pisna prijava disciplinske kršitve se pošlje s priporočeno pošto na AMZS Šport, 
Disciplinski sodnik, Dunajska 128, 1000 Ljubljana. 
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22. člen 

(1)Taksa za vložitev prijave je 100,00 EUR. Od osebe, kateri je izrečen pravnomočen 
disciplinski ukrep, se izterja taksa, ta pa se nato vrne predlagatelju.  
(2)Če podaja prijavo storjene kršitve žirija kot posledico izrečenega ukrepa na dirki ali 
strokovna služba AMZS Šport, vključno z disciplinskimi organi po tem Pravilniku, 
plačilo takse ni potrebno. 

19. OBRAVNAVA PRIJAVE TER IZREK UKREPA 

23. člen 

(1)Po proučitvi prijave disciplinski sodnik izda ustrezno odločbo: 
– sklep o uvedbi disciplinskega postopka, ali 
– sklep o neuvedbi disciplinskega postopka. 

(2)Med uvedenim postopkom lahko disciplinski sodnik kadarkoli izda sklep o ustavitvi 
postopka. 
(3)Med uvedenim postopkom lahko disciplinski sodnik v 15 dneh od prejema prijave 
izda tudi sklep o suspenzu domnevnega storilca kršitve, če gre za hujšo kršitev. V 
takšnem primeru mora odločiti o disciplinskem ukrepu v nadaljnjih 30 dneh, sicer 
suspenz preneha. Čas suspenza se všteje v eventualno izrečeni ukrep.  
 
(4)Med že uvedenim disciplinskim postopkom lahko disciplinski sodnik po uradni 
dolžnosti razširi disciplinski postopek tudi na druge kršitve ali kršitelje, če je za takšne 
kršitve ali kršitelje izvedel v povezavi z vodenjem disciplinskega postopka. 
 

24. člen 

 
(1)Disciplinski sodnik kršitelju in predlagatelju pošlje vabilo na obravnavo, ki mora 
vsebovati datum, uro in kraj obravnave. Vabilo, ki se vroči kršitelju, mora vsebovati tudi 
navedbo kršitve, ki se mu očita v disciplinskem postopku. Disciplinski sodnik po potrebi 
povabi še priče, izvedence in druge. 
(2)Obravnavo je treba določiti tako, da ostane kršitelju zadosti časa za pripravo, vendar 
najmanj sedem dni od prejema vabila. 
(3)Disciplinski sodnik začne obravnavo in razglasi predmet obravnavanja, nato 
ugotovi, ali so prišli vsi povabljeni; če niso, se prepriča, ali so bili v redu vabljeni in ali 
so opravičili svoj izostanek. 
(4)Če na obravnavo ne pride kršitelj, svojega izostanka pa kljub pravilno vročenemu 
vabilu ni opravičil oziroma pravočasno ni podal pisne izjave na pravilno vročeno vabilo, 
se obravnava lahko opravi v njegovi odsotnosti, ter lahko disciplinski sodnik sprejme 
odločitev na osnovi drugih zbranih podatkov brez kršiteljeve prisotnosti.  
(5)Disciplinski sodnik na obravnavi prebere prijavo disciplinske kršitve in druge 
listinske dokaze, zasliši kršitelja, priče in morebitne izvedence. Po potrebi disciplinski 
sodnik zasliši kršitelja in priče posamezno, druge pa začasno napoti iz dvorane, kjer 
se opravlja obravnava. 
(6)Dajanje izjav na zahtevo disciplinskega sodnika je obvezno za priče in osebe, ki bi 
pripomogle k rešitvi zadeve. V postopku lahko disciplinski sodnik pregleda vso 
ustrezno potrebno dokumentacijo na AMZS. 
(7)Dolžnost disciplinskega sodnika je skrbeti za red med obravnavo. Po potrebi lahko 
disciplinski sodnik iz dvorane začasno odstrani osebe, ki motijo obravnavo. 
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(8)O poteku obravnave se piše zapisnik, ki mora vsebovati vse bistvene navedbe, 
izjave, zagovore, izjave prič in izvedencev ter vsa druga pomembna dejstva. O poteku 
obravnave se lahko izdela tudi zvočni posnetek, ki se ga po obravnavi prepiše. 
(9)Obravnava je tajna, razen če disciplinski sodnik, ki vodi postopek, na predlog 
zainteresirane osebe, s sklepom odloči drugače. Zoper sklep ni pritožbe. 
(10)Disciplinski sodnik mora nepristransko ugotoviti vsa dejstva, ki bremenijo kršitelja 
ali dejstva v njegov prid. 
(11)Disciplinski sodnik si mora prizadevati, da se opravi postopek brez zavlačevanja 
in onemogočiti vsako zlorabo pravic, ki jih imajo stranke v postopku. 
(12)Če teh podatkov zaprošena oseba brez razloga noče podati in s tem povzroči, da 
se postopek ne more nadaljevati, je možno sprožiti disciplinski postopek po tem 
Pravilniku tudi zoper to osebo. 

25. člen 

(1)Na podlagi vseh zbranih dokazov disciplinski sodnik s sklepom odloči o kršitvi.  
(2)Zdravniško potrdilo mora biti izdano s strani zdravnika medicine dela, prometa in 
športa oz. drugega specialista zdravstvene stroke.  
(3)Če zbrani dokazi ne dajejo zadostne podlage za ugotovitev odgovornosti, 
disciplinski sodnik prizadeto osebo oprosti odgovornosti ter disciplinski postopek 
ustavi. 
 
(4)Če disciplinski sodnik ugotovi kršitev, storilcu izreče ustrezen ukrep iz 16. člena tega 
pravilnika. Če gre za več kršitev, disciplinski organ obravnava vsako kršitev posebej, 
nato pa izreče enoten ukrep. Izrečeni disciplinski ukrep ne sme biti večji od 
maksimuma za posamezno vrsto disciplinskega ukrepa. 
(5)Pisni sklep disciplinskega sodnika vsebuje:  
a) uvod (ime disciplinskega sodnika, ki je v zadevi odločal, osebne podatke kršitelja, 

osebne podatke zastopnika kršitelja, kraj in čas obravnave), 
b) izrek (osebni podatki kršitelja, vrsta in opis disciplinske kršitve z navedbo določb 

tega Pravilnika, ki jo opredeljuje, vrsta in višina izrečenega disciplinskega ukrepa), 
c) obrazložitev (dejstva in dokazi, na katere se opira odločba), 
d) pravni pouk (vsebuje navodilo o možnosti pritožbe, rok za vložitev pritožbe in 

pritožbeni organ, kamor se pošlje pritožba). 
(6)V vsakem ukrepu mora biti označeno, kdaj prične teči. Če te označbe v ukrepu ni, 
se šteje, da teče od dneva pravnomočnosti odločbe.  
(7)Pisni odpravek odločbe I. stopnje se posreduje: 
- kršitelju ali njegovemu zastopniku, 
- vlagatelju prijave. 

20. PRITOŽBENI POSTOPEK 

26. člen 

(1)Zoper vsako odločbo, izdano na prvi stopnji, se prizadeti, društvo katerega član je 
prizadeti, ter predlagatelj lahko pritožijo v roku 15 dni od prejema pisnega odpravka 
odločbe na disciplinsko komisijo AMZS Šport.  
(2)Prvostopenjski sklep disciplinskega sodnika se sme izpodbijati: 

1. zaradi bistvene kršitve določb tega Pravilnika, 
2. zaradi zmotne in nepopolne ugotovitve dejanskega stanja, 
3. zaradi zmotne uporabe določb tega pravilnika. 



 11 

(3)Pisna pritožba se pošlje s priporočeno pošto na AMZS Šport, Disciplinska komisija, 
Dunajska 128, 1000 Ljubljana. 

27. člen 

(1)Vsaka pritožba mora vsebovati: 
- podatke o pritožniku, 
- podatke o napadeni odločbi, 
- navedbo pritožbenih razlogov. 

(2)Ob vložitvi pritožbe je potrebno plačati takso v višini 300 EUR, ki se v primeru 
ugoditve pritožbi vrne pritožniku. 

28. člen 

(1)Predsednik disciplinske komisije preveri, ali je pritožba pravočasna, popolna, ali je 
zanjo plačana taksa ter če jo je vložila upravičena oseba. Prepozno, nepopolno ali 
nedovoljeno pritožbo zavrže s sklepom in o tem obvesti pritožnika.  
(2)Če je pritožba pravočasna in popolna, jo disciplinska komisija vzame v obravnavo. 
V postopku lahko ponovno izvede posamezne dokaze, zasliši določene osebe in si 
pridobi druge podatke, ki so potrebni za odločitev. Če to smatra za koristno, lahko 
disciplinska komisija razpiše javno disciplinsko obravnavo.  

29. člen 

(1)Disciplinska komisija:   
1. zavrne pritožbo kot neutemeljeno in potrdi sklep disciplinskega sodnika, 
2. ugodi pritožbi, razveljavi sklep disciplinskega sodnika in mu pošlje zadevo v 

ponovno odločanje, 
3. ugodi pritožbi, spremeni sklep disciplinskega sodnika ali izda nov sklep v 

disciplinski zadevi. 
(2)Komisija lahko tudi ugotovi, da je oseba disciplinsko odgovorna, vendar je 
oproščena disciplinskega ukrepa. To možnost uporabi zlasti v primeru: 
1. ko je bila disciplinska kršitev storjena v olajševalnih okoliščinah in kršitev ni imela 

hujših posledic, 
2. ko so podani drugi razlogi, zaradi katerih izrek disciplinskega ukrepa ne bi bil 

smotrn.  
(3)Disciplinska komisija mora o pritožbi odločiti s sklepom v roku 30 dni od njenega 
prejema. Pisni odpravek sklepa vsebuje izrek, obrazložitev in pravni pouk o možnosti 
vložitve izrednih pravnih sredstev. 

21. IZREDNA PRAVNA SREDSTVA – PREDLOG ZA OBNOVO POSTOPKA 

30. člen 

(1)Disciplinski postopek, ki je končan s pravnomočnim sklepom, se lahko obnovi iz 
naslednjih razlogov:  
1. če se predložijo dokazi, da temelji sklep na ponarejeni listini ali ponarejenem 

izvedenem mnenju ali na krivi izpovedi priče ali izvedenca, 
2. če se navedejo nova dejstva in predložijo novi dokazi, ki utegnejo pripeljati do 

oprostitve disciplinske odgovornosti, do milejšega disciplinskega ukrepa ali do 
oprostitve izreka disciplinskega ukrepa, v kolikor upravičenec izkaže, da jih brez 
svoje krivde ni mogel navesti oziroma predložiti v disciplinskem postopku. 

(2)Predlog za obnovo postopka se vloži v tridesetih dneh od dneva, ko je upravičenec 
zvedel za ta razlog. 
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31. člen 

(1)Predlog za obnovo postopka mora smiselno vsebovati vse sestavine, kot to velja za 
pritožbo. 
(2)Predlog za obnovo postopka ne zadrži izvršitve pravnomočno izrečenega ukrepa. 
(3)Predlog se vloži pisno pri strokovnem svetu AMZS Šport v treh (3) izvodih. Predlog 
lahko vloži le oseba, proti kateri je tekel postopek na prvi ali drugi stopnji. 
(4)Ob vložitvi predloga je potrebno plačati takso v višini 500 EUR, ki se v primeru 
ugoditve predlogu vrne vlagatelju. 

32. člen 

(1)O predlogu odloča strokovni svet AMZS Šport na tajni seji z navadno večino 
prisotnih članov z glasovalno pravico. V primeru neodločenega rezultata odloči glas 
predsednika.  
(2)Strokovni svet AMZS Šport: 
1. zavrže predlog, če je bil vložen prepozno ali ga je vložila neupravičena oseba, 
2. zavrne predlog kot neutemeljen in potrdi sklep disciplinske komisije, 
3. ugodi predlogu, razveljavi sklep disciplinske komisije in pošlje zadevo v ponovno 
odločanje disciplinski komisiji, 
4. ugodi predlogu, spremeni sklep disciplinske komisije ali izda nov sklep v disciplinski 
zadevi. 
 
(3)O predlogu mora strokovni svet AMZS Šport odločiti v 60 dneh od njegovega 
prejema. 
(4)Zoper odločitev strokovnega sveta AMZS Šport ni rednih ali izrednih pravnih 
sredstev. 

22. IZREDNA PRAVNA SREDSTVA – ZAHTEVA ZA VARSTVO ZAKONITOSTI 

33. člen 

(1)Zoper pravnomočen sklep disciplinske komisije lahko storilec in/ali predlagatelj vloži 
na strokovni svet AMZS Šport zahtevo za varstvo zakonitosti zaradi bistvenih kršitev 
določb tega Pravilnika.  
(2)Zahteva za varstvo zakonitosti se lahko vloži v 15 dneh od prejema pisnega 
odpravka odločbe drugostopnega organa.  

34. člen 

(1)O predlogu odloča strokovni svet AMZS Šport na tajni seji z navadno večino 
prisotnih članov z glasovalno pravico. V primeru neodločenega rezultata odloči glas 
predsednika.  
(2)Strokovni svet AMZS Šport: 
1. zavrže zahtevo, če je bila vložena prepozno ali če jo je vložila neupravičena oseba, 
2. zavrne zahtevo kot neutemeljeno in potrdi sklep disciplinske komisije, 
3. ugodi zahtevi, razveljavi sklep disciplinske komisije in pošlje zadevo v ponovno 
odločanje disciplinski komisiji, 
4. ugodi zahtevi, spremeni sklep disciplinske komisije ali izda nov sklep v disciplinski 
zadevi. 
(3)O zahtevi mora strokovni svet AMZS Šport odločiti v 60 dneh od njenega prejema. 
(4)Zoper odločitev strokovnega sveta AMZS Šport ni rednih ali izrednih pravnih 
sredstev. 
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35. člen 

(1)Zahteva za varstvo zakonitosti mora smiselno vsebovati vse sestavine, kot to velja 
za pritožbo. 
(2)Vložitev zahteve ne zadrži izvršitve pravnomočno izrečenega ukrepa. 
(3)Zahteva se vloži pisno pri strokovnem svetu AMZS Šport v treh (3) izvodih.  
(4)Ob vložitvi zahteve je potrebno plačati takso v višini 500 EUR, ki se v primeru 
ugoditve zahtevi vrne vlagatelju. 

23. IZVRŠITEV DISCIPLINSKEGA UKREPA 

36. člen 

Disciplinski ukrep se izvrši, ko postane sklep o izrečenem disciplinskem ukrepu 
pravnomočen. Predsednik disciplinske komisije pošlje pravnomočni sklep organu, ki je 
pristojen za njegovo izvršitev z zahtevo, da izvrši izrečeni disciplinski ukrep. 

24. POMILOSTITEV 

37. člen 

(1)Predsednik strokovnega sveta AMZS Šport ima pravico na podlagi prošnje kršitelja 
le-tega pomilostiti v vseh pravnomočno končanih disciplinskih zadevah izvzemši 
zadeve, o katerih je odločal strokovni svet AMZS Šport na podlagi izrednih pravnih 
sredstev. 
(2)Odločitev o pomilostitvi lahko sprejme predsednik strokovnega sveta AMZS Šport 
le na podlagi dokazov, da je v času dirke prišlo do grobe kršitve Športnega pravilnika 
AMZS Šport ali pravilnika panoge. 
(3)Prošnja za pomilostitev se lahko vloži po izteku 3 mesecev od izdaje prvostopenjske 
odločbe. 

25. HRAMBA DISCIPLINSKIH SPISOV 

38. člen 

(1)Strokovna služba AMZŠ Šport za disciplinske organe iz tega Pravilnika vodi 
evidenco disciplinskih postopkov (v nadaljevanju: evidenca), ki se lahko vodi tudi v 
elektronski obliki, in vsebuje: osebne podatke o kršiteljih, podatke o izrečenih in 
izvršenih disciplinskih ukrepih ter pogojnih sankcijah, oziroma druge podatke, ki se 
nanašajo na izvrševanje disciplinskih ukrepov. 
(2)Po preteku 5 let od pravnomočno zaključenega disciplinskega postopka, v primeru 
izreka disciplinske sankcije pa po preteku 5 let od izteka disciplinske sankcije, se le ta 
izbriše iz evidence, razen če medtem ni bil začet nov disciplinski postopek. 
(3)Spisi o disciplinskih zadevah se hranijo pri AMZS Šport enako obdobje, kot se hrani 
evidenca iz prvega in drugega odstavka tega člena. 
(4)Osebi, ki izkaže upravičen interes, dovoli sekretar AMZS Šport, na njeno pisno 
prošnjo, pregled disciplinskega spisa in prepis spisov na lastne stroške. Dokler teče 
disciplinski postopek, dovoli pregled in prepis spisov na prošnjo predsednik 
strokovnega sveta AMZS Šport. 
(5)Vsa pisanja, ki se jih izdaja v disciplinskem postopku in od katerih vročitve začne 
teči rok (sklepi, odločbe, vabila,…), se pošiljajo skladno z določili Zakona o splošnem 
upravnem postopku, ki urejajo osebno vročanje in posebne primere vročanja. 
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26. STROŠKI DISCIPLINSKEGA POSTOPKA 

39. člen 

Stranke disciplinskega postopka nosijo same svoje stroške. Stroške plačila takse nosi 
stranka, ki v postopku ni uspela. 

27. RAZLAGA DOLOČB PRAVILNIKA 

40. člen 

Pravico tolmačenja določb tega Pravilnika ima strokovni svet AMZS Šport. 

28. ZAČETEK VELJAVNOSTI PRAVILNIKA 

41. člen 

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po potrditvi na Upravnem odboru AMZS. 
Pravilnik se objavi na spletni strani AMZS Šport.  

29. PREHODNA DOLOČBA 

42. člen 

(1)Če je za vodenje disciplinskega postopka, začetega pred potrditvijo veljavnosti tega 
Pravilnika, pristojen drug disciplinski organ, nadaljuje vodenje postopka organ, 
pristojen v smislu tega Pravilnika. 
(2)Disciplinski postopek, ki se je pričel pred veljavnostjo tega Pravilnika, se zaključi po 
določbah prejšnjega Pravilnika, če so za kršitelja milejše. 

30. KONČNA DOLOČBA 

43. člen 

Z dnem uveljavitve tega Pravilnika, preneha veljati Pravilnik AMZS Šport o 
disciplinskem postopku, z dne 13. 2. 2013. 
 
  
 

Avto-moto zveza Slovenije 
Strokovni svet AMZS Šport 
           Predsednik 
     Tomaž Trajbarič 

 
 
 
 
Ta pravilnik je pričel veljati dne 11. 2. 2022 . 


