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I. SPLOŠNE DOLOČBE 
 

1. člen 
 

S tem pravilnikom se urejajo: 
  
1. splošni pogoji za predpisovanje disciplinskih prekrškov in disciplinskih sankcij zanje, splošni pogoji 

odgovornosti za disciplinske prekrške, za izrekanje in izvršitev disciplinskih sankcij, disciplinski postopek 
ter organi za odločanje o disciplinskih prekrških in drugih kršitvah discipline na rokometnih tekmovanjih 
oziroma disciplinski prekrški oseb, ki delujejo v rokometu (osebna veljavnost) izven tekmovanj v zvezi z 
rokometnim športom v organizaciji RZS, EHF in IHF. 

2. disciplinska odgovornost igralcev, uradnih oseb in funkcionarjev ter rokometnih klubov za kršitve pravil 
rokometne igre, pravilnikov, navodil, sklepov in odločb RZS, EHF in IHF in etičnega kodeksa delegatov in 
sodnikov, pravil športnega obnašanja ter za druge kršitve discipline na rokometnih tekmovanjih v 
organizaciji RZS. 

3. ugotavljanje odgovornosti za kršitve, storjene zaradi kršitve predpisov EHF, IHF in WADA, če ni bila 
izrečena sankcija s strani navedenih asociacij. 

 
Pravilnik se uporablja za storjene disciplinske prekrške na območju Republike Slovenije ali za storjene 
disciplinske prekrške v tujini. Uporablja se tudi za ugotavljanje disciplinske odgovornosti na mednarodnih 
tekmovanjih, v kolikor kaznovanje ni bilo izvršeno že v okviru predvidenih sankcij organizatorja 
mednarodnega tekmovanja, 
 
Pravilnik se uporablja tudi za ugotavljanje odgovornosti za kršitve, storjene s strani igralcev, funkcionarjev 
in odgovornih oseb v reprezentančnih selekcijah. 
 
Pravilnik se ne uporablja za otroke pred dopolnjenim 14. letom starosti. 
 

2. člen 
 

Posamezni izrazi, ki so uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen: 
1. Uradna oseba ali funkcionar so osebe, ki imajo kakršnokoli uradno vlogo v rokometnem športu, še zlasti 

pa vsaka odgovorna oseba, član organa RZS ali društva, član komisije RZS, delegat, sodnik, trener, 
zapisnikar, časomerilec, odgovorna oseba za organizacijo športne prireditve, zakoniti zastopnik kluba in 
uradne osebe določene v drugih pravilnikih RZS. 

2. Kršitelj je tisti, zoper katerega je začet disciplinski postopek pred disciplinskim organom. 
3. Storilec je splošen izraz za kršitelja, ki mu je bila izrečena disciplinska sankcija. 
4. Oškodovanec je tisti, čigar premoženjska ali osebna pravica je bila z disciplinskim prekrškom prekršena 

ali ogrožena. 

 
3. člen 

 
Izrekanje disciplinskih sankcij v društvih in zvezah društev ne izključi disciplinske odgovornosti po tem 
pravilniku. 
  

4. člen 
 

Nepoznavanje predpisov in pravil ne izključuje disciplinske odgovornosti. 
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5. člen 
 

Nikomur ne more biti izrečena disciplinska sankcija za dejanje, ki v času storitve ni bilo s tem pravilnikom, 
drugimi pravili RZS, EHF in IHF ter WADA opredeljeno kot disciplinska kršitev in zanj predpisana disciplinska 
sankcija. 
 

6. člen 
 

Za prekrške po tem pravilniku odgovarjajo tudi uradne osebe RZS. Uradne osebe so po tem pravilniku 
opredeljene tudi osebe, ki jim je zaupano določeno področje dela ali ki opravljajo določene naloge, ki jim jih 
je odredila RZS. 

 
7. člen 

 
Disciplinski postopek teče v slovenskem jeziku. 
 
 
II. DISCIPLINSKI PREKRŠEK IN DISCIPLINSKA ODGOVORNOST  
 

8. člen 
 

Za prekršek je odgovoren storilec, ki je storil prekršek iz malomarnosti ali z naklepom. 
Prekršek je storjen naklepno, če se je storilec zavedal svojega ravnanja in ga hotel storiti ali če se je zavedal, 
da lahko zaradi njegovega ravnanja nastane prepovedana posledica, pa je privolil, da nastane. 
 
Prekršek je storjen iz malomarnosti, če se je storilec zavedal, da zaradi njegovega ravnanja lahko nastane 
prepovedana posledica, pa je lahkomiselno mislil, da ne bo nastala ali da jo bo preprečil, ali če se ni zavedal, 
da lahko nastane prepovedana posledica, pa bi se bil v okoliščinah in po osebnih lastnostih tega moral in 
mogel zavedati. 
 
Disciplinski prekršek je lahko storjen s storitvijo ali opustitvijo. Prekršek je storjen z opustitvijo, če je storilec 
opustil dejanje, ki bi ga moral storiti. 
 
Storilca se lahko kaznuje tudi za poskus disciplinskega prekrška samo glede tistih prekrškov, kjer je tako 
izrecno določeno. V tem primeru se ga kaznuje tako, kot če bi disciplinski prekršek dokončal, lahko pa se ga 
kaznuje tudi mileje. 
 

9. člen 
 

Ni prekršek dejanje, ki je storjeno v silobranu ali skrajni sili, dejanski zmoti in prisiljenosti. 
 
Silobran je tista obramba, ki je neizogibno potrebna, da storilec odvrne od sebe ali od koga drugega 
istočasen protipraven napad. 
 
Skrajna sila je podana takrat, ko storilec naredi prekršek zato, da bi od sebe ali od koga drugega odvrnil 
nezakrivljeno nevarnost, ki je ni bilo mogoče odvrniti drugače.  
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Storilec ni storil prekrška, če se ob storitvi prekrška ni zavedal njegovih predpisanih znakov oziroma je 
zmotno mislil, da so podane okoliščine, v katerih bi bilo to dejanje dopustno, če bi bile zares podane 
(dejanska zmota). 
 
Prisiljenost je dejanje, ki je bilo storjeno pod vplivom sile, ki se ji storilec ni mogel upreti (višja sila, 
gravitacijska sila ipd.). 
 
Organ, pristojen za izrekanje sankcije, lahko storilca prekrška, ki iz opravičenih razlogov ni vedel, da je 
takšno dejanje prepovedano, kaznuje mileje, sme pa mu kazen tudi odpustiti (pravna zmota). 
 

10. člen 
 

Kdor drugega naklepoma napelje ali mu pomaga, da stori prekršek se kaznuje, kot da bi ga sam storil. 
 

11. člen 
 

Če več oseb sodeluje pri kršitvah opredeljenih v tem pravilniku, se za kršitev kaznuje vsak posamezno. 
 
 
III. VRSTE DISCIPLINSKIH SANKCIJ 
 

12. člen 
 

Storilcu disciplinskega prekrška se lahko izrečejo naslednje disciplinske sankcije: 
1. Opomin 
2. Denarna kazen 
3. Časovna prepoved igranja ali opravljanja dolžnosti za določeno dobo ali za določeno število tekem 
4. Prepoved igranja določenega števila tekem oziroma za določeno obdobje na svojem igrišču 
5. Igranje določenega števila tekem na svojem igrišču brez gledalcev  
6. Izključitev iz ligaškega in pokalnega tekmovanja 
7. Odvzem točk 
8. Uvrstitev v najnižjo ligo tekmovanja 
9. Doživljenjska prepoved igranja ali opravljanja dolžnosti 
10. Izbris vseh doseženih rezultatov ob izteku tekmovalne sezone 

 
Mladoletnikom od 14. do 16. leta starosti se smejo izrekati le naslednje disciplinske sankcije: 

1. Opomin 
2. Časovna prepoved igranja ali opravljanja dolžnosti za določeno dobo ali za določeno število tekem 
3. Časovna prepoved igranja ali opravljanja dolžnosti za določeno dobo ali za določeno število tekem 
4. Doživljenjska prepoved igranja ali opravljanja dolžnosti 

Denarna kazen se v primeru mladoletnega storilca izreče klubu, katerega član je mladoletni storilec. 
 

13. člen 
 

Opomin se sme izreči za prekršek, storjen v takih olajševalnih okoliščinah, ki ga delajo posebno 
lahkega in je mogoče pričakovati, da bo namen kaznovanja za prekršek dosežen tudi z izrekom opomina. 
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14. člen 
 

Denarna kazen se lahko izreka skupaj s katerokoli drugo sankcijo ali samostojno kot glavna sankcija. 
Denarna kazen se lahko predpiše v razponu ali v določenem znesku. Denarna kazen je predpisana v 
razponu: 

- za posameznika od 200 EUR do 2.400 EUR, 

- za pravne osebe od 200 EUR do 4.000 EUR. 
 
Storilec disciplinskega prekrška je dolžan plačati denarno kazen v roku 3 dni od dokončnosti sklepa. Če tega 
v predpisanem roku ne stori, se ga do plačila celotne denarne kazni suspendira. 
 
Plačane denarne kazni za disciplinske prekrške so prihodek RZS. 

 
15. člen 

 
Časovna prepoved igranja ali opravljanja dolžnosti za določeno dobo ali za določeno število tekem se 
izreka za določeno časovno obdobje - najmanj 1 mesec do največ 4 let, v kolikor ne gre za kazen 
doživljenjske prepovedi igranja ali opravljanja dolžnosti, ali za določeno število tekem – najmanj 1 tekmo do 
največ 12 tekem. 
 
Igralec, uradna oseba ali funkcionar, ki prestaja kazen časovne prepovedi igranja ali opravljanja dolžnosti, 
ne sme v času prestajanja časovne kazni igrati ali opravljati uradne dolžnosti v nobeni kategoriji 
tekmovanja. 
 
Oseba, ki ji je bila pravnomočno izrečena disciplinska sankcija prepovedi igranja ali opravljanja dolžnosti, 
ima v času trajanja sankcije tudi prepoved dostopa do garderob in drugih tehničnih prostorov pred, med in 
po tekmi. 
 

16. člen 
 

Prepoved igranja določenega števila tekem oziroma za določeno obdobje na svojem igrišču pomeni, da 
mora klub igrati tekme v kraju, ki je najmanj 50 km oddaljen od kraja, za katerega se izreka prepoved, in v 
katerem je ustrezna športna dvorana, registrirana s strani pristojnega organa RZS za igranje rokometnih 
tekem na območju Republike Slovenije. Kazen se izreče za največ 4 tekme ali v časovnem razponu od 1 do 6 
mesecev.  
  

17. člen 
 

Igranje določenega števila tekem na svojem igrišču brez gledalcev pomeni, da mora klub, ki mu je izrečena 
ta kazen, organizirati prireditev tako, da so na tekmi prisotne le uradne osebe. Kazen se izreče za največ 4 
tekme.  

 
18. člen 

 
Izključitev iz ligaškega in pokalnega tekmovanja in doživljenjska prepoved igranja ali opravljanja dolžnosti 
se lahko izrečeta za prekrške, ki so storjeni na način, ko je storilec pri njihovi izvršitvi izkazal posebno 
odločnost, brezobzirnost ali koristoljubnost ter s tem povzročil še posebej hude posledice za sistem 
rokometnega tekmovanja. 
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Kaznovani rokometni klub se lahko premesti v prvo naslednjo nižjo stopnjo tekmovanja v naslednji 
tekmovalni sezoni. 
 
Rokometnemu klubu se zaradi težjega storjenega disciplinskega prekrška lahko prepove napredovanje v 
višji rang tekmovanja ne glede na njegovo uvrstitev v tekmovalnem letu. 
 

19. člen 
 

Sankcija odvzema točk se lahko izreka v razponu od 1 do 9 točk, kot je predpisano v posebnem delu. 
 
Odvzete točke se ekipi odštejejo od točk, osvojenih v tekmovalnem letu, v katerem je storjen disciplinski 
prekršek. Kadar s takšnim odvzemom točk v tekočem tekmovalnem letu namen kaznovanja glede na 
uvrstitev ekipe ne bi bil dosežen, se sme izreči kazen odvzema točk v naslednjem tekmovalnem letu o 
čemer s posebnim sklepom odloči disciplinski organ do začetka tekmovanja v novi tekmovalni sezoni.  

 
20. člen 

 
Če se zoper klub začne stečajni postopek ali postopek prisilne poravnave, se tak klub v naslednjem 
tekmovalnem letu avtomatično, brez izvedbe disciplinskega postopka, uvrsti v najnižjo ligo tekmovanja.  
 

21. člen 
 

Storilec prekrška, ki mu je bila izrečena disciplinska sankcija in sankcije v tekmovalni sezoni ni odslužil ali ni 
odslužil do konca, se celotna sankcija ali ostanek sankcije prenese v novo tekmovalno sezono, tako da 
preostanek sankcije prične teči s prvo naslednjo uradno tekmo v novi tekmovalni sezoni. 
 

22. člen 
 

Storilec prekrška, ki prestopi v nov klub in nima več pravice nastopa ali opravljanja funkcije za klub, v 
katerem je bil kaznovan, prestaja disciplinsko sankcijo v svojem novem klubu, ne glede na kategorijo 
tekmovanja. 
 
 
IV. ODMERA SANKCIJE 

 
23. člen 

 
Storilcu prekrška odmeri organ, ki izda odločbo, sankcijo v mejah, določenih s tem pravilnikom ali akti, 
opredeljenimi v 1. členu tega pravilnika, pri čemer upošteva namen sankcioniranja in vse okoliščine, ki 
vplivajo na izrek sankcije. 
 
Organ mora pri odmeri sankcije upoštevati zlasti stopnjo odgovornosti kršitelja, težo storjenega prekrška in 
njegove posledice, nagibe, iz katerih je bil storjen prekršek, okoliščine, pod katerimi je bil storjen prekršek, 
obnašanje pred in po storjenem prekršku, moralne lastnosti in predkaznovanost storilca disciplinskega 
prekrška.  

24. člen 
 

Če storilec disciplinske kršitve v treh letih po zadnji izrečeni in prestani sankcije ne stori nove disciplinske 
kršitve, se šteje, kot da ni bil kaznovan. 
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Izvzete so sankcije doživljenjske prepovedi igranja ali opravljanja dolžnosti. 

 
25. člen 

 
Kot olajševalne okoliščine pri odmeri disciplinske sankcije se lahko štejejo tiste okoliščine, iz katerih izhaja, 
da se je storilec v 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 dotedanja nekaznovanost storilca, 
korektno ravnanje po storjenem prekršku, odprava škode ipd.. 
  

26. člen 
 

Kot oteževalne okoliščine pri odmeri disciplinske sankcije se upoštevajo predkaznovanost disciplinskega 
prekrška (povratništvo), hude posledice njegove disciplinske kršitve in druge okoliščine, v katerih je bilo 
dejanje storjeno.  
 
Ponavljajoče kršitve se kaznujejo strožje od minimalno določene kazni. 
  

27. člen 
 

V primeru določanja sankcij za več prekrškov, o katerih se odloča hkrati, se najprej določi sankcija za vsak 
prekršek posebej, nato pa se določi enotna sankcija. Enotna sankcija se izreče po naslednjih pravilih: 
1) če je za enega od prekrškov določena sankcija doživljenjske prepovedi igranja ali opravljanja dolžnosti, 

se izreče samo ta sankcija; 
2) Več sankcij časovne prepovedi igranja ali opravljanja funkcije, ali sankcij prepovedi igranja ali 

opravljanja funkcije na določenem številu tekem, se združi v enotno sankcijo, ki mora biti krajša od 
seštevka izrečenih sankcij;  

3) če je za en prekršek določena sankcija časovne prepovedi igranja ali opravljanja funkcije, za drugi pa 
prepoved igranja ali opravljanja dolžnosti na določenem številu tekem, se izreče enotna sankcija 
časovne prepovedi igranja ali opravljanja funkcije; 

4) če je za en prekršek izrečena denarna kazen, za drugega pa katerakoli druga sankcija, razen 
doživljenjske diskvalifikacije, se izrečeta obe sankciji; 

5) če je bilo izrečenih več denarnih kazni, enotna kazen ne sme biti večja od seštevka posameznih 
denarnih kazni 

6) opomin se sme izreči za več prekrškov, če so za vsakega od njih podani pogoji za njegov izrek, sicer se 
izrečeta opomin in disciplinska sankcija za drug prekršek, za katerega niso izpolnjeni pogoji za izrek 
opomina. 
  

28. člen 
 

Kadar se storilcu določi sankcija časovne prepovedi igranja ali opravljanja dolžnosti in denarne kazni do 
največ polovice maksimalno predpisane kazni, lahko disciplinski organ, v kolikor ima disciplinska kršitev 
znake majhne nevarnosti in je povzročena iz lažje malomarnosti ter ne povzroči posebno velike nevarnosti 
ali škode, izreče tudi pogojno kazen, če oceni, da bi le-ta dosegla svoj namen.  
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V primeru pogojne kazni se izvršitev sankcije odloži za čas, ki ne sme biti krajši od 3 mesecev, niti daljši od 
enega leta, in sicer tako, da se izrečena sankcija ne bo izvršila, če storilec disciplinskega prekrška v tem roku 
ne napravi podobnega ali težjega disciplinskega prekrška. 
 
 
V. ZASTARANJE PREGONA IN IZVRŠITEV SANKCIJE 

 
29. člen 

 
Disciplinski postopek mora disciplinski organ končati najkasneje v 60 dneh od dneva prejema prijave. 
 
Disciplinskega postopka ni več mogoče začeti, če je od storitve prekrška preteklo 6 mesecev. 
 
Zastaranje prekine vsako dejanje disciplinskega organa, ki meri na pregon storilca disciplinskega prekrška. 
Po vsaki prekinitvi začne teči zastaranje znova. 
 
Disciplinski postopek v vsakem primer zastara v 1 letu po storitvi prekrška. 
   
Izvršitev izrečene disciplinske sankcije zastara v 2 letih po dokončnosti odločbe, s katero je bila izrečena 
disciplinska sankcija. 
 
Zastaranje in izrečena časovna sankcija ali sankcija določenega števila tekem ne teče v času, ko se 
disciplinske sankcije ne morejo dejansko izvrševati. 
 
 
VI. SUSPENZ 
 

30. člen 
 

Klub, ki ni poravnal vseh svojih finančnih obveznosti v sistemu tekmovanj (neplačilo sodniških stroškov, 
stroškov delegatov, stroškov tekmovanja, stroškov registracije in licenciranja, stroškov plačila nadomestila 
ali odškodnine, plačila denarne kazni ali drugih finančnih obveznosti), se za čas od zapadlosti obveznosti do 
njihovega plačila avtomatično, brez izvedbe disciplinskega postopka, suspendira. 
 

31. člen 
 
Če je bil storjen hujši prekršek za katerega je zagrožena kazen prepoved igranja najmanj 2 (dveh) tekem ali 
2 (dva) meseca ali so okoliščine primera takšne (zlasti če je storilec prejeli moder karton, če gre za že 
sankcioniranega storilca, kršitev pogojne kazni), da je treba storilcu že pred izrekom sankcije preprečiti 
nastopanje ali opravljanje funkcije v rokometu, lahko disciplinski organ igralcu, funkcionarju ali uradni osebi 
s sklepom izreče suspenz. Zoper sklep o suspenzu ni posebne pritožbe, odločitev se lahko izpodbija v 
pritožbi zoper sklep o disciplinski odgovornosti. 
 
Ukrep iz prvega odstavka tega člena traja do izdaje odločbe na prvi stopnji, vendar največ mesec dni.  V 
primeru, da disciplinski postopek iz v navedenem času ni mogel biti končan iz opravičljivih razlogov, lahko 
disciplinski sodnik veljavnost suspenza s sklepom podaljša še za mesec dni. Če je pristojni organ zoper 
storilca sprožil kazenski postopek, se lahko suspenz podaljša tudi na obdobje, daljše od dveh mesecev, 
najdlje pa do zaključka disciplinskega postopka na prvi stopnji.  
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V času prestajanja suspenza igralec ali uradna oseba ne sme nastopati oziroma opravljati funkcije na 
nobenem tekmovanju v nobeni kategoriji.  
 
Suspenz ne velja na tekmah, ki se igrajo v organizaciji IHF/EHF, kjer veljajo pravila teh zvez. 
 
 
VII. POSEBNI DEL 
 

32. člen 
 

Igralca, ki se pred, med ali po tekmi nešportno obnaša do svojih soigralcev ali igralcev nasprotnega moštva, 
uradnih oseb, funkcionarjev ali gledalcev, na igrišču ali zunaj igrišča in je to v zvezi z rokometnim športom, 
se sankcionira z opominom ali prepovedjo igranja od ene (1) do štirih (4) tekem in denarno kaznijo. 
 
Če to stori uradna oseba, funkcionar ali odgovorna oseba prireditve, se sankcionira s prepovedjo 
opravljanja dolžnosti od ene (1) do osem 8) tekem oziroma prepovedjo opravljanja dolžnosti od enega (1) 
do treh (3) mesecev in denarno kaznijo. 
 
Nešportno obnašanje so besedna in nebesedna dejanja kot protesti proti odločitvam sodnikov in delegata, 
glasni protesti s kretnjami ali provokativno obnašanje in izzivanje, ki povzroča očitno nezadovoljstvo 
udeležencev športne prireditve in gledalcev, kot tudi vsa podobna dejanja, ki škodijo ugledu rokometnega 
športa. 

 
33. člen 

 
Igralec, uradna oseba ali funkcionar, ki se grobo nešportno obnaša ali je zaradi grobega nešportnega 
obnašanja diskvalificiran, se sankcionira s prepovedjo igranja od ena (1) do osem (8) tekem, oziroma 
prepoved opravljanja dolžnosti od dveh (2) do šestih (6) mesecev in denarno kaznijo. 
 
Grobo nešportno obnašanje so določene grobe oblike nešportnega obnašanja, ki zahtevajo diskvalifikacijo 
igralca ali uradne osebe, oziroma določena posebno nepremišljena, posebno nevarna in zlonamerna 
dejanja v igri ali podobna dejanja igralcev, uradnih oseb ali funkcionarjev, ki niso povezana z igralno 
situacijo. Hujša oblika tega dejanja je storjena v skupini dveh ali več oseb. 
 

34. člen 
 
Igralec, uradna oseba, ali funkcionar, ki se skrajno nešportno obnaša na igralni površini ali izven nje med 
igralnim časom ali izven igralnega časa v času trajanja prireditve, se sankcionira s prepovedjo igranja od treh 
(3) do dvanajst (12) tekem oziroma s prepovedjo opravljanja funkcije v času od treh (3) mesecev do enega 
(1) leta in denarno kaznijo. 
 
Za prekršek iz prejšnjega odstavka se v težjem primeru kršitelj sankcionira s prepovedjo igranja ali 
opravljanja dolžnosti najmanj eno leto (1) ali z do življenjsko prepovedjo igranja ali opravljanja dolžnosti. 
 
Klub ali organizacija, katerega član je kršitelj, se za dejanje iz točke 2. sankcionira z denarno kaznijo od 200 
EUR do 4.000 EUR. 
 
Skrajno nešportno obnašanje so določene hujše oblike nešportnega obnašanja, ki pomenijo vmešavanje 
igralcev, uradnih oseb ali funkcionarjev v igro na igralni površini; hudo žalitev, grožnjo ali drugo dejanje 
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uperjeno v drugo osebo na igrišču ali izven igrišča, kjer red zagotavlja organizator prireditve (sodnika, 
delegata, drugo uradno osebo, igralca, gledalca), s čimer je ogrožena telesna celovitost ali svoboda gibanja 
in odločanja; namen izzivanja k pretepu ter drugo predrzno in brezobzirno ravnanje. Hujša oblika tega 
dejanja je storjena v skupini dveh ali več oseb ter fizični napad na igralca, uradno osebo, sodnika, delegata, 
pretepi ipd.. 
 

35. člen 
 
Igralec, uradna oseba ali funkcionar, ki ovira delo sodnikov ali delegata/kontrolorja pred, med ali po tekmi, 
se sankcionira: 

1. z opominom ali prepovedjo igranja od ene (1) do štirih (4) tekem oziroma prepoved opravljanja 
dolžnosti od enega (1) do treh (3) mesecev. 

Klub, katerega član je igralec, uradna oseba ali funkcionar, se sankcionira z denarno kaznijo.  
 

36. člen 
 
Igralec, funkcionar ali uradna oseba, ki na tekmi igra oziroma opravlja dolžnost z motenimi psihofizičnimi 
sposobnostmi, se sankcionira s prepovedjo igranja od treh (3) do šestih (6) tekem ali prepovedjo opravljanja 
dolžnosti od dveh (2) mesecev do enega (1) leta in denarno kaznijo. 
 
Šteje se, da ima storilec zmanjšane oziroma neustrezne psihofizične sposobnosti, če je očitno pod vplivom 
alkohola ali drugih psihotropnih substanc in je glede na svoje fizične zmožnosti objektivno nesposoben 
opravljati igralne ali druge uradne naloge. 
 

37. člen 
 
Klub, ki je organizator tekme, je odgovoren za celotno organizacijo športne prireditve v skladu z zakonodajo 
o javnih zbiranjih in mora pred, med in po tekmi zagotoviti red in varnost udeležencev športne prireditve. 
Klub organizator odgovarja za nerede, razen če dokaže, da je ravnal s potrebno skrbnostjo in pazljivostjo in 
storil vse potrebno, da bi nerede preprečil. 
 
V lažjem primeru se klub organizator sankcionira z denarno kaznijo od 400 do 1000 EUR, v težjem ali 
ponovljenem primeru pa s prepovedjo igranja določenega števila tekem na domačem igrišču ali prepovedjo 
igranja določenega števila tekem na domačem igrišču brez gledalcev in denarno kaznijo najmanj 1000 EUR. 
 
Enako se sankcionira gostujoči klub, katerega navijači nered povzročijo ali v neredu sodelujejo. 
 
Uradna oseba, funkcionar ali odgovorna oseba prireditve, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena se 
sankcionira s prepovedjo opravljanja funkcije od enega (1) do šestih (6) mesecev in denarno kaznijo. 
 

38. člen 
 
Klub organizator tekme, ki ne izpolni obvez iz pravilnika o rokometnih tekmovanjih ter navodil organov 
tekmovanja v zvezi z organizacijo tekme (snemanje tekme, poročanje o rezultatu – uporaba elektronskega 
zapisnika in statistike, predložitev licence in izkaznice, oprema igralcev, ipd.), se kaznuje z opominom, v 
primeru ponovitve pa z denarno kaznijo v višini od 100 do 2.000 EUR. 
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39. člen 
 
Igralec, uradna oseba ali funkcionar, ki je bil na tekmi diskvalificiran ali prijavljen, mora biti naveden v 
uradnem zapisniku in poročilu delegata. Enako velja tudi za klub, ki je bil na tekmi prijavljen zaradi 
neizpolnjevanja določb o organizaciji tekme. 
Igralec, uradna oseba, funkcionar in klub, ki so prejeli moder karton, imajo pravico po končani tekmi podati 
izjavo o storjenem prekršku. Izjavo mora zahtevati delegat ali prvoimenovani sodnik najkasneje v času do 
odhoda s prireditve (tekme) in jo v roku 24 ur po tekmi posredovati organizatorju tekmovanja. 
 
Delegat ali sodnik, ki v zvezi točke ena (1) in dva (2) ne izpolni svoje obveznosti, se sankcionira s prepovedjo 
opravljanja dolžnosti treh (3) tekem in plačilo denarne kazni. 
 
Za prekršek po tem členu ni možno izreči pogojne kazni. 
 

40. člen 
 

Igralec, funkcionar ali uradna oseba, zaradi katere je igra prekinjena in se ne nadaljuje, se sankcionira s 
prepovedjo igranja oziroma opravljanja dolžnosti od treh (3) mesecev do enega (1) leta in denarno kaznijo. 
Klub katerega član je igralec ali uradna oseba, ki je povzročil prekinitev igre se sankcionira z denarno kaznijo 
400 EUR. 
 
Če igralec, uradna oseba ali funkcionar neupravičeno povzroči začasno prekinitev tekme ali prekinitev 
tekme ali prepreči nadaljevanje tekme, se sankcionira s prepovedjo igranja ali opravljanja dolžnosti od 
šestih (6) mesecev do enega (1) leta in denarno kaznijo. 
 
Za prekršek iz prvega odstavka se v težjem ali ponovljenem primeru sankcija lahko podvoji.  
 
Sankcionira se tudi poskus. 
  

41. člen 
 

Če se ekipa na igrišču obnaša tako, da je treba igro prekiniti do konca zaradi izgredov, ki jih je povzročila, se 
sankcionira z odvzemom ene (1) točke in klub z denarno kaznijo 400 EUR. 
 

42. člen 
 
Če ekipa, ki neupravičeno zapusti igrišče ali zavrne poziv sodnika, da nadaljuje prekinjeno igro in je zato 
tekma prekinjena, se tekma registrira z uradnim rezultatom, ekipa pa se sankcionira z odvzemom ene (1) 
točke in denarno kaznijo. 
 
Igralec, funkcionar ali druga uradna oseba, ki je ekipo nagovoril k prekršku iz prejšnjega odstavka, se 
sankcionira s prepovedjo igranja ali opravljanja dolžnosti za najmanj tri (3) mesece do enega (1) leta in  

 
43. člen 

 
Klub, ki neupravičeno ne nastopi na prvenstveni tekmi, se sankcionira z odvzemom ene (1) točke, denarno 
kaznijo in s povrnitvijo stroškov, nastalih z organizacijo tekme. 
Klub, ki neupravičeno ne nastopi v pokalnem ali super pokalnem tekmovanju, se sankcionira s prepovedjo 
tekmovanja v pokalnem tekmovanju v naslednji tekmovalni sezoni in z denarno kaznijo 400 EUR. 
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Klub, ki neupravičeno ne tekmuje, se sankcionira z odvzemom treh (3) točk. 
 
Sankcija iz prejšnjega odstavka se bo izvršila v naslednji tekmovalni sezoni. 
 

44. člen 
 

Igralec, ki na javni tekmi nastopi za drug klub brez soglasja matičnega kluba, se sankcionira s prepovedjo 
igranja od enega (1) do šest (6) mesecev in denarno kaznijo. 
 
Igralec, ki nastopi na javni tekmi, še preden je dobil pravico igranja, ki je še v suspenzu ali pa še prestaja 
kazen, se sankcionira s prepovedjo igranja od treh (3) mesecev do enega (1) leta in denarno kaznijo. 
 
Uradna oseba ali funkcionar, ki je še v suspenzu ali še prestaja sankcijo, pa kljub temu opravlja uradno 
dolžnosti na tekmi, se sankcionira s prepovedjo opravljanja dolžnosti od šestih (6) mesecev do treh (3) let in 
denarno kaznijo. 
 
Klub, ki omogoči prekršek iz prvega in drugega odstavka tega člena, se sankcionira z denarno kaznijo v 
znesku od 400 EUR do 1.600 EUR. 
 
Klub, ki na prvenstveni tekmi omogoči disciplinsko kršitev iz drugega ali tretjega odstavka tega člena, se 
sankcionira tudi z odvzemom treh (3) točk. 
 

45. člen 
 

Klub, ki nastopi na javni tekmi, pa je sicer v suspenzu ali pa še prestaja sankcijo, se sankcionira z odvzemom 
do treh (3) točk. 
 

46. člen 
 

Igralec, ki neupravičeno ne pride na priprave, trening, tekmo ali druge dogovorjene obveznosti rokometnih 
reprezentanc Slovenije ali pa jih neupravičeno zapusti, se sankcionira s prepovedjo igranja od treh (3) do 
šest (6) mesecev in denarno kaznijo. 
 
Igralec – reprezentant, ki na poziv ali skladno z dogovorom ne vrne opreme, ki jo je prejel, ko je izpolnjeval 
reprezentančne obveznosti, se sankcionira z denarno kaznijo najmanj 400 EUR oziroma plačilom 
dvakratnega zneska tržne vrednosti opreme, ki je predmet vračila. 
 
Prepoved igranja velja samo za nastope v kategorijah selekcij, kjer je bil igralec izbran. 
 
Odgovorno osebo v klubu, ki nagovarja igralca, da stori disciplinsko kršitev iz prvega odstavka ali onemogoči 
igralcu, da se udeleži priprav, treninga, tekme ali drugih dogovorjenih obveznosti rokometnih reprezentanc, 
se sankcionira s prepovedjo opravljanja funkcije od šest (6) mesecev do enega (1) leta in denarno kaznijo. 
 
Klub, ki onemogoči igralcu udeležbo na pripravah, treningu, tekmi ali drugih dogovorjenih obveznostih 
reprezentančnih selekcij, se sankcionira z denarno kaznijo od 400 EUR do 1.200 EUR. 
 
Igralec, ki neupravičeno zavrne nastop v reprezentanci, se suspendira na podlagi prijave. Suspenz, izrečen 
igralcu, avtomatično pomeni prepoved nastopa igralca za matični klub. 
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47. člen 
 

V primeru dokazane kršitve Pravil anti-dopinga disciplinski organ storilca disciplinskega prekrška takoj 
suspendira, zoper njega pa takoj uvede disciplinski postopek. Storilcu, ki krši anti-doping določila tega člena 
in tovrstna določila IHF in WADA, se takoj prepove nastopanje na tekmah državnega in mednarodnega 
tekmovanja oziroma tekmovanja v katerikoli članici IHF.  
 
V kolikor je dokazana kršitev anti-doping določil pri več kot enem igralcu (najmanj tri) iste ekipe, se celotna 
ekipa takoj diskvalificira iz tiste vrste tekmovanja, kjer je kršitev anti-dopinga ugotovljena. Rezultati te ekipe 
se ne štejejo v uradne rezultate tekmovanja.  
 
Storilci prekrškov v zvezi s Pravili anti-dopinga, ki jim je bil dokazan pozitiven rezultat na testiranju izven 
tekmovanj, se obravnavajo v skladu z določili tega člena. 
 
Disciplinska odgovornost zajema tudi vsakega dobavitelja prepovedanih sredstev, vključno z uradnimi 
osebami ekipe. 
 
Storilec, ki je kršil Pravila anti-dopinga, mora biti pred koncem odslužene sankcije ponovno anti-doping 
testiran s strani pristojne nacionalne institucije. Samo negativen rezultat testiranja mu omogoča ponovno 
vključitev v nacionalna ali mednarodna tekmovanja. 
 
Storilcu disciplinskega prekrška, ki je kršil pravila anti-dopinga, se prepove nastopanje na državnih in 
mednarodnih tekmovanjih za dobo do dveh (2) let in izreče ustrezna denarna. V primeru ponovitve 
disciplinske kršitve povezane z dopingom, se prepoved nastopanja na državnih in mednarodnih 
tekmovanjih podaljša za dobo do štirih (4) let in izreče ustrezna denarna kazen. 
 
RZS, ki je storilcu tega disciplinskega prekrška izrekla disciplinski ukrep, mora o storilcu prekrška, ki je kršil 
anti-doping določila, takoj pisno obvestiti EHF oziroma IHF. Slednja ima pravico tudi disciplinsko ukrepati 
zoper vse dobavitelje prepovedanih sredstev. 
 

48. člen 
 
Kdor med nastopom za reprezentanco škodi s svojim ravnanjem njenemu ugledu, ugledu RZS ali ugledu 
kluba, se sankcionira s prepovedjo igranja ali prepovedjo opravljanja uradnih dolžnosti v reprezentanci za 
čas od šest (6) mesecev do enega (1) leta in denarno kaznijo; 
Disciplinska odgovornost po tem členu zajema tudi uradne osebe RZS (sodnike, delegate, kontrolorje) in 
funkcionarje, ki v organizacijskem okviru EHF in IHF opravljajo uradne dolžnosti in s svojim ravnanjem 
škodijo ugledu RZS. 
 

49. člen 
 

Storilec (igralec, uradna oseba, funkcionar), ki z namenom, da bi kateremkoli moštvu omogočil ugoden 
tekmovalen rezultat, kakorkoli vplival na katerokoli osebo v povezavi z lastnim ali katerimkoli drugim 
rokometnim klubom, da slednji ne igra ali deluje po svojih najboljših močeh ali pa si ne prizadeva dovolj, se 
sankcionira z denarno kaznijo najmanj 2000 EUR in/ali s prepovedjo igranja za najmanj šest (6) do največ 
doživljenjsko prepovedjo opravljanja dolžnosti. 
 
Sankcionira se tudi poskus. 
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Sankcionira se tudi klub, v katerem je storilec igralec, uradna oseba ali funkcionar. 
 

50. člen 
 

Igralec, uradna oseba, funkcionar ali klub, ki žali ali kleveta o svojem ali kateremkoli klubu, o svojem ali 
nasprotnikovem igralcu, rokometnem delavcu kateregakoli kluba ali rokometnega vodstva, sodniku ali 
trenerju ali rokometni organizaciji, se sankcionira s prepovedjo igranja oziroma opravljanja funkcije od dveh 
(2) do štirih (4) mesecev in denarno kaznijo. 
 
Če je storilec klub, se sankcionira z denarno kaznijo od 400 EUR do 4.000 EUR. 
 

51. 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 hkrati ali ki na kakršenkoli način 
zavede ali spravi v zmoto svoj ali nek drug klub, ki ponareja ali nepooblaščeno vnaša netočne podatke v 
dokumente, na osnovi katerih se opravlja registracija igralca in določa pravico do nastopa, se sankcionira s 
prepovedjo igranja v času od enega (1) leta do dveh (2) let denarno kaznijo. 
 
Odgovorna oseba v klubu ali organu, ki opravlja registracijo in je omogočila registracijo iz prejšnjega 
odstavka ali s katere vednostjo se je napravila kršitev iz prejšnjega odstavka, se sankcionira s prepovedjo 
opravljanja funkcije za najmanj eno (1) leto in denarno kaznijo.  
 
Klub, s čigar vednostjo je bila storjena kršitev iz prvega odstavka tega člena, se sankcionira z odvzemom 
treh (3) točk in denarno kaznijo. 
 
Sankcionira se tudi poskus.  
 

52. člen 
 
Uradna oseba, ki v zvezi z uradno tekmo daje na uradni zapisnik lažne ali netočne podatke v zvezi z igralci, ki 
imajo pravico nastopa na uradni tekmi ali na kakršen drug način spravi v zmoto svoj ali drug klub, se 
sankcionira s prepovedjo opravljanja funkcije v času od treh (3) mesecev do enega (1) leta in denarno 
kaznijo. 
 
Klub, katerega član je uradna oseba, ki stori prekršek iz prve točke, se sankcionira z denarno kaznijo 
najmanj 400 EUR. 
 
Sankcionira se tudi za poskus. 
 

53. člen 
 

Igralec, uradna oseba ali funkcionar, ki z namenom, da bi disciplinskemu  organu otežil ugotavljanje 
dejanske resnice, daje netočne podatke ali pa zahtevanih podatkov sploh ne da, se sankcionira s 
prepovedjo igranja ali prepovedjo opravljanja funkcije od enega (1) do šestih (6) mesecev in denarno 
kaznijo. 
 
Za prekršek iz prejšnjega odstavka v težjem ali ponovljenem primeru se kršitelj sankcionira s prepovedjo 
igranja oziroma opravljanja funkcije od dveh (2) mesecev do enega (1) leta in denarno kaznijo. 
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Klub, čigar uradna oseba ali funkcionar napravi prekršek iz prvega odstavka tega člena, se sankcionira z  
denarno kaznijo najmanj 400 EUR. 
 
Za prekršek iz tretjega odstavka se v težjem ali ponovljenem primeru klub lahko sankcionira z odvzemom do 
treh (3) točk in denarno kaznijo. 
 

54. člen 
 
Funkcionar, ki kot član rokometnega organa z nevestnim opravljanjem dela omogoči pridobiti korist 
svojemu ali drugemu klubu, se sankcionira s prepovedjo opravljanja funkcije od šest (6) mesecev do enega 
(1) leta in denarno kaznijo. 
 
Za prekršek iz prvega odstavka se v ponovljenem sankcija primeru lahko podvoji, lahko pa se storilca 
sankcionira z doživljenjsko prepovedjo opravljanja dolžnosti in denarno kaznijo. 
 
Sankcionira se tudi poskus. 
 

55. člen 
 

Klub, katerega igralci, funkcionarji ali odgovorne osebe s svojim obnašanjem v tujini, na tekmah ali izven 
uradnega tekmovalnega dela, škodijo ugledu RZS, se sankcionira s prepovedjo nastopanja v tujini od treh 
(3) mesecev do enega (1) leta in denarno kazen od 400 EUR do 4.000 EUR. 
 
Igralci in odgovorne osebe kluba, ki so storile prekršek iz prejšnjega odstavka, se sankcionirajo s prepovedjo 
igranja ali opravljanja dolžnosti od dveh (2) do štirih (4) mesecev in denarno kaznijo. 
 

56. člen 
 

Uradna oseba, ki: 
1.  Neupravičeno ali nepravočasno odpove opravljanje dolžnosti na tekmi; 
2.  Neupravičeno ne pride na tekmo ali zamudi na opravljanje dolžnosti na tekmi;  
3. Zamudi rok, ki je določen za dostavo dokumentacije s tekme; 
4. V uradnem zapisniku - poročilu neupravičeno prikriva pomembna dejstva, ki so pomembna za 

ugotavljanje materialne resnice; 
se sankcionira s prepovedjo opravljanja dolžnosti od ene do 6 tekem in plačilom denarne kazni v višini 
uradno sprejete tarife – honorarja za opravljanje uradne dolžnosti uradne osebe. 
 
V ponovljenih primerih iz prvega odstavka tega člena se lahko sankcija podvoji. 
 

57. člen 
 

Uradna oseba, ki odkloni sodelovanje v postopku ugotavljanja resnice in okoliščin, povezanih s tekmo, se 
sankcionira s prepovedjo opravljanja dolžnosti od enega (1) do šestih (6) mesecev in denarno kaznijo. 
 
V ponovljenih primerih se kršitelj iz prvega odstavka sankcionira s prepovedjo opravljanja dolžnosti od 
enega (1) meseca do enega (1) leta in denarno kaznijo. 
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58. člen 
 

Uradna oseba, ki je pri opravljanju svojih uradnih dolžnosti na tekmi ali v zvezi s tekmo po mnenju 
strokovno-tehnične komisije prekršila rokometna pravila, se sankcionira s prepovedjo opravljanja dolžnosti 
od ene (1) do šestih (6) tekem ali v trajanju od treh (3) do šest (6) mesecev in denarno kaznijo. 
 
V ponovljenih primerih se sankcija iz prvega odstavka lahko podvoji.  

 
59. člen 

 
Če član rokometne organizacije, funkcionar, igralec, uradna oseba ali druga odgovorna oseba zahteva od 
drugih članov rokometne organizacije, klubov ali organov denar ali druge materialne koristi, da bi storil ali 
opustil nekaj, kar je dolžan storiti, se sankcionira s prepovedjo opravljanja vseh funkcij v rokometnem 
športu za dve (2) leti ali z doživljenjsko prepovedjo opravljanja dolžnosti in denarno kaznijo. 
 
Za prekršek iz prejšnjega odstavka se poleg sankcije za odgovorno osebo sankcionira tudi klub z odvzemom 
treh (3) točk in denarno kaznijo. 

 
60. člen 

 
Kdor se med disciplinskim postopkom, vključno z obravnavo, kljub opominu nedostojno obnaša ali ovira 
delo, se sankcionira z denarno kaznijo najmanj 200 EUR. 
 
 
VIII. POSTOPEK UGOTAVLJANJA ODGOVORNOSTI IN IZREKANJE DISCIPLINSKIH SANKCIJ 
 

61. člen 
 

Prijavo za uvedbo disciplinskega postopka mora podati vsaka uradna oseba RZS, ki izve za kršitev. 
 

62. člen 
 

Disciplinski postopek se lahko začne na podlagi prijave druge uradne osebe, kluba ali funkcionarja. 
 

63. člen 
 

Disciplinski postopek lahko disciplinski organ po uradni dolžnosti razširi tudi za druge disciplinske prekrške 
ter na druge storilce disciplinskih prekrškov, če je zanje izvedel v povezavi z vodenjem disciplinskega 
postopka. 
 
Prijava mora vsebovati podatke o kršitelju, kraj in čas kršitve, vrsto kršitve, klub, društvo ali zvezo, kateri 
kršitelj pripada, navedbo morebitnih dokazov ter podpis prijavitelja. 
 
Prijava mora biti podana v pismeni obliki takoj, ko se je izvedelo za storjen prekršek. 
 

64. člen 
 

Prijava se naslovi na disciplinski organ I. stopnje. Na I. stopnji odloča disciplinski sodnik – posameznik v 
hitrem postopku. Disciplinski sodnik mora imeti pravno izobrazbo.  
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Disciplinski sodnik iz prve točke tega člena mora začeti disciplinski postopek v roku 15 dni od prejema 
prijave.  
 

65. člen 
 

Disciplinski organi pri presoji dokazov niso vezani na nobena posebna formalna pravila in z njimi niso 
omejeni. 
 
Disciplinski organ mora po resnici in popolnoma ugotoviti vsa dejstva, pomembna za izdajo odločbe – 
sklepa o disciplinski kršitvi, razen v primeru priznanja storilca. Enako skrbno mora preiskati okoliščine in 
ugotoviti dejstva, ki storilca obremenjujejo, kakor tudi dejstva, ki so mu v korist. 
 
Disciplinski organ mora skrbeti, da nevednost in nepoučenost storilca in drugih udeležencev disciplinskega 
postopka ni v škodo pravicam, ki jim gredo v postopku.  
Kadar je za ugotovitev ali presojo kakšnega pomembnega dejstva potrebno dobiti strokovno mnenje, 
disciplinski organ zaprosi zanj strokovno-tehnično komisijo. Disciplinski organ sme vključiti v razjasnjevanje 
disciplinske zadeve tudi druge strokovnjake športnih organizacij ali združenj na državnem ali mednarodnem 
nivoju. 
 
Kdor je povabljen kot predstavnik stroke iz sistema organizacije RZS, je dolžan podati svoje strokovno 
mnenje o zadevi za katero je zaprošen. Vsak predstavnik stroke, ki je zaprošen za strokovno mnenje ima 
pravico vpogleda v disciplinski spis, na katerega se strokovno mnenje nanaša. Strokovno mnenje se poda v 
pisni obliki.  

 
66. člen 

 
Vsak storilec prekrška ima pravico podati izjavo takoj po tekmi, dodatno izjavo pa lahko poda 
disciplinskemu organu samo v elektronski obliki najkasneje v roku 48 ur po tekmi, oziroma 48 ur po 
prejemu obvestila o uvedbi disciplinskega postopka, če ne gre za prekršek storjen na tekmi. Disciplinski 
organ lahko storilca prekrška povabi na dodatno zaslišanje ali podajo dodatnih pisnih pojasnil, v kolikor 
oceni, da je to potrebno, V kolikor storilec prekrška ne pride na zaslišanje oziroma ne poda dodatnih pisnih 
pojasnil, lahko organ odloči na osnovi zbranih podatkov. 
 

67. člen 
 

Po izvedenem postopku izda disciplinski organ pisni sklep, s katerim postopek ustavi ali izreče sankcijo. Pisni 
sklep disciplinskega organa, mora vsebovati opis prekrška, izrečeno sankcijo, podpis in pravni pouk. 
 
Pisni sklep se vroči kršitelju in drugim udeležencem disciplinskega postopka, ki imajo pravico do pravnega 
sredstva. Klubom, igralcem, uradnim osebam in funkcionarjem društva se sklepi vročajo preko 
rokometnega kluba v elektronski obliki, delegatom in sodnikom pa se sklepi vročijo s pomočjo običajnega 
sredstva komuniciranja med sodnikom, delegatom in vodstvom tekmovanja. 
Elektronsko vročanje se izvaja vsak dan med 8:00 in 18:00 uro. V primeru pošiljanja elektronskega obvestila 
izven navedenega časa, se šteje vročitev za opravljeno ob 8:00 naslednjega dne. 
 
Vročanje lahko kadarkoli opravi delegat pred pričetkom tekme. 
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Pomote v pisavi ali v številkah ali druge očitne pomote v sklepu lahko vedno popravi po uradni dolžnosti ali 
na predlog udeležencev disciplinskega postopka disciplinski organ, ki je sklep izdal. Popravljen sklep je 
potrebno vročiti udeležencem postopka v pisni obliki. 
 

68. člen 
 
Kršitelj se lahko odpove pravici do pritožbe v roku 24 ur od prejema odločbe disciplinskega organa. 
 

69. člen 
 

Zoper sklep disciplinskega organa I. stopnje se lahko v roku 5 dni od vročitve sklepa vloži pritožba, o kateri 
odloča odbor za arbitražo. V zvezi s  pritožbo se plača pritožbena taksa, katere višina je določena v predpisu 
RZS, ki določa višino taks. Če pritožbena taksa ni plačana v pritožbenem roku, se pritožba zavrže. Pritožbena 
taksa se vrne, če je pritožba pritožnika uspešna. 
 
O pritožbi na II. Stopnji odloča Odbor za arbitražo. Odbor za arbitražo mora obravnavati in odločati o 
pritožbi v roku 15 dni od prejema pritožbe. 
 
Pritožbo lahko vložita storilec disciplinskega prekrška in predlagatelj disciplinskega postopka. 
 
Vloženo pritožbo lahko vlagatelj umakne do izdaje sklepa – odločbe disciplinskega organa II. stopnje. Umika 
pritožbe ni mogoče preklicati. 
 
Pritožba mora vsebovati navedbo sklepa, ki se izpodbija, razlog za izpodbijanje, obrazložitev, predlog, naj se 
izpodbijani razveljavi ali spremeni, v celoti ali delno, in pritožnikov podpis. 
 

70. člen 
 

Disciplinski organ II. stopnje lahko s sklepom zavrže prepozno ali nedovoljeno pritožbo.  
 
Izpodbijani sklep lahko disciplinski organ II. stopnje potrdi, razveljavi ali spremeni, lahko pa tudi zavrne 
pritožbo kot neutemeljeno. 
 
Disciplinski organ II. stopnje lahko ugodi pritožbi in s sklepom razveljavi sklep – odločbo disciplinskega 
organa I. stopnje, ter zadevo vrne v nov postopek in novo odločitev o isti zadevi. 
 
Pravočasna pritožba zadrži izvršitev sklepa, če ni s tem pravilnikom drugače predpisano. Sklep, zoper 
katerega ni posebne pritožbe, se lahko takoj izvrši. 
 

71. člen 
 

Zoper sklep o pritožbi je možno vložiti zahtevo za varstvo zakonitosti in sicer v roku treh mesecev od 
prejema sklepa.  
 
Zahtevo za varstvo zakonitosti lahko vloži pritožnik  in predlagatelj disciplinskega postopka. 
 
O zahtevi za varstvo zakonitosti odloča Statutarni odbor.  
 
Zoper odločbo Statutarnega odbora ni pravnega sredstva v okviru RZS. 
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Vloženo zahtevo za varstvo zakonitosti lahko vlagatelj umakne do izdaje sklepa – odločbe Statutarnega 
odbora Umika pritožbe ni mogoče preklicati. 
 
Zahteva za varstvo zakonitosti mora vsebovati navedbo sklepa, ki se izpodbija, razlog za izpodbijanje, 
obrazložitev, predlog, naj se izpodbijani sklep razveljavi ali spremeni, v celoti ali delno, in pritožnikov 
podpis. 
 
Zahteva za varstvo zakonitosti ne zadrži izvršitve izpodbijane odločbe disciplinskega organa. 
 
Izpodbijani sklep lahko Statutarni odbor potrdi, razveljavi ali spremeni, lahko pa tudi zavrže ali zavrne 
zahtevo za varstvo zakonitosti. 
 
 
IX. IZVRŠITEV IN EVIDENCA SKLEPOV - ODLOČB  
 

72. člen 
 
Sklep – odločba disciplinskega organa postane dokončna, ko je ni možno več izpodbijati s pritožbo, ali če 
zoper njo ni pravnega sredstva.  

 
73. člen 

 
Odločba, s katero je pravnomočno izrečena denarna kazen ali odločeno o stroških postopka, se izvrši v roku, 
ki je določen za plačilo denarne kazni in stroškov postopka.  
 

74. člen 
 

Disciplinski organi morajo voditi evidenco o izrečenih disciplinskih sankcijah oziroma izdanih sklepih – 
odločbah v disciplinskem postopku. 
Evidenca iz prvega odstavka mora vsebovati zlasti: 

1. podatke o storilcu disciplinskega prekrška in sedež kluba oziroma organizacije – zveze,  
 kateri storilec pripada; 

2. pravno opredelitev disciplinskega prekrška; 
3. številko in datum izdanega sklepa – odločbe ter izrečeno disciplinsko sankcijo. 

 
Evidenca sankcioniranih storilcev disciplinskih prekrškov se v času rednega tekmovalnega obdobja sproti 
objavlja v periodičnih biltenih RZS oziroma na spletnih straneh RZS. 
 
 
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
 

75. člen 
 

Postopki o disciplinskih prekrških, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega disciplinskega pravilnika, se 
zaključijo po starem disciplinskem pravilniku. 
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76. člen 
 
Disciplinski pravilnik je bil sprejet na Zboru članov RZS dne 28.06.2016 in stopi v veljavo z dnem sprejetja, 
istočasno preneha veljati stari, uporablja pa se od začetka tekmovalne sezone 2016/2017 dalje. 
 
Ljubljana, 28.06.2016 
 
         

Rokometna zveza Slovenije 
          Franjo Bobinac 

 
                     Predsednik 
 


