DISCIPLINSKI PRAVILNIK
ROKOMETNEGA KLUBA VELIKA NEDELJA
SPLOŠNA DOLOČBE
1. člen
Disciplinski pravilnik ROKOMETNEGA KLUBA VELIKA NEDELJA ureja:
o Odgovornost igralcev, funkcionarjev za kršitve pravil rokometne igre, predpisov RZS
ter pravil športnega obnašanja ter za druge kršitve discipline na rokometnih
tekmovanjih v organizaciji RZS.
Uporablja se tudi za ugotavljanje odgovornosti za kršitve storjene na mednarodnih tekmah v
kolikor ni bila izrečena kazen s strani EHF oziroma IHF.
Pravilnik določa kazni, ki se izrekajo kršiteljem ter pogoje in postopek za ugotavljanje
odgovornosti in izrekanje kazni.
2. člen
Pravilnik velja za vse igralce vseh starostnih skupin in trenerje

3. člen
Določila tega PRAVILNIKA se uporabljajo za storjen prekršek, bodisi na področju države
Slovenije bodisi v tujini.

4. člen
Ne poznavanje določil tega PRAVILNIKA ne izključuje disciplinske odgovornosti.

1

DISCIPLINSKI PREKRŠEK
5. člen
Disciplinski prekršek je s tem pravilnikom določena kršitev obnašanja, odnosv, postopkov
izvajanja in neizvajanja predpisanih ali naloženih nalog, za katere se predpisujejo
disciplinske kazni.

6. člen
Za prekršek je odgovoren storilec, ki je storil prekršek iz malomarnosti ali z naklepom.
Za naklepno storjen prekršek se šteje, če se je storilec zavedal, da zaradi njegovega ravnanja
lahko nastane prepovedana posledica, pa je lahko miselno mislil, da ne bo nastala ali da jo bo
preprečil, pa bi se bil v okoliščinah in po osebnih lastnostih tega moral zavedati.
Za prekršek izvršen z opustitvijo se šteje, kadar je storilec opustil dejanje, ki bi ga moral
storiti.
7. člen
Kdor drugega z naklepom napelje ali mu pomaga, da stori prekršek se kaznuj, kot da bi ga
sam storil.

VRSTE KAZNI
8. člen
Storilcu prekrška se lahko izrečejo naslednje kazni:
o Pogojna kazen ali opomin;
o Denarna kazen;
o Prepoved igranja ali opravljanje dolžnosti na določenem številu tekem;
o Časovna prepoved igranja in opravljanja dolžnosti;
o Izključitev iz članstva.
V kolikor imajo kršitve znake majhne nevarnosti in so povzročene iz lažjih malomarnosti in
ne predstavljajo posebno velike nevarnosti ali škode, lahko organ izreče tudi pogojno kazen,
če oceni, da bi le ta dosegla svoj namen.
9. člen
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OPOMIN se sme izreči za prekršek storjen v takih olajševalnih okoliščinah, ki ga delajo
posebno lahkega in je mogoče pričakovati, da bo ta namen kaznovanja za prekršek dosežen
takoj, tudi z izrekom opomina.
10. člen

DENARNA KAZEN se lahko izreče posamezniku – povzročitelju prekrška, ki v zvezi z
rokometnim športom na kakršenkoli način dobiva finančno nadomestilo, določeno ali
predpisano s pogodbo ali akti rokometne organizacije.
Denarna kazen za posameznika ne more biti manjša od 50€. Niti večja od 1000€.
Storilec je dolžan plačati kazen v roku 8 dni oziroma se mu obračuna v tekočem mesecu, v
kolikor pa ne plača se suspendira do plačila celotne denarne kazni.

11. člen

PREPOVED IGRANJA ALI OPRAVLJANJE DOLŽNOSTI se lahko izreče
kot prepoved igranja ali opravljanja dolžnosti na določenem številu tekem določene stopnje
tekmovanja ali na vseh vrstah tekmovanja. Kazen se izreče za največ 8 tekem.
12. člen

ČASOVNA PREPOVED IGRANJA

se nanaša na določen čas. Izreče se kot
prepoved igranja vseh ali določenih vrst tekmovanj ali opravljanje dolžnosti za določen čas.
Kazen se izreče za najmanj 1 mesec.

ODMERA KAZNI
13. člen
Storilcu prekrška odmeri organ, ki izda odločbo, kazen v mejah, določenim s tem
PRAVILNIKOM pri čemer upošteva namen kaznovanja in vse okoliščine, ki vplivajo na to ali
bo kazen manjša (olajševalne okoliščine) ali večja (obteževalne okoliščine).
Organ mora upoštevati zlasti stopnjo odgovornosti, nagibe iz katerih je storjen prekršek, težo
prekrška, okoliščine pod katerimi je bil prekršek storjen ter obnašanje pred in po storjenem
prekršku ter predkaznovanost.
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14. člen

Kot OLAJŠEVALNE se lahko štejejo tiste iz katerih izhaja, saj je storilec iz preteklosti
primerno obnašal, na kar kaže njegov ugled, zasluge in priznanja za razvoj rokometnega
športa kot tudi druge okoliščine v katerih je bilo dejanje storjeno.
Priznanje je lahko olajševalna okoliščina. Olajševalna okoliščina je tudi dosedanja
nekaznovanost storilca.
Pri izrekanju kazni igralcem manjših kategorij (dečki, kadeti, mladinci) se lahko izreče blažja
kazen kot je določena s tem pravilnikom.

15. člen
Kot OTEŽEVALNE OKOLIŠČINE se štejejo tiste, ko je storilec povratnik (že
kaznovan) in ko so podane hude posledice.
16. člen
V primeru določanja kazni za več prekrškov, o katerih se odloča hkrati, se najprej določi
kazen za vsak prekršek posebej, nato pa se določi enotna kazen.
Enotna kazen se izreče po naslednjih pravilih:
o Več kazni časovne prepovedi igranja, ali kazni prepovedi igranja na
določenem številu tekem, se združi v eno enotno kazen, ki mora biti krajša
od seštevka izrečenih kazni,
o Če je za en prekršek določena kazen časovne prepovedi igranja, za drugi
pa prepoved igranja na določenem številu tekem, se izreče enotna kazen
časovne prepovedi igranja,
o če je za en prekršek izrečene denarna kazen, za drugega pa katerakoli
druga kazen, se izrečeta obe kazni,
o če je bilo izrečenih več denarnih kazni, enotna kazen ne sme biti večja od
seštevka posameznih kazni.
17. člen
Pri izrekanju časovne kazni prepovedi igranja ali opravljanja dolžnosti in denarne kazni, se
lahko izvršitev izrečene kazni odloži za čas, ki ne sme biti krajši od 6 mesecev, niti daljši od
leto dni tako, da se izrečena kazen ne bo izvršila, če je povzročitelj ne napravi novega
prekrška.
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POSEBNI DEL
18. člen
Igralca, ki se med igro in po njej nešportno obnaša do svojih soigralcev ali igralcev
nasprotnega moštva, uradnih oseb ali opazovalcev, na igrišču ali zunaj igrišča in je to v zvezi
z rokometnim športom, se kaznuje:
o z denarno kaznijo od 50€ do največ 500€.
Če gre za organizirano žaljenje udeležencev tekme se kazen iz tega člena lahko podvoji.
Za nešportno obnašanje se šteje zmerjanje, nesposobne geste, ugovarjanje, nasprotovanje
sodniškim odločitvam in odločitvam uradnim osebam, kot tudi izzivanje igralcev svoje ali
nasprotne ekipe, uradnih oseb in opazovalcev z besedami, gibi in gestami, kot tudi vsa
dejanja, ki škodijo ugledu rokometnega športa.
19. člen
Igralec, ki ne upošteva in ne izpolnjuje navodil trenerja na treningih in tekmah, neupravičeno
izostaja ali zamuja treninge in tekme brez predhodne najave trenerju, njegovemu pomočniku
ali vodstvu kluba, zapušča igralno površino brez predhodnega dovoljenja trenerja ali
njegovega pomočnika, se v času treninga brez predhodnega dovoljenja zadržuje v fitnesu:
o se kaznuje z denarno kaznijo od 50€ do največ 500€.
Za prekršek iz prejšnjega odstavka se v težjem ali ponovljenem primeru:
o kazen podvoji.
20. člen
Igralec ali rokometni delavec, ki ovira delo sodnikov in delegata med in po tekmi:
o se kaznuje z denarno kaznijo od 50€ do največ 500€.

21. člen
Igralec , ki je zaradi prigovarjanja sodniški odločitvi ali grobe igre izključen - diskvalificiran:
o se kaznuje z denarno kaznijo od 50€ do največ 500€.
Groba igra je grob stik z nasprotnikovim igralcem, ki je v nasprotju s pravili igre in pomeni
nevarnost za poškodovanje nasprotnika.
Velja tudi za prijateljske tekme.
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22. člen
Igralec , ki udari svojega ali nasprotnikovega igralca:
o se kaznuje z denarno kaznijo in prepovedi igranja na najmanj dveh
tekmah.
Za prekršek v prejšnjem odstavku se v težjem ali ponovljenem primeru:
o kaznuje s prepovedjo igranja od štirih mesecev do leto dni.
Kaznuje se tudi poskus prekrška.

23. člen
Igralec, ki na igralni površini ali izven igralne površine v zvezi z rokometnim športom
fizično napade sodnika :
o se kaznuje z denarno kaznijo od 50€ do največ 1000€ in s prepovedjo
igranja od šest mesecev do enega leta.
Za prekršek v prejšnjem odstavku se v težjem ali ponovljenem primeru:
o se kazen podvoji.
Kaznuje se tudi poskus prekrška.
24. člen
Igralec , zaradi katere igro prekinejo in je ne nadaljujejo:
o se kaznuje z denarno kaznijo 500€.
25. člen
Igralec , ki na javni tekmi nastopi za drug klub brez soglasja matičnega klub - društva:
o se kaznuje s prepovedjo igranja do šest mesecev.
26. člen
Igralec, ki neupravičeno ne nastopa za svoj klub na tekmi, za katero je bil določeno, da jo
igra:
o se kaznuje z denarno kaznijo od 50€ do največ 100€ in s prepovedjo igranja
do šest mesecev.
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27. člen
Igralec, ki svoje igranje pogojuje z denarnimi ali drugimi materialnimi prejemki izven
okvirov in norm, ki so dogovorjene med klubom in igralcem (velja za poklicne in pogodbene
igralce):
o se kaznuje z denarno kaznijo od 50€ do največ 1000€ in s prepovedjo
igranja za od šest mesecev do enega leta.

28. člen
Igralec, ki neupravičeno ne pride na priprave, trening ali tekmo rokometnih reprezentanc
države Slovenije pa ji neupravičeno zapusti:
o se kaznuje z denarno kaznijo od 50€ do največ 100€ in s prepovedjo igranja
do šest mesecev.
Prepove igranja velja samo za nastope v kategorijah selekcij, kjer je bil igralec izbran.
Igralec, ki neupravičeno zavrne nastop v državni reprezentanci se suspendira na podlagi
trenerja.
Suspenz izrečen igralcu avtomatično pomeni prepoved nastopa igralca za matični klub.
29. člen
Kdor med nastopom za državno reprezentanco škodi s svojim ravnanjem ugledu
reprezentance:
o se kaznuje s prepovedjo igranja od šest mesecev do enega leta.
30. člen
Igralec, ki z namenom, da bi nasprotni ekipi omogočil ugoden rezultat tekme, ne igra po
svojih najboljših močeh ali pa si ne prizadeva dovolj in zato njegovo moštvo doseže
neugoden rezultat tekme:
o se kaznuje z denarno kaznijo od 50€ do največ 100€ in s prepovedjo igranja
do šest mesecev.
Kaznuje se tudi poskus.
31. člen
Igralec, ki žali, kleveta ali širi neresnice o svojem klubu, o svojem soigralcu, rokometnem
delavcu kluba – društva ali rokometnega vodstva:
o se kaznuje z denarno kaznijo 500€ in s prepovedjo igranja od dveh do
štirih mesecev.
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32. člen
Igralec, ki v zvezi z registracijo daje lažne , netočne ali nepopolne podatke, ki so pomembni
za registracijo in pravico do nastopa, ki podpiše pristopno izjavo ali pogodbo za več klubov
ali ki na kakršenkoli način prevara svoj ali nek drugi klub – društvo, ki ponareja ali
nepooblaščeno vnaša netočne podatke v dokumente na osnovi katerih se opravlja registracija
igranja in določa pravico do nastopa:
o se kaznuje s prepovedjo igranja od šest mesecev do enega leta.
33. člen
Igralec ali rokometni delavec, ki namenoma, da bi pooblaščenemu organu otežil ugotavljanje
dejanske resnice, daje netočne podatke ali pa zahtevanih podatkov sploh ne da:
o se kaznuje s prepovedjo igranja od dveh do enega leta.
34. člen
Klub. Katerega igralci ali odgovorne osebe s svojim obnašanje v tujini, na tekmah ali izven
njih, škodijo ugledu RZS:
o se klub kaznuje s prepovedjo nastopanja v tujini za najmanj eno leto in
plačilom denarne kazniv višini 400€ do1500€.
Igralci in odgovorne osebe iz kluba, ki so storili prekršek iz prejšnjega odstavka:
o se kaznuje z denarno kaznijo 500€ in s prepovedjo igranja ali opravljanje
funkcij od dveh do štirih mesecev.
35. člen
Kdor se med disciplinskim postopkom, vključno z obravnavo, kljub opominu nedostojno
obnaša ali ovira delo:
o se kaznuje z denarno kaznijo 500€.
36. člen
Za vse storjene prekrške, ki so v propozicijah (pravilih) posamezne kategorije ali vrste
tekmovanja opredeljeni kot prekrški in se nanašajo na tekmovanja in vse kar je povezano s
tekmovanjem, se uporabljajo kazni predvidene s propozicijami, če niso urejene s tem
pravilnikom. Kazni v propozicija ne morejo biti višja kot jih določa ta pravilnik.
37. člen
Suspenz je lahko:
o avtomatičen,
o na osnovi odločitve disciplinske komisije.
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38. člen
Suspenz je avtomatičen, ko je igralec izključen – diskvalificiran na javni tekmi, razen na
tekmah, ki se igrajo v organizaciji IHF, kjer za izključitev veljajo pravila te organizacije.
Za izključitev – diskvalifikacijo ne velja primer, ko je igralec diskvalificiran po tretji
dvominutni izključitvi.
Avtomatični suspenz, ki je nastal na prijateljski tekmi, avtomatsko preneha z dnem predaje
izjave izključenega igralca pristojnemu disciplinskemu organu ali pooblaščeni osebi.
Avtomatičen suspenz, ki je nastal z izključitvijo igralca na prvenstveni ali pokalni tekmi, traja
eno tekmo.
39. člen
Avtomatičen suspenz traja do enega meseca, s sklepom disciplinske komisije pa se, v
primeru, da v tem roku disciplinski postopek ni mogel biti končan. Lahko podaljša za en
mesec.
Disciplinska komisija lahko sprejme odločitev o ukinitvi avtomatičnega suspenza.
Na turnirskih tekmovanjih (končnica pokala SLO, končnice državnega prvenstva,
kvalifikacije s sodelovanjem več klubov) lahko odločitev o ukinitvi avtomatičnega suspenza
sprejme organ, ki vodi tekmovanje
40. člen
Če klub, igralec ali uradna oseba v roku, ki je predpisan s splošnim aktom ali ga je določil
pristojni organ, ne plača določene denarne kazni ali obveznosti do drugega kluba,
rokometne zveze ali skupnosti klubov, se suspendira avtomatično, proti njemu pa se sproži
disciplinski postopek.
Suspenz začne veljati od dneva zapadlosti roka za izplačilo denarne kazni ali obveznosti in
se ukine:
o z odločitvijo pristojne disciplinske komisije, ko se ugotovi, da ni več
razloga za suspenz,
o avtomatsko po vplačilu polnega zneska kazni ali obveznosti, če je
odločitev o suspenzu tako določeno.
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41. člen
Disciplinska komisija lahko povzročitelju prekrška izreče suspenz vedno, ko je sprožen
disciplinski postopek in je za storjeni prekršek predpisana težja kazen.
Suspenz iz prejšnjega odstavka stopi v veljavo z dnem sprejetja odločitve – obvestila in lahko
traja do enega meseca, v bolj zapletenih primerih disciplinskega postopka pa do dveh
mesecev.
42. člen
Čas, prebit v suspenzu, se vračunava v kazen.
43. člen
Odločbo, s katero je pravnomočno izrečena denarna kazen ali odločeno o stroških postopka,
se izvrši v roku, ki določen za plačilo denarne kazni in stroškov postopka.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
44. člen
Disciplinski postopek, ki se je začel pred veljavnostjo tega pravilnika, se mora končati po
določbah prejšnjega pravilnika, če je to ugodnejše za povzročitelja.
45. člen
Ta pravilnik začne veljati z dnem sprejema.

Velika Nedelja, 08.05.2007
Predsednik društva:
Primož KUMER
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