Na podlagi 16. Člena Statuta Rokometnega društva Rudar Trbovlje in glede na 6. točko
zapisnika 3. Skupščine z dne 18.6.2012 upravni odbor sprejme disciplinski pravilnik z dnem 20.6.2012.

DISCIPLINSKI PRAVILNIK

1. člen
Ta disciplinski pravilnik se uporablja v disciplinskih postopkih zaradi disciplinskih prekrškov, ki
jih stori član organa, trener ali igralec tega društva, ki dopolni 15 let. Zoper igralca, ki še ni
dopolnil 15 let se ne uvede disciplinski postopek, ampak se lahko izreče le vzgojni ukrep
prepovedi treniranja za določen čas.
V disciplinskem postopku se uporabljajo načela disciplinskega postopka in Zakona o
pravdnem postopku, predvsem:
‐ da je dejanje opredeljeno kot prekršek s tem Pravilnikom ali predpisi RZS (Rokometne zveze
Slovenije), IHF (svetovne rokometne organizacije), EHF (Evropske rokometne zveze) predpisi
WADA ( svetovne protidopinške organizacije), pred storitvijo dejanja,
‐ da je dejanje storjeno z naklepom ali s hudo malomarnostjo,
‐ da je dejanje dokazano,
‐ da je zagotovljena pravica do obrambe.

2. člen
S tem pravilnikom se določajo:
‐ disciplinski prekrški,
‐ disciplinski ukrepi,
‐ disciplinski postopek,
‐ vzgojni ukrep.

DISCIPLINSKI PREKRŠKI
3. člen
Disciplinski prekrški so:
a. Dejanja, ki povzročajo društvu materialno škodo:
‐ uničenje ali poškodovanje stvari, ki je last društva ali jo ima društvo v uporabi,
‐ neizpolnjevanje sklepov društva, zaradi česar je v društvu nastala materialna škoda,
‐ zloraba pooblastil v škodo društva,
‐ storitev kaznivega dejanja v zvezi z delom v društvu.
b) Dejanja, ki škodujejo ugledu društva:
‐ dogovarjanje o rezultatu tekme, v kateri nastopa katera od selekcij društva,
‐ nasilniško obnašanje do članov društva ali drugih oseb v okviru delovanja društva,
‐ žaljenje ali obrekovanje članov društva,
. raznašanje neresničnih dejstev o društvu ali njegovih članih v zvezi z delom v društvu.
c) Druga dejanja v zvezi z delom in organizacijo društva
‐ neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti v zvezi z navodili trenerja ali vodje moštva:
‐ vinjenost igralca na treningu ali na tekmi,
‐ zamujanje igralca na treninge ali tekme,
‐ ponočevanje igralca,
‐ prekomerno uživanje alkohola,
‐ uživanje prepovedanih drog.
‐ neizpolnjevanje nalog ali sklepov UO.
4. člen
Dejanje je prekršek, če je storjeno z naklepom ali s hudo malomarnostjo.

DISCIPLINSKI UKREPI

5. člen
Disciplinski ukrepi so:
‐ opomin,
‐ prepoved treniranja,
‐ denarna kazen,
‐ izključitev iz društva.
6. člen
Opomin se izreče za najlažje oblike storitve prekrška, če so podane takšne olajševalne
okoliščine, da bo že ta ukrep zadostoval opozorilo storilcu, da teh dejanj ne bo več ponavljal.
7. člen
Prepoved treniranja se lahko izreče igralcu. Ukrep se izreče za določen čas v trajanju od 15
dni do treh mesecev.
Prepoved opravljanja dela v društvu se lahko izreče članu organa društva, ukrep se izreče za
določen čas od 1 meseca do 6 mesecev.

8. člen
Denarna kazen se lahko izreče članom društva, ki za svoje delo prejemajo pogodbena plačila.
Denarna kazen se odtegne od pogodbeno dogovorjenih plačil denarna kazen se lahko izreče
do 30 % mesečne pogodbene vrednosti.
Denarna kazen se lahko izreče za vse disciplinske prekrške, za prekrške iz 1. alineje točke C 3.
člena pa le v primeru, če igralcu ni bilo zmanjšano pogodbeno plačilo na podlagi Pravilnika o
pogojih izplačevanja pogodbene obveznosti.

9. člen
Ukrep izločitve iz društva se lahko izreče le za hujše oblike dejanj po točki a in b 3. člena ter
2. alinejo točke c pravilnika, če je bilo dejanje storjeno z naklepom in so podane oteževalne
okoliščine v zvezi z višino materialne škode, načinom storitve dejanja, če je dejanje močno

škodovalo ugledu društva ali če je bil storilcu že prej izrečen ukrep prepovedi treniranja,
ukrep prepovedi dela v društvu ali denarna kazen.

10. člen
Kršitelju se lahko v primeru denarne kazni ali izključitve iz društva izreče pogojni ukrep s
preizkusno dobo od treh mesecev do enega leta.

DISCIPLINSKI POSTOPEK

11. člen
Disciplinski postopek na prvi stopnji vodi disciplinski sodnik, ki mora uvesti postopek
najkasneje v 30. dneh od prejema prijave.
Disciplinski postopek lahko predlaga predsednik društva, trener, vodja moštva ali kapetan
članske ekipe. Predlog za uvedbo postopka mora biti pismen in mora vsebovati opis dejanja,
datum storitve in navedbo kršitve po 3. členu pravilnika ter eventualne dokaze.
Disciplinski sodnik pošlje predlog skupaj z vabilom na zaslišanje osumljencu.

12. člen
Disciplinski sodnik osumljenca zasliši o dejanju in okoliščinah ter o eventualnih dokazih. Po
zaslišanju zbere potrebne dokaze ali zahteva od predlagatelja dodatna pojasnila in navedbe.
Ko disciplinski sodnik ugotovi, da je dejansko stanje razčiščeno, izreče osumljencu disciplinski
ukrep ali pa ga oprosti.

13. člen
Sklep mora vsebovati kratek opis dejanja, navedbo kršitve, izrek disciplinskega ukrepa ter
obrazložitev sklepa. Sklep mora vsebovati pravni pouk.
Sklep se vroči osumljencu po pošti s povratnico, predlagatelju pa na primeren način.

14. člen
Zoper sklep je dopusten ugovor v roku 8 dni od prejema sklepa.
O pritožbi odloča UO društva na seji z večino glasov prisotnih članov. UO lahko zavrne
pritožbo, ugovor razveljavi in vrne zadevo disciplinskemu sodniku, ali ga spremeni,
najkasneje v 30 dneh od prejema.
Zoper odločitev UO ni pritožbe.
Pri obravnavanju zadeve sta lahko prisotna predlagatelj in osumljenec, ki lahko podata svoja
stališča. Ko pa UO odloča o pritožbi, mora zapustiti sejo.
Disciplinski sodnik ne sme sodelovati pri odločanju UO.
Pisni sklep z obrazložitvijo se vroči osumljencu in predlagatelju.

15. člen
Storilec, ki mu je bil izrečen nepogojni ukrep izključitve iz društva, lahko vloži predlog za
omilitev kazni. O predlogu odloča skupščina.
SUSPENZ
16. člen
Disciplinski sodnik lahko po prejemu disciplinske prijave in med postopkom na prvi stopnji
osumljencu izreče začasen ukrep prepovedi opravljanja dela ali igranja – suspenz. Sklep mora
biti pismen in obrazložen, zoper njega ni pritožbe. Ukrep lahko traja do konca disciplinskega
postopka, ko postane sklep dokončan, vendar največ 6 mesecev.
Suspenz lahko izreče, če gre za disciplinski prekršek iz točke a in b 3. člena.
Če pa gre za prekršek iz tč. c 3. člena, pa se lahko suspenz izreče, če bi nadaljnje delo ali
igranje škodovalo ugledu društva ali če bi škodovalo delu v društvu ali ekipi.
Čas suspenza se všteje v čas trajanja ukrepa prepovedi dela ali igranja.

VZGOJNI UKREP
17. Člen
Če je igralec mlajši od 15 let, zoper njega ni dovoljen disciplinski postopek, ampak se igralcu
lahko izreče le vzgojni ukrep prepovedi treniranja. Vzgojni ukrep lahko traja največ tri
mesece.

Vzgojni ukrep se izreče igralcu:
‐ če moti delo na treningu,
‐ če ne izpolnjuje navodil trenerja,
‐ če zamuja na treninge ali jih ne obiskuje redno,
‐ če povzroča spore v ekipi,
‐ če fizično napade soigralca ali igralca nasprotne ekipe.
Vzgojni ukrep izreče disciplinski sodnik na pisni predlog vodje ekipe. O izreku ukrepa in
pravnem pouku se obvesti starše igralca.
Zoper sklep se lahko pritožijo starši igralca v roku osem dni od prejema obvestila.
O pritožbi odloča UO društva. Zoper sklep UO ni pritožbe.

ZASTARANJE
18. člen
Disciplinski postopek ni mogoče začeti, če je od kršitve poteklo več kot 6 mesecev.
Disciplinski prekrški zastarajo v vsakem primeru, če je od dejanja minilo leto dni, razen
prekršek dogovarjanje o rezultatu tekme, ki zastara v treh letih od storitve dejanja.

EVIDENCA
19. člen
O disciplinskih postopkih se vodi posebna evidenca. Sklep v zvezi s končnim postopkom se
hranijo tri leta. Po preteku treh let se izrečeni ukrepi izbrišejo iz evidence.
KONČNE DOLOČBE
20. člen
Disciplinski pravilnik sprejme Skupščina z večino glasov vseh članov.
Disciplinski pravilnik začne veljati 15 dni po sprejemu. Spremembe se sprejemajo na enak
način kot sam Pravilnik.
S sprejemom tega pravilnika preneha veljati do sedaj veljavni disciplinski pravilnik.

