
Skupščina Zveze za hokej na travi Slovenije je na zasedanju, dne 18.6.2011 na podlagi 

27. člena statuta Zveze za hokej na travi Slovenije sprejela 

 

 

DISCIPLINSKI PRAVILNIK 

ZVEZE ZA HOKEJ NA TRAVI SLOVENIJE 
 

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

 

Disciplinski pravilnik Zveze za hokej na travi Slovenije – ZHNTS (v nadaljevanju: 

Pravilnik) določa: 

 

1. Odgovornost igralk in igralcev (v nadaljevanju igralec), uradnih oseb, klubov in 

njihovih članov ter organov ZHNTS za kršitve hokejskih pravil, predpisov ZHNTS, EHF 

in FIH ter za druge kršitve discipline na hokejskih tekmovanjih v organizacijah ZHNTS, 

EHF in FIH. 

 

2. Pravilnik določa splošne pogoje za predpisovanje disciplinskih prekrškov in sankcij 

zanje, splošne pogoje odgovornosti za disciplinske prekrške, za izrekanje in izvršitev 

disciplinskih sankcij, disciplinski postopek ter disciplinske organe, ki odločajo o 

disciplinskih kršitvah. 

 

3. Za vsako disciplinsko kršitev, ki ni izrecno predpisana kot prekršek po tem pravilniku, 

predstavlja pa kršitev drugih predpisov ZHNTS, EHF in FIH se uporabljajo disciplinske 

sankcije, predvidene s temi predpisi. 

 

4. 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. 

 

5. Pravilnik se uporablja tudi za ugotavljanje odgovornosti za kršitve storjene s strani 

igralcev, uradnih oseb, klubov in njihovih članov ter odgovornih članov organov ZHNTS 

v reprezentančnih selekcijah. 

 

2. člen 

 

Izrekanje disciplinskih sankcij v ekipah, klubih in organih ZHNTS ne izključi 

disciplinske odgovornosti po tem pravilniku. 

 

3. člen 

 

Pravilnik velja za vse igralce, uradne osebe, klube in njihove člane ter člane organov 

ZHNTS. 

 



4. člen 

 

Nikomur ne more biti izrečena disciplinska sankcija za dejanje, ki v času storitve ni bilo s 

tem pravilnikom, drugimi pravili ZHNTS, EHF in FIH opredeljeno kot disciplinska 

kršitev in zanj predpisana disciplinska sankcija. 

 

5. člen 

 

Za tiste prekrške, ki jih stori ZHNTS, so disciplinsko odgovorne tudi odgovorne osebe v 

tej organizaciji. Odgovorne osebe so po tem pravilniku opredeljene kot osebe, ki jim je 

zaupano določeno področje dela in, ki opravljajo določene naloge katere jim je odredila 

ZHNTS. 

 

6. člen 

 

Odgovornost oseb iz prejšnjega člena ne preneha s prenehanjem članstva v organu 

oziroma organizaciji. 

 

7. člen 

 

Oseba, ki ob uvedbi disciplinskega postopka še ni dopolnila 18 let mora imeti pri 

obravnavi vseh disciplinskih postopkov zagovornika. V kolikor si mladoletna oseba 

zoper katero je uveden disciplinski postopek zagovornika ne poišče sama, ji ga za potrebe 

postopka določi ZHNTS. Zagovornik je lahko le oseba, ki je popolno poslovno sposobna. 

 

Oseba, proti kateri teče disciplinski postopek, si lahko izbere zagovornika, ki je lahko 

navzoč pri vseh dejanjih v pripravljalnem disciplinskem postopku in na javni obravnavi.  

 

8. člen 

 

Disciplinski postopek teče v slovenskem jeziku. 

 

Oseba, ki ne obvlada slovenskega jezika, si v disciplinskem postopku lahko preskrbi 

tolmača na lastne stroške. 

 

9. člen 

 

Disciplinska komisija ZHNTS lahko odloči, da se sklep o disciplinskem ukrepu objavi v 

sredstvih javnega obveščanja. 

 

10. člen 

 

Nepoznavanje določil tega pravilnika ne izključuje disciplinske odgovornosti. 

 

II. DISCIPLINSKI PREKRŠEK IN DISCIPLINSKA ODGOVORNOST 

 



 

11. člen 

 

Disciplinski prekršek je dejanje, ki pomeni kršitev tega pravilnika ter pravil ZHNTS, 

EHF in FIH, ki so kot taka določena kot disciplinski prekršek in je zanj predpisana 

disciplinska sankcija. 

 

12. 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 svojega ravnanja in ga 

hotel storiti ali če se je zavedal, da lahko zaradi njegovega ravnanja nastane prepovedana 

posledica, pa je privolil, da nastane. 

 

Za storjen prekršek iz malomarnosti se šteje, 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, 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. 

 

13. člen 

 

Ni prekršek dejanje, ki je storjeno v silobranu ali skrajni sili. 

 

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. 

 

14. člen 

 

Kdor drugega naklepoma napelje ali mu pomaga, da stori prekršek se kaznuje, kot da bi 

ga sam storil. 

 

15. člen 

 

Če več oseb sodeluje pri kršitvah opredeljenih v tem pravilniku, se za kršitev kaznuje 

vsak posamezno. 

 

III. VRSTE DISCIPLINSKIH SANKCIJ 

 

16. člen 



 

(1) Storilcu disciplinskega prekrška se lahko izrečejo naslednje disciplinske sankcije: 

 

1. opomin, 

2. denarna kazen, 

3. časovna prepoved igranja ali opravljanja dolţnosti, 

4. prepoved igranja ali opravljanja dolţnosti na določenem številu tekem, 

5. izključitev iz ligaškega in pokalnega tekmovanja, 

6. odvzem točk, 

7. doţivljenjska prepoved igranja ali opravljanja dolţnosti. 

 

V kolikor imajo disciplinske kršitve znake majhne nevarnosti in so povzročene iz laţje 

malomarnosti in ne predstavljajo posebno velike nevarnosti ali škode, lahko disciplinski 

organ izreče tudi pogojno kazen, če oceni, da bi le ta dosegla svoj namen. 

 

17. 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 doseţen 

tudi z izrekom opomina. 

18. člen 

 

DENARNA KAZEN: 

 

1. Se lahko izreče naslednjim storilcem disciplinskega prekrška: igralcem, uradnim 

osebam, klubom in njihovim članom ter članom organov ZHNTS. 

 

2. Se lahko predpiše v razponu ali v določenem znesku. Denarna kazen se lahko predpiše 

v razponu: 

 

- za posameznika od 20 € do 500 €, 

- za organizacijo, klub, ekipo od 50 €  do 2.000 €. 

 

3. Storilec disciplinskega prekrška je dolţan plačati denarno kazen v roku 21 dni. Če tega 

v predpisanem roku ne stori, se ga do plačila celotne denarne kazni suspendira. 

 

4. Plačane denarne kazni za disciplinske prekrške so prihodek ZHNTS. 

 

19. člen 

 

ČASOVNA PREPOVED IGRANJA ALI OPRAVLJANJA DOLŢNOSTI se nanaša na 

določen čas - najmanj 1 (en) mesec do največ štirih (4) let v kolikor ne gre za kazen 

doţivljenjske prepovedi igranja ali opravljanja dolţnosti ali na določeno število tekem – 

najmanj eno (1) tekmo do največ osem (8) tekem. 

 

20. člen 



 

PREPOVED IGRANJA DOLOČENEGA ŠTEVILA TEKEM NA SVOJEM IGRIŠČU 

pomeni, da klub mora igrati tekmo v kraju, ki je najmanj 10 km oddaljen od kraja za 

katerega se izreka prepoved in v katerem je ustrezno športno igrišče, registrirano s strani 

pristojnega organa ZHNTS za igranje hokejskih tekem na območju Republike Slovenije. 

Kazen se izreče za največ 4 tekme ali v časovnem razponu od 1 do 6 mesecev. 

  

21. člen 

 

IZKLJUČITEV IZ LIGAŠKEGA IN POKALNEGA TEKMOVANJA IN 

DOŢIVLJENSKA PREPOVED IGRANJA ALI OPRAVLJANJA DOLŢNOSTI se 

izrekajo 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 teţke 

posledice. 

 

22. člen 

 

ODVZEM TOČK je lahko največ 3 (tri) točke. Odvzete točke se kaznovani ekipi 

odštejejo od osvojenih točk v tekoči tekmovalni sezoni v kateri je disciplinski prekršek 

storjen.  

 

23. člen 

 

Storilcu prekrška, ki je bil disciplinsko kaznovan in kazni v tekoči sezoni ni odsluţil ali ni 

do konca odsluţil, se celotna kazen ali preostali del kazni, prenese v novo tekmovalno 

sezono. 

 

IV. ODMERA KAZNI 

 

24. člen 

 

(1) Storilcu prekrška odmeri organ, ki izda odločbo, kazen v mejah, določenih s tem 

pravilnikom ali akti, pri čemer upošteva namen kaznovanja in vse okoliščine, ki vplivajo 

na izrek kazni. 

 

(2) Organ mora pri odmeri kazni upoštevati zlasti stopnjo odgovornosti kršitelja, teţo 

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. 

 

25. člen 

 

Ponavljajoče kršitve se kaznujejo stroţje. 

 

26. člen 

 



(1) Če storilec disciplinske kršitve v treh letih po zadnji izrečeni in prestani kazni ne stori 

nove disciplinske kršitve se šteje, kot da ni bil kaznovan. 

 

(2) Izvzete so kazni doţivljenjske prepovedi igranja ali opravljanja dolţnosti. 

 

27. člen 

 

(1) Kot OLAJŠEVALNE OKOLIŠČINE se lahko štejejo tiste iz katerih izhaja, da se je 

storilec v preteklosti primerno obnašal , na kar kaţe njegov ugled, zasluge in priznanja za 

razvoj hokejskega športa kot tudi druge okoliščine v katerih je bilo dejanje storjeno. 

 

(2) Priznanje je lahko olajševalna okoliščina. Olajševalna okoliščina je tudi dotedanja 

nekaznovanost storilca. 

 

(3) Pri izrekanju kazni igralcem mlajših kategorij se lahko izreče milejša kazen kot je 

določena s tem pravilnikom. 

 

28. člen 

 

Kot OTEŢEVALNE OKOLIŠČINE se štejejo tudi tiste, ko je storilec disciplinskega 

prekrška povratnik (ţe kaznovan) in ko so izkazane hude posledice njegove disciplinske 

kršitve. 

 

29. 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: 

 

1. Če je za enega od prekrškov določena kazen doţivljenjske diskvalifikacije, se izreče 

samo ta kazen. 

 

2. Več kazni časovne prepovedi igranja ali opravljanja funkcije, ali kazni prepovedi 

igranja ali opravljanja funkcije na določenem številu tekem, se zdruţi v enotno kazen, ki 

mora biti krajša od seštevka izrečenih kazni. 

 

3. Če je za en prekršek določena kazen časovne prepovedi igranja ali opravljanja 

funkcije, za drugi pa prepoved igranja ali opravljanja dolţnosti na določenem številu 

tekem, se izreče enotna kazen časovne prepovedi igranja ali opravljanja funkcije. 

 

4. Če je za en prekršek izrečena denarna kazen, za drugega pa katerakoli druga kazen, 

razen doţivljenjske diskvalifikacije, se izrečeta obe kazni; 

 

5. Če je bilo izrečenih več denarnih kazni, enotna kazen ne sme biti večja od seštevka 

posameznih kazni. 

 



30. člen 

 

(1) Pri izrekanju časovne kazni prepovedi igranja ali opravljanja dolţnosti in denarne 

kazni, se lahko izvršitev izrečene kazni pogojno odloţi za čas, ki ne sme biti daljši od 

enega leta in sicer tako, da se izrečena kazen ne bo izvršila, če storilec disciplinskega 

prekrška v tem roku ne napravi novega prekrška. 

 

(2) Ob pogojni odloţitvi izvršitve disciplinske sankcije sme disciplinski organ postaviti 

tudi pogoj, da storilec disciplinskega prekrška izpolni tudi dodatne obveznosti, ki 

vključujejo sodelovanje v izobraţevalnih procesih v organizaciji ZHNTS. Dodatne 

obveznosti morajo biti izrecno navedene v sklepu – odločbi o disciplinski sankciji 

disciplinskega organa. 

 

V. ZASTARANJE PREGONA IN IZVRŠITEV SANKCIJE 

 

31. člen 

 

(1) Disciplinski postopek mora disciplinski organ končati najkasneje v 60 dneh od dneva 

prejema prijave. 

 

(2) Disciplinski postopek zastara v roku 6 mesecev, računajoč od dneva storitve prekrška, 

oziroma v roku 3 mesecev od dneva, ko se je zvedelo za določen prekršek in storilca 

prekrška. 

 

(3) Absolutni zastaralni rok za uvedbo disciplinskega postopka je leto dni po storjenem 

prekršku, računajoč od dneva storitve prekrška. 

 

(4) Zastaranje prekine vsako dejanje disciplinskega organa, pristojnega za disciplinski 

postopek, ki meri na pregon storilca disciplinskega prekrška. Po vsaki prekinitvi začne 

teči zastaranje znova, vendar pa disciplinski postopek ni več mogoč, ko preteče dve leti 

od storitve prekrška. 

 

VI. POSEBNI DEL 

 

32. člen 

 

(1) Igralca, ki se pred, med ali po igri nešportno obnaša do svojih soigralcev ali igralcev 

nasprotnega moštva, drugih članov ekip, uradnih oseb ali gledalcev, na igrišču ali zunaj 

igrišča in je to v zvezi z hokejskim športom, se kaznuje: 

 

1. z opominom ali prepovedjo igranja od ene (1) do štirih (4) tekem oziroma prepovedjo 

igranja od enega (1) do treh (3)mesecev. 

 

(2) Če to stori uradna oseba (trener, sodnik, zapisnikar/časomerilec ali druga uradna 

oseba) ali član kluba, se kaznuje: 

 



1. s prepovedjo opravljanja dolţnosti od ene (1)do šestih (6) tekem oziroma prepovedjo 

opravljanja dolţnosti od dveh (2) do šestih (6) mesecev. 

 

2. če gre za organizirano ţaljenje udeleţencev tekme se kazen iz tega člena lahko 

podvoji. 

 

(3) Za nešportno obnašanje se šteje zmerjanje, nespodobne geste, nespodobno 

ugovarjanje, nešportno nasprotovanje sodniškim odločitvam in odločitvam uradnih oseb, 

kot tudi izzivanje igralcev svoje ali nasprotne ekipe, uradnih oseb in gledalcev z 

besedami, gibi in gestami, kot tudi vsa dejanja, ki lahko škodijo ugledu hokejskega 

športa. 

 

33. člen 

 

(1) Igralec, uradna oseba ali član kluba, ki ovira delo sodnikov, delegata ali druge uradne 

osebe ZHNTS pred, med ali po tekmi se kaznuje: 

 

1. z opominom ali prepovedjo igranja od ene (1) do štirih (4) tekem oziroma prepoved 

opravljanja funkcije od enega(1) do treh(3) mesecev. 

 

(2) Klub katerega član je igralec, uradna oseba ali član kluba se kaznuje z denarno 

kaznijo 100 €. 

 

34. člen 

 

(1) Igralec, uradna oseba ali član kluba, ki na tekmi igra oziroma opravlja dolţnost z 

zmanjšanimi oz. neustreznimi psihofizičnimi sposobnostmi, se kaznuje s prepovedjo 

igranja od treh (3) do šestih (6) tekem ali prepovedjo opravljanja dolţnosti od dveh (2) 

mesecev do enega (1) leta. 

 

(2) 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 

zmoţnosti objektivno nesposoben opravljati igralne ali druge uradne naloge. 

 

35. člen 

 

(1) Igralec, uradna oseba ali član kluba, ki je zaradi grobega nešportnega obnašanja ali 

grobe igre izključen, česar posledica je prijava s strani sodnikov ali delegata, se kaznuje: 

 

1. s prepovedjo igranja od dveh (2) do šest(6) tekem, oziroma prepoved opravljanja 

dolţnosti od enega (1) do treh(3)mesecev. 

 

(2) Za prekršek iz prvega odstavka se v teţjem ali ponovljenem primeru kazen lahko 

podvoji. 

 



(3) Groba igra je namerni grob stik z nasprotnikovim igralcem ali uradno osebo, ki ogrozi 

njegovo zdravje. 

 

36. člen 

 

(1 ) Igralec, uradna oseba ali član kluba, ki se nasilno obnaša med igralnim časom ali 

izven igralnega časa in je izključen do konca igre, se kaznuje: 

 

1. s prepovedjo igranja od treh (3) do osem (8) tekem oziroma s prepovedjo opravljanja 

funkcije v času od treh (3) mesecev do enega (1) leta. 

 

(2) Za prekršek iz prvega odstavka tega člena, se v teţjem ali ponovljenem primeru kazen 

lahko podvoji. 

 

(3) Nasilno obnašanje je v definirano kot nasilno in premišljeno dejanje zoper telo 

nasprotnika (igralec, sodnik, časomerilec/zapisnikar, delegat, druga uradna oseba, ali 

gledalec). Ravnanje storilca pri nasilnem obnašanju ni moč razumeti kot refleksno 

ravnanje. Pojavne oblike nasilnega obnašanja so: udarjanje, udarjanje z nečem, pljuvanje, 

metanje predmetov v nasprotnika in druga nasilna dejanja. 

 

37. člen 

 

(1) Igralec, ki na igralni površini ali izven nje fizično napade sodnika, delegata ali drugo 

uradno osebo, se kaznuje s prepovedjo igranja od šest (6) mesecev do enega (1) leta. 

 

(2) Za prekršek iz prvega odstavka se v teţjem ali ponovljenem primeru kazen lahko 

podvoji. 

 

(3) Kaznuje se tudi poskus. 

 

38. člen 

 

(1) Igralec, ki v igralnem času ali takoj po končani tekmi fizično napade gledalce se 

kaznuje s prepovedjo igranja od treh (3) mesecev do enega (1) leta. 

 

(2) Kaznuje se tudi poskus. 

 

39. člen 

 

(1) Uradna oseba ali član kluba, ki fizično napade igralca, gledalce ali drugo uradno 

osebo na tekmi, se kaznuje s prepovedjo opravljanja dolţnosti od šest (6) mesecev do 

enega (1) leta. 

 

(2) Za prekršek iz prejšnjega odstavka se v teţjem ali ponovljenem primeru kaznuje s 

prepovedjo opravljanja dolţnosti najmanj eno leto (1) ali z do ţivljenjsko prepovedjo 

opravljanja dolţnosti. 



 

(3) Klub ali organizacija, katerega član je uradna oseba ali član kluba, se kaznuje z 

denarno kaznijo od 100 € do 400 €. 

 

40. člen 

 

(1) Klub, ki ne organizira hokejske tekme v skladu z zakonodajo ali ne izpolni obveznosti 

iz propozicij tekmovanj, aktov ZHNTS ali navodil o organiziranju tekmovanj, se za 

vsako spodaj navedeno disciplinsko kršitev (od tč.1 do tč. 5) kaznuje z denarno kaznijo 

od 50 €  do 200 €  in sicer: 

 

1. zaradi neustrezne in nepravočasne priprave hokejskega igrišča za tekmovanje; 

2. zaradi nezagotovitve garderob gostujoči ekipi ali sodnikom in prostora za pisanje 

uradnega zapisnika;    

3. zaradi nastopa ekipe z dresi brez številk; 

4. zaradi nezagotovitve časomerilcev ali zapisnikarjev na tekmah niţjih selekcij,    

5. zaradi tega, ker organizator tekme ne poskrbi za preprečitev nasilnega obnašanja 

gledalcev na igrišču oziroma ob njem; 

(2) Za storjene prekrške iz točk 1, 2, 3 in 4 tega člena se za prvič storjen prekršek v eni 

tekmovalni sezoni izreče opomin. 

 

41. člen 

 

(1)Če pride do nereda in se dokaţe, da klub, ki je organizator tekme, ne glede na to, če je 

lastnik ali zgolj uporabnik športnega objekta, nereda ni preprečil, ali vsaj v zadostni meri 

ukrepal, se ga kaznuje. Kaznuje se tudi gostujoči klub, katerega navijači v neredu 

sodelujejo ali ga povzročijo: 

 

1. v laţjem primeru se kaznuje z denarno kaznijo v višini najmanj 100 €. 

 

2. v teţji ali ponovljeni obliki se kaznuje s prepovedjo igranja najmanj dveh tekem na 

določenem območju in z denarno kaznijo v višini najmanj 300 €. 

 

(2) Za teţji prekršek v smislu prvega odstavka se šteje: fizični napad gledalcev na 

udeleţence igre - igralce in uradne osebe (sodnika, delegata, trenerja, pomočnika trenerja 

ali tehnika, vodjo ekipe, ekipnega zdravnika, osebe za zapisnikarjevo mizo), redarje in 

druge uradne osebe, večji izgredi gledalcev na igrišču ali v njegovi okolici oziroma izven 

dvorane ali igrišča pred, med in po tekmi. 

 
V teţjih primerih in ob ponavljanju neredov, se lahko ekipo izključi iz tekmovanja. 

 

42. člen 

 

(1) Igralec, član kluba ali uradna oseba, zaradi katere je igra prekinjena in se ne nadaljuje, 

se kaznuje s prepovedjo igranja oziroma opravljanja funkcije od treh (3) mesecev do 

enega (1) leta. 

 



(2) Klub katerega član je igralec, uradna oseba ali član kluba, ki je povzročil prekinitev 

igre se kaznuje z denarno kaznijo 100 €. 

 

43. člen 

 

(1) Ekipa, ki neupravičeno zapusti igrišče ali zavrne poziv sodnika, da nadaljuje 

prekinjeno igro in je zato tekma prekinjena, se registrira z uradnim rezultatom, ekipa pa 

se kaznuje z odvzemom treh (3) točk. 

 

(2) Igralec, trener, član kluba ali druga uradna oseba, ki je ekipo nagovoril k prekršku iz 

prejšnjega odstavka se kaznuje s: 

 

1. s prepovedjo igranja ali opravljanja dolţnosti za najmanj tri (3) mesece do enega (1) 

leta. 

 

(3) Klub katerega je ekipa, ki je zapustila igrišče ali zavrnila poziv sodnika, da nadaljuje 

prekinjeno igro, se kaznuje z denarno kaznijo 100 €. 

 

44. člen 

 

(1) Klub, ki neupravičeno ne nastopi na prvenstveni tekmi, se kaznuje z odvzemom treh 

(3) točk in s povrnitvijo stroškov uradnih oseb. 

 

(2) Klub, ki neupravičeno ne nastopi v izvedenem pokalnem tekmovanju, se kaznuje s 

prepovedjo tekmovanja v pokalnem tekmovanju v naslednji tekmovalni sezoni in z 

denarno kaznijo 100 €. 

 

(3) Klub, ki izstopi iz tekmovanja med sezono je kaznovan z odvzemom treh (3) točk v 

naslednji sezoni in denarno kaznijo od 400 € do 1.000 €. 

 

45. člen 

 

(1) Igralec, ki na javni tekmi nastopi za drug klub brez soglasja matičnega kluba se 

kaznuje s prepovedjo igranja od enega (1) do šest (6) mesecev. 

 

(2) Igralec, ki nastopi na javni tekmi še preden je dobil pravico igranja, ki je še v 

suspenzu ali pa še prestaja kazen se kaznuje s prepovedjo igranja od treh (3) mesecev do 

enega (1)leta. 

 

(3) Uradna oseba, ki stori disciplinski prekršek iz prejšnjega odstavka, se kaznuje s 

prepovedjo opravljanja dolţnosti od šestih (6) mesecev do treh (3) let. 

 

(4) Klub, ki omogoči prekršek iz prvega in drugega odstavkov tega člena se kaznuje z 

denarno kaznijo v znesku od 100 €  do 400 €. 

 



(5) Klub, ki na prvenstveni tekmi zavestno, z določenim namenom omogoči disciplinsko 

kršitev iz drugega odstavka tega člena, se kaznuje tudi z odvzemom treh (3) točk. 

 

46. člen 

 

(1) Klub, ki nastopi na javni tekmi, pa je sicer v suspenzu ali pa še prestaja kazen se 

kaznuje z odvzemom do treh (3) točk. 

 

(2) Z enako kaznijo se kaznuje tudi klub, ki nastopi proti suspendiranemu ali 

kaznovanemu klubu, če je vedel ali bi moral vedeti, da nastopa proti suspendiranemu ali 

kaznovanemu klubu. 

 

47. člen 

 

Igralec - reprezentant, ki svoje igranje za reprezentanco pogojuje z denarnimi ali drugimi 

materialnimi prejemki izven okvirov in norm, ki so dogovorjene med ZHNTS in igralcem 

(velja za poklicne in pogodbene igralce) se kaznuje s prepovedjo igranja od šest (6) 

mesecev do enega(1) leta. 

 

48. člen 

 

(1) Igralec, ki neupravičeno ne pride na priprave, trening, tekmo ali druge dogovorjene 

obveznosti hokejske reprezentance Slovenije ali pa jih neupravičeno zapusti se kaznuje s 

prepovedjo igranja od treh (3) do šest (6) mesecev. 

 

(2) Igralec – reprezentant, ki na poziv ali skladno z dogovorom ne vrne opreme, ki jo je 

prejel, ko je izpolnjeval reprezentančne obveznosti, se kaznuje z denarno kaznijo najmanj 

50 €  oziroma plačilom dvakratnega zneska trţne vrednosti opreme, ki je predmet vračila. 

 

(3) Prepoved igranja velja samo za nastope v kategorijah selekcij, kjer je bil igralec 

izbran. 

 

(4) Odgovorno osebo v klubu, ki nagovarja igralca, da stori disciplinsko kršitev iz prvega 

odstavka, ali onemogoči igralcu, da se udeleţi priprav, treninga, tekme ali drugih 

dogovorjenih obveznosti hokejske reprezentanc se kaznuje s prepovedjo opravljanja 

funkcije od šest (6) mesecev do enega(1) leta. 

 

(5) Klub, ki onemogoči igralcu udeleţbo na pripravah, treningu, tekmi ali drugih 

dogovorjenih obveznostih reprezentančnih selekcij se kaznuje z denarno kaznijo od 100  

€ do 400 €. 

 

(6) Igralec, ki neupravičeno zavrne nastop v reprezentanci se suspendira na podlagi 

prijave. Suspenz izrečen igralcu avtomatično pomeni prepoved nastopa igralca za matični 

klub. 

 

49. člen 



 

(1) V primeru dokazane kršitve Pravil anti-dopinga disciplinski organ storilca 

disciplinskega prekrška takoj suspendira, zoper njega pa takoj uvede disciplinski 

postopek. Storilcu, ki krši antidoping določila tega člena in tovrstna določila EHF in FIH 

se takoj prepove nastopanje na tekmah drţavnega in mednarodnega tekmovanja oziroma 

tekmovanjih v katerikoli članici EHF. 

 

(2) 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. 

 

(3) 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. 

 

(4) Disciplinska odgovornost zajema tudi vsakega dobavitelja prepovedanih sredstev, 

vključno z uradnimi osebami ekipe. 

 

(5) Storilec, ki je kršil Pravila anti-dopinga, mora biti pred koncem odsluţene kazni 

ponovno antidoping testiran s strani pristojne nacionalne institucije. Samo negativen 

rezultat testiranja mu omogoča ponovno vključitev v nacionalna ali mednarodna 

tekmovanja. 

 

(6) Storilcu disciplinskega prekrška, ki je kršil pravila anti-dopinga se prepove nastopanje 

na drţavnih in mednarodnih tekmovanjih za dobo do dveh (2) let. V primeru ponovitve 

disciplinske kršitve povezane z dopingom, se prepoved nastopanja na drţavnih in 

mednarodnih tekmovanjih podaljša za dobo do štirih (4) let. 

 

(7) ZHNTS kot članica EHF, ki je storilcu tega disciplinskega prekrška izrekla 

disciplinski ukrep, mora o storilcu prekrška, ki je kršil anti-doping določila, takoj pisno 

obvestiti EHF oziroma FIH. Slednja ima pravico tudi disciplinsko ukrepati zoper vse 

dobavitelje prepovedanih sredstev. 

 

50. člen 

 

(1) Kdor med nastopom za reprezentanco škodi s svojim ravnanjem njenemu ugledu se 

kaznuje s prepovedjo igranja ali prepovedjo opravljanja uradnih dolţnosti v reprezentanci 

za čas od šest (6) mesecev do enega (1) leta; 

 

(2) Disciplinska odgovornost po tem členu zajema tudi uradne osebe ZHNTS (sodnike, 

delegate in druge uradne osebe), ki v organizacijskem okviru EHF in FIH opravljajo 

uradne dolţnosti in s svojim ravnanjem škodijo ugledu nacionalne panoţne organizacije. 

 

51. člen 

 



Klub, ki z namenom, da bi nasprotni ekipi omogočil ugoden rezultat ne igra po svojih 

najboljših močeh ali pa si ne prizadeva dovolj in zato njegova ekipa doseţe neugoden 

rezultat se kaznuje z odvzemom treh (3) točk. 

 

52. člen 

 

(1) Klubi, ki se vnaprej dogovarjajo o rezultatu tekme ali se za rezultat dogovorijo, se 

kaznujejo z odvzemom treh (3) točk. 

 

(2) Odgovorne osebe ali člani klubov, ki so sodelovali v disciplinski kršitvi iz prejšnjega 

odstavka, kot tudi uradne osebe na tej tekmi, ki so vedele ali bi morale vedeti, da je 

rezultat vnaprej dogovorjen, se kaznujejo s prepovedjo opravljanja dolţnosti za eno (1) 

leto ali z doţivljenjsko prepovedjo opravljanja dolţnosti. 

 

(3) Kaznuje se tudi poskus. 

 

53. člen 

 

(1) Če igralec, uradna oseba ali član kluba neupravičeno povzroči začasno prekinitev 

tekme ali prekinitev tekme ali prepreči nadaljevanje tekme, se kaznuje s prepovedjo 

igranja ali opravljanja dolţnosti od šestih (6) mesecev do enega(1) leta. 

 

(2) Za prekršek iz prvega odstavka se v teţjem ali ponovljenem primeru kazen lahko 

podvoji. 

 

(3) Kaznuje se tudi poskus. 

 

54. člen 

 

(1) Igralec, uradna oseba, član kluba ali klub, ki ţali, kleveta ali širi neresnice o svojem 

ali kateremkoli klubu, o svojem ali nasprotnikovem igralcu, članu ali vodstvu kluba, 

uradni osebi ali organu Zveze, se kaznuje s prepovedjo igranja oziroma opravljanja 

funkcije od dveh (2) do štirih (4) mesecev. 

 

(2) Če je storilec klub se kaznuje z denarno kaznijo od 100 €  do 500 €. 

 

55. člen 

 

(1) Igralec, ki v zvezi z registracijo daje laţne, 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 kaznuje s 

prepovedjo igranja v času od enega (1) leta do dveh (2) let. 

 



(2) Odgovorna oseba v klubu ali organu ki opravlja registracijo, ki je omogočila ali s 

katere vednostjo se je napravila kršitev iz prejšnjega odstavka se kaznuje s prepovedjo 

opravljanja funkcije za najmanj eno (1) leto. 

 

(3) Klub, s čigar vednostjo je bila storjena kršitev iz prvega odstavka tega člena se 

kaznuje z odvzemom treh (3) točk. 

 

(4) Kaznuje se tudi poskus. 

 

56. člen 

 

(1) Igralec, uradna oseba ali član kluba, ki z namenom, da bi pooblaščenemu organu 

oteţil ugotavljanje dejanske resnice, daje netočne podatke ali pa zahtevanih podatkov 

sploh ne posreduje, se kaznuje z prepovedjo igranja ali prepovedjo opravljanja funkcije 

od enega (1) do šestih (6) mesecev. 

 

(2) Za prekršek iz prejšnjega odstavka v teţjem ali ponovljenem primeru se kršitelj 

kaznuje s prepovedjo igranja oziroma opravljanja funkcije od dveh (2) mesecev do enega 

(1) leta. 

 

(3) Klub, ki napravi prekršek iz prvega odstavka tega člena se kaznuje z opominom in 

denarno kaznijo 100 €. 

 

(4) Za prekršek iz tretjega odstavka se v teţjem ali ponovljenem primeru klub lahko 

kaznuje z odvzemom do treh (3) točk. 

 

57. člen 

 

(1) Uradna oseba ali član kluba, ki kot član organa ZHNTS z nevestnim opravljanjem 

dela omogoči pridobiti korist svojemu ali drugemu klubu, se kaznuje s prepovedjo 

opravljanja funkcije od šest (6) mesecev do enega(1) leta. 

 

(2) Za prekršek iz prvega odstavka se v ponovljenem primeru kazen lahko podvoji. 

 

(3) Za prekršek iz prvega odstavka se v ponovljenih primerih lahko kaznuje z 

doţivljenjsko prepovedjo opravljanja dolţnosti. 

 

(4) Kaznuje se tudi poskus. 

 

58. člen 

 

(1) Klub, ki ne izvršuje obveznosti iz aktov ZHNTS ter odločitev ali navodil njenih 

organov se kaznuje z denarno kaznijo v znesku od 50 € do 200 €. 

 

(2) Igralec ali član kluba, ki napeljuje storilca k disciplinski kršitvi se kaznuje s 

prepovedjo opravljanja dolţnosti ali igranja v času od enega (1) meseca do enega (1) leta. 



 

(3) Klub katerega član je igralec ali član kluba iz prejšnjega odstavka se kaznuje z 

denarno kaznijo od 100 €  do 500 €. 

 

(4) Člani organov ZHNTS, ki naredijo prekršek iz prvega odstavka tega člena se 

kaznujejo s prepovedjo opravljanja funkcije za najmanj za šest (6) mesecev. 

 

(5) Za prekršek iz četrtega odstavka tega člena se v teţjem ali ponovljenem primeru 

kršitelj kaznuje s prepovedjo opravljanja funkcije za najmanj eno (1) leto ali z 

doţivljenjsko prepovedjo opravljanja dolţnosti. 

 

(6) Neprihod predstavnika kluba na ţrebanje, neudeleţba predstavnikov kluba v okviru 

dejavnosti tekmovalne komisije ali drugih organov ZHNTS, se kaznuje z denarno kaznijo 

50 €. 

 

59. člen 

 

(1) Klub, katerega igralci ali odgovorne osebe s svojim obnašanjem v tujini, na tekmah 

ali izven uradnega tekmovalnega dela, škodijo ugledu nacionalne panoţne organizacije, 

se kaznuje s prepovedjo nastopanja v tujini od treh (3) mesecev do enega (1) leta in 

denarno kazen od 100 € do 1.000 €. 

 

 (2)Igralci in odgovorne osebe kluba, ki so storile prekršek iz prejšnjega odstavka se 

kaznujejo s prepovedjo igranja ali opravljanja dolţnosti od dveh (2) do štirih (4) mesecev. 

 

60. člen 

 

(1) Igralci, klubi ali uradne osebe ZHNTS so dolţni spoštovati predpise EHF-a in FIH-a o 

nastopanju na odobrenih in neodobrenih dogodkih. 

 

(2) Igralci ali uradne osebe ZHNTS, ki so storile prekršek iz prejšnjega odstavka, se 

kaznujejo z opominom. 

 

(3) Klub se kaznuje z opominom in denarno kaznijo od 100 € do 500 €. 

 

 

61. člen 

 

(1) Uradna oseba (sodnik, delegat, zapisnikar ali druga uradna oseba), ki: 

 

1. neupravičeno ali nepravočasno odpove opravljanje dolţnosti na tekmi, 

2. neupravičeno ne pride na tekmo ali zamudi na opravljanje dolţnosti 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 kaznuje s prepovedjo opravljanja 

dolţnosti od ene (1) do šest (6) tekem in denarno kaznijo od 20 € do 50 €. 



 

(2) V ponovljenih primerih iz prvega odstavka tega člena se lahko kazen podvoji. 

 

62.člen 

 

(1) Uradna oseba (sodnik, delegat, zapisnikar ali druga uradna oseba), ki: 

 

1. odkloni sodelovanje v postopku ugotavljanja resnice in okoliščin, povezanih s tekmo, 

se kaznuje s prepovedjo opravljanja dolţnosti od enega (1) do šestih (6) mesecev. 

 

(2) V ponovljenih primerih se kršitelj iz prvega odstavka kaznuje s prepovedjo 

opravljanja dolţnosti od enega (1) meseca do enega (1) leta. 

 

63. člen 

 

(1) Uradna oseba (sodnik, delegat, zapisnikar ali druga uradna oseba), ki: 

 

1. je pri opravljanju svojih uradnih dolţnosti na tekmi ali v zvezi s tekmo prekršil 

hokejska pravila ZHNTS in je pritoţba na tekmo upravičena; se kaznuje s prepovedjo 

opravljanja dolţnosti od ene(1) do šestih (6) tekem ali v trajanju od treh (3) do šest (6) 

mesecev; 

 

(2) V ponovljenih primerih se kazen iz prvega odstavka lahko podvoji. 

 

64. člen 

 

Uradna oseba (sodnik, trener ali član organov ZHNTS), ki: 

 

1. se ne udeleţi predpisanega seminarja ali testiranja, 

2. ni poravnal finančnih obveznosti ali članarine se do izpolnitve obveznosti suspendira 

in se mu ne potrdi licenca za opravljanje dejavnosti. 

 

65. člen 

 

(1) Če član kluba ali druga odgovorna oseba zahteva od drugih klubov ali njihovih članov 

in  organov ZHNTS denar ali druge materialne koristi, da bi storil ali opustil nekaj, kar je 

dolţan storiti, se kaznuje s prepovedjo opravljanja vseh funkcij v hokejskem športu za 

dve (2) leti ali z doţivljenjsko prepovedjo opravljanja dolţnosti. 

 

(2) Za prekršek iz prejšnjega odstavka se poleg kazni za odgovorno osebo kaznuje tudi 

klub z odvzemom treh (3) točk. 

 

66. člen 

 

Kdor se med disciplinskim postopkom, vključno z obravnavo, kljub opominu nedostojno 

obnaša ali ovira delo, se kaznuje z denarno kaznijo najmanj 50 €. 



 

67. člen 

 

Za vse storjene prekrške, ki so v 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 pravilniki tekmovanj in propozicijami 

tekmovanj, če niso urejene s tem pravilnikom. Kazni v pravilih tekmovanja in 

propozicijah tekmovanja ne morejo biti višje kot jih določa ta pravilnik. 

 

S propozicijami slovenskih prvenstvenih in pokalnih tekmovanj se lahko ugotavljajo tudi 

drugi prekrški in kazni za te prekrške, glede na odgovarjajoči rang tekmovanja. 

 

68. člen 

 

Suspenz je lahko: 

 

1. avtomatičen, 

2. na osnovi odločitve disciplinskega organa. 

 

69. člen 

 

(1) Igralec, ki je na tekmi izključen, je avtomatično suspendiran. Disciplinska kazen 

prepovedi igranja velja ţe na prvi naslednji prvenstveni ali pokalni tekmi. Avtomatični 

suspenz velja eno (1) tekmo. 

 

(2) V krogu tekmovanja, ko igralec prestaja disciplinsko sankcijo zaradi avtomatičnega 

suspenza, prestaja kazen v tisti kategoriji, kjer je kazen prejel. V primeru, da je proti 

igralcu ob avtomatičnem suspenzu vloţena še disciplinska prijava, ne sme v tem času 

nastopati za nobeno drugo selekcijo. 

 

(3) Avtomatični suspenz ne velja na tekmah, ki se igrajo v organizaciji FIH/EHF, kjer  

veljajo pravila teh Zvez. 

 

70. člen 

 

Igralec, ki dobi dva rumena kartona na prvenstvenih tekmah ZHNTS v hokeju na travi 

kazen prepovedi igranja prestaja na naslednji prvenstveni tekmi. 

 

Igralec, ki mora prestati kazen prepovedi igranja določenega števila tekem in še kazen 

prepovedi igranja zaradi dveh rumenih kartonov, najprej prestaja kazen zaradi izključitve, 

kazen zaradi dveh rumenih kartonov pa prestaja v skladu s prvim odstavkom tega člena. 

 

Enaka določila veljajo za pokalno tekmovanje, kjer se rdeči in rumeni kartoni ločeno 

vodijo za to tekmovanje. 

 



V dvoranskem prvenstvu se rumeni kartoni ne prenašajo v naslednje tekme. Igralec, ki je 

kaznovan z rdečim kartonom nima pravice nastopa na naslednji tekmi tiste selekcije, kjer 

je rdeči karton prejel. 

 

71. člen 

 

Na tekmovanjih ZHNTS je klub za vsak rumeni in rdeči  karton avtomatično kaznovan z 

denarno kaznijo. Plačujejo se kazni, kakršne so določene v propozicijah, če propozicije 

za tekočo sezono iz kakršnega koli razloga niso sprejete, veljajo kazni iz zadnjih sprejetih 

propozicij. 

 

V dvoranskem tekmovanju se plačujejo kazni samo za rdeče kartone.  

 

72. člen 

 

V kolikor je igralcu s strani pristojne komisije izrečena prepoved igranja določenega 

števila prvenstvenih ali pokalnih tekem prestaja igralec kazen na vseh prvenstvenih in 

pokalnih tekmah, v katerih nastopa njegova ekipa v okviru tekmovanj ZHNTS.  

 

V dvoranskem tekmovanju se kazen prepovedi igranja obravnava ločeno, razen v 

primerih, ko gre za prepoved igranja za določeno obdobje.  

 

Če igralec prestopi v drug klub prestaja kazen prepovedi igranja v novem klubu. 

 

Igralec začne prestajati ukrep prepovedi igranja določenega števila prvenstvenih tekem v 

prvem naslednjem kolu po prejemu obvestila o izrečeni kazni in ga prestane v kolu, ki se 

po številu ujema s številom tekem s prepovedjo igranja v selekciji, v kateri je bil 

kaznovan. 

 

73. člen 

 

Evidenco kazni in kartonov vodi vodja tekmovanja in tekmovalna komisija, ki o tem 

sproti obvešča klube in pristojne organe ZHNTS in sicer najkasneje 3 dni po odigranem 

krogu tekmovanja. Evidenco se lahko pošilja po pošti, faksu, elektronski pošti ali objavi 

na spletni strani. Vsak klub je dolţan tudi sam voditi svojo evidenco. 

 

74. člen 

 

(1) Avtomatičen suspenz traja največ en (1) mesec, s sklepom disciplinskega organa pa 

se, v primeru, da v tem roku disciplinski postopek ni mogel biti končan, lahko podaljša še 

za mesec dni. 

 

(2) Disciplinski organ lahko sprejme odločitev o ukinitvi avtomatičnega suspenza. 

 



(3) Na turnirskih tekmovanjih (dvoransko prvenstvo in niţje selekcije) lahko odločitev o 

ukinitvi ali podaljšanju avtomatičnega suspenza sprejme organ (vodja tekmovanja), ki 

vodi to tekmovanje. 

 

75. člen 

 

(1) 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 druge finančne obveznosti do 

drugega kluba, ZHNTS ali posameznega zdruţenja ali zveze društev, se avtomatično 

suspendira, proti dolţniku pa se uvede disciplinski postopek. 

 

(2) Suspenz začne veljati od dneva zapadlosti roka za izplačilo denarne kazni ali 

obveznosti in se ukine: 

 

1. z odločitvijo pristojnega disciplinskega organa, ko se ugotovi, da ni več razloga za 

suspenz, 

2. avtomatsko po vplačilu polnega zneska kazni ali obveznosti, če je v sklepu-odločbi o 

suspenzu tako določeno. 

 

76. člen 

 

(1) Disciplinski organ lahko povzročitelju prekrška izreče suspenz vedno, ko je sproţen 

disciplinski postopek in je za storjeni prekršek predpisana teţja kazen. 

 

(2) Suspenz iz prejšnjega odstavka stopi v veljavo z dnem sprejetja odločitve – sklepa 

oziroma odločbe in lahko traja do enega (1) meseca, v bolj zapletenih primerih 

disciplinskega postopka pa do dveh (2) mesecev. 

 

77. člen 

 

Čas, prebit v suspenzu, se vračunava v kazen. 

 

78. člen 

 

Ne glede na določbe 74. in 76. člena tega pravilnika, lahko suspenz, v primeru, da je 

pristojni organ sproţil kazenski postopek, traja tudi več kot dva meseca, vendar najdlje 

do zaključka postopka. 

 

VII. POSTOPEK UGOTAVLJANJA ODGOVORNOSTI IN IZREKANJE 

DISCIPLINSKIH SANKCIJ 

 

79. člen 

 

Disciplinski postopek se začne: 

 

1. na podlagi prijave uradne osebe ali kluba, 



2. po uradni dolţnosti, 

3. na lastno pobudo, ko disciplinska komisija ZHNTS izve za disciplinski prekršek, če 

zanj ni bila podana pisna prijava. 

 

Po proučitvi prijave predsednik disciplinske komisije zhnts izda pisni sklep o uvedbi 

disciplinskega postopka. Sklep se pošlje osebi, proti kateri je uveden disciplinski 

postopek, Upravnemu odboru Zhnts in osebi, ki je prijavila disciplinski prekršek. 

 

(1) Disciplinski postopek, ki je ţe uveden, lahko disciplinski organ po uradni dolţnosti 

razširi tudi za druge disciplinske prekrške ter na druge storilce disciplinskih prekrškov, če 

je zanje izvedel v povezavi z vodenjem disciplinskega postopka. 

 

(2) Pisna prijava disciplinskega prekrška mora vsebovati: 

 

1. opis disciplinskega prekrška (kraj, čas, dejstva na katera se opira prekršek in dokaze, s 

katerimi se ugotavljajo dejstva), 

2. ime in priimek osebe, ki je osumljena storitve disciplinskega prekrška, 

3. izjave prič o okoliščinah storjenega storjenega prekrška ter imena in naslove prič, ki 

bodo pojasnile okoliščine prekrška, 

4. priimek in ime, naslov, telefonsko številko ter funkcijo osebe, ki prijavlja disciplinski 

prekršek. 

 

(3) Prijava mora biti podana v pismeni obliki takoj, ko se je izvedelo za storjen prekršek. 

 

Predsednik disciplinske komisije ZHNTS lahko zahteva od prijavitelja, naj v določenem 

roku dopolni prijavo o disciplinskem prekršku. Podatka v zvezi z disciplinskim 

prekrškom lahko zahteva od igralcev,  uradnih oseb, klubov in njihovih članov in 

organov ZHNTS in drugih, ki lahko nudijo podatke o prekršku. 

 

80. člen 

 

(1) Pisna prijava disciplinskega prekrška se pošlje s priporočeno pošto na sedeţ ZHNTS, 

naslovljeno na disciplinsko komisijo, na e-naslov disciplinske komisije in uraden e-

naslov ZHNTS. 

 

(2) Disciplinski organ na I. stopnji odloča: 

 

1. o vseh disciplinskih prekrških storjenih na igrišču in tistih, ki so storjeni v zvezi s 

tekmovanjem v drţavnem ali pokalnem tekmovanju ter dvoranskem tekmovanju v 

organizaciji ZHNTS. Če disciplinska komisija ugotovi, da so podani pogoji za uvedbo 

disciplinskega postopka, ga mora nemudoma izvesti in samo izdati sklep – odločbo o 

prekršku (hitri postopek). 

 

2. o vseh drugih prekrških, ki niso neposredno povezani s tekmovanjem v drţavnem ali 

pokalnem tekmovanju v organizaciji ZHNTS. V tem postopku hitri postopek ni dovoljen. 

 



(3) Disciplinska komisija ZHNTS mora začeti disciplinski postopek v 2 točki prvi 

odstavek v roku 7 dni od prejema prijave, in v 2 točki drugi odstavek v roku 15 dni od 

prejema prijave. 

 

(4) O pritoţbi zoper sklepe odločbe disciplinske komisije odloča na II. stopnji Upravni 

odbor ZHNTS. Upravni odbor ZHNTS mora obravnavati in odločati o pritoţbi v roku 30 

dni od prejema pritoţbe na odločbo. 

 

(5) Odločitev organa II. stopnje je dokončna in zoper njo ni pritoţbe. 

 

(6) Posamezna dejanja v disciplinskem postopku lahko ureja tudi strokovni sodelavec. 

 

81. člen 

 

Storilcu prekrška za katerega se lahko izreče časovna prepoved igranja ali opravljanja 

dolţnosti ali doţivljenjsko prepoved opravljanja funkcij ali igranja, se lahko izreče 

suspenz. Suspenz izreče organ pristojen za izrekanje kazni na prvi stopnji in traja do 

pravnomočnosti odločbe. 

 

82. člen 

 

(1) Disciplinski organi iz 80. člena pri presoji dokazov niso vezani na nobena posebna 

formalna pravila in z njimi niso omejeni. 

 

(2) 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. 

 

(3) Disciplinski organ mora skrbeti, da nevednost in nepoučenost storilca in drugih 

udeleţencev disciplinskega postopka ni v škodo pravicam, ki jim gredo v postopku. 

 

83. člen 

 

(1) Vsak storilec prekrška ima pravico do zaslišanja ali pismenega zagovora. V kolikor 

storilec prekrška ne pride na zaslišanje oziroma ne poda zagovora v pisni obliki lahko 

organ odloči na osnovi zbranih podatkov. 

 

84. člen 

 

(1) Kadar je za ugotovitev ali presojo kakšnega pomembnega dejstva potrebno dobiti 

strokovno mnenje, disciplinski organ zaprosi zanj Upravni odbor ZHNTS ali ustrezno 

komisijo. Disciplinski organ sme vključiti v razjasnjevanje disciplinske zadeve tudi druge 

strokovnjake športnih organizacij ali zdruţenj na drţavnem ali mednarodnem nivoju. 

 



(2) Kdor je povabljen kot predstavnik stroke iz sistema organizacije ZHNTS je dolţan 

podati svoje strokovno mnenje o zadevi za katero je zaprošen. 

 

(3) Vsak predstavnik stroke, ki je zaprošen za strokovno mnenje ima pravico vpogleda v 

disciplinski spis, na katerega se strokovno mnenje nanaša. 

 

(4) Strokovno mnenje se vpiše v zapisnik, lahko pa je posredovano tudi pisno. 

 

85. člen 

 

(1) Stroški disciplinskega postopka so: 

 

1. izdatki za priče in strokovnjake v disciplinskem postopku, 

2. potni stroški uradnih oseb, 

3. drugi potrebni izdatki (stroški za prevajanje in drugo). 

 

(2) Pritoţbena taksa za pritoţbo na odločitev prvostopenjskega disciplinskega organa 

znaša 100 €. Pritoţbena taksa se poravna ob vloţitvi pritoţbe.  

 

UVEDBA DISCIPLINSKEGA POSTOPKA 

 

86. člen 

 

V sklepu o uvedbi disciplinskega postopka se navede, kdo je podal prijavo o 

disciplinskem prekršku, ime in priimek osebe, proti kateri je uveden disciplinski postopek 

in opis prekrška. 

 

S sklepom o uvedbi disciplinskega postopka se določi član disciplinske komisije, ki bo 

vodil pripravljalni postopek, zbiral gradivo o prekršku in na obravnavi poročal o zbranem 

gradivu. 

 

Zoper sklep o uvedbi disciplinskega prekrška ni pritoţbe. 

 

Hkrati z vročitvijo sklepa o uvedbi disciplinskega postopka se osebe in organizacije 

pozovejo, naj v določenem roku podajo pisno izjavo v zvezi z disciplinskim prekrškom. 

Oseba, ki vodi pripravljalni disciplinski postopek mora zaslišati osebo, proti kateri je 

uveden disciplinski postopek, po potrebi oziroma na predlog pa o okoliščinah prekrška 

zasliši tudi druge osebe. 

 

Če oseba, proti kateri je uveden disciplinski postopek, noče podati pisne ali ustne izjave, 

to ni razlog, da se ne bi nadaljeval pripravljalni disciplinski postopek. 

 

Osebo, zoper katero je uveden disciplinski postopek, se zasliši v pripravljalnem postopku, 

najkasneje pa na glavni obravnavi. 

 



Ko oseba, ki vodi pripravljalni disciplinski postopek, zbere gradivo o disciplinskem 

prekršku, pošlje gradivo s pisnim poročilom in mnenjem predsedniku disciplinske 

komisije ZHNTS. 

 

Na osnovi gradiva iz pripravljalnega postopka lahko predsednik disciplinske komisije 

ZHNTS odloči, da se ustavi disciplinski postopek, če dejanje ni disciplinski prekršek ali 

ni dokazov, da bi bila oseba storila disciplinski prekršek. Če predsednik disciplinske 

komisije ZHNTS ne ustavi disciplinskega postopka, razpiše javno disciplinsko obravnavo 

 

PRIPRAVE NA JAVNO DISCIPLINSKO OBRAVNAVO 

 

87. člen 

 

V vabilu za javno disciplinsko obravnavo je treba osebo, proti kateri teče disciplinski 

postopek opozoriti, da lahko na obravnavo pripelje svojega zagovornika in priče oziroma 

predloţi dokaze v zvezi z disciplinskim prekrškom. 

 

Osebi, proti kateri teče disciplinski postopek, mora ostati od prijema vabila do dneva 

javne obravnave najmanj osem dni. 

 

Osebo, proti kateri teče disciplinski postopek, je treba v vabilu na javno obravnavo 

opozoriti, da se bo javna obravnava opravila tudi brez njene navzočnosti. Če se oseba iz 

opravičenih razlogov ne more udeleţiti javne obravnave, lahko izjavo poda pisno. 

 

Predsednik disciplinske komisije ZHNTS sme, iz opravičljivih razlogov, na predlog 

osebe zoper katero teče disciplinski postopek, ostalih povabljenih oseb ali po lastni 

presoji preloţiti datum javne obravnave. O tem mora obvestiti vse povabljene. 

 

Če po razpisu javne disciplinske obravnave oseba, ki je podala disciplinsko prijavo s 

priporočeno pisno izjavo umakne svoj predlog za uvedbo disciplinskega postopka, 

predsednik disciplinske komisije ZHNTS ustavi disciplinski postopek s sklepom in 

obvesti o tem vse, ki so bili povabljeni na javno disciplinsko obravnavo.  

 

Disciplinska komisija ZHNTS lahko kljub izjavi predlagatelja disciplinskega postopka, 

da umika svojo prijavo, nadaljuje disciplinski postopek, če je nadaljevanje postopka v 

interesu ZHNTS. 

 

JAVNOST DISCIPLINSKE OBRAVNAVE 

 

88. člen 

 

Disciplinske obravnave so javne. 

 

DISCIPLINSKA  KOMISIJA 

 

89. člen 



 

Disciplinska komisija ZHNTS sodi v senatu treh članov disciplinske komisije, ki jo vodi 

predsednik disciplinske komisije ZHNTS.  

 

POTEK JAVNE DISCIPLINSKE OBRAVNAVE 

 

90. člen 

 

Javno obravnavo začne in vodi predsednik disciplinske komisije ZHNTS. 

 

V začetku javne obravnave predsednik disciplinske komisije ZHNTS ugotovi, ali so prišli 

vsi, ki so bili povabljeni oziroma so opravičili svoj izostanek. 

 

Če predsednik disciplinske komisije ZHNTS ugotovi, da ni prišla oseba, zoper katero se 

vodi disciplinski postopek, lahko preloţi javno obravnavo, lahko pa odloči, da se 

obravnava nadaljuje, če oseba ni utemeljeno opravičila izostanka. 

 

91. člen 

 

Predsednik disciplinske komisije ZHNTS vodi javno obravnavo, izvaja dokaze in skrbi, 

da se čim bolj popolno ugotovijo vsa pomembna dejstva v zvezi z disciplinskim 

prekrškom. 

 

Predsednik disciplinske komisije ZHNTS skrbi za red med javno obravnavo. Če kljub 

sprejetim ukrepom ni mogoče nadaljevati obravnave, predsednik komisije preloţi 

obravnavo. 

 

V prostoru, v katerem je javna disciplinska obravnava, ni dovoljeno slikovno (filmsko ali 

televizijsko) snemanje poteka obravnave in fotografiranje oseb. 

 

92. člen 

 

Če se med javno obravnavo bistveno spremeni, v disciplinskem postopku, ugotovljeno 

dejansko stanje in so potrebni novi dokazi ali nova dejstva, predsednik komisije preloţi 

javno obravnavo. 

 

Predsednik je dolţan naslednjo obravnavo razpisati v čim krajšem moţnem času, vendar 

ne prej kot v 7 dneh od prve obravnave. 

 

 

ZAPISNIK O JAVNI OBRAVNAVI 

 

93. člen 

 

Predsednik disciplinske komisije ZHNTS skrbi za zapisnik o javni obravnavi. V zapisnik 

se vpiše bistvena vsebina poteka obravnave in izjave zaslišanih oseb. 



 

Zaslišane osebe lahko narekujejo v zapisnik svoje izjave. 

 

V zapisniku vsaka oseba podpiše svojo izjavo. 

 

Zapisnik podpišeta predsednik disciplinske komisije in zapisnikar. 

 

94. člen 

 

V zapisnik se navedejo imena članov disciplinske komisije ZHNTS in zapisnikarja, kraj 

in čas obravnave, ime in priimek osebe, proti kateri teče disciplinski postopek in imena 

navzočih oseb, ki so bile vabljene na javno obravnavo. 

 

 

ZAKLJUČEK JAVNE DISCIPLINSKE OBRAVNAVE 

 

95. člen 

 

Ko je, po presoji predsednika disciplinske komisije ZHNTS, zadeva pojasnjena, razglasi, 

da je javna obravnava končana in se disciplinska komisija ZHNTS umakne k 

posvetovanju in glasovanju. 

 

POSVETOVANJE IN GLASOVANJE 

 

96. člen 

 

Disciplinska komisija ZHNTS izda sklep po posvetovanju in glasovanju. 

 

Posvetovanje in glasovanje disciplinske komisije ZHNTS je tajno. V prostoru so le člani 

disciplinske komisije ZHNTS in zapisnikar. 

 

Predsednik disciplinske komisije ZHNTS vodi posvetovanje in glasovanje in skrbi, da se 

popolno pojasnijo vsa vprašanja. 

 

Odločitev komisije je sprejeta, če zanjo glasuje večina članov disciplinske komisije 

ZHNTS. 

 

Član disciplinske komisije ZHNTS, ki se ne strinja s sprejetim sklepom, priloţi zapisniku 

o posvetovanju in glasovanju svoje ločeno pisno mnenje. 

 

97. člen 

 

O posvetovanju in glasovanju se vodi poseben zapisnik, ki ga podpišejo člani disciplinske 

komisije ZHNTS in zapisnikar. 

 



Zapisnik o posvetovanju in glasovanju se zapečati v posebno ovojnico in na njej zapiše 

datum z navedbo disciplinske zadeve, o kateri je odločala disciplinska komisija ZHNTS. 

 

Ovojnico, z zapisnikom o posvetovanju in glasovanju, sme odpreti samo Upravni odbor 

ZHNTS, ob reševanju pritoţbe. 

 

SKLEPI DISCIPLINSKE KOMISIJE 

 

98. člen 

 

Sklepe disciplinske komisije ZHNTS razglaša predsednik disciplinske komisije ZHNTS. 

Ob razglasitvi sklepa se poda ustna obrazloţitev sklepa in pouk o pritoţbi zoper sklep. 

 

Če ob ustni razglasitvi sklepa ni izdelan pisni sklep, predsednik komisije sporoči rok, v 

katerem bo osebam vročen pisni sklep. Ta rok ne sme biti daljši od osem dni. 

 

Če je bil sklep disciplinske komisije ZHNTS sporočen ustno, se to zaznamuje v zapisniku 

o javni obravnavi ali na drugem spisu. Oseba pa to potrdi s svojim podpisom. 

 

99. člen 

 

Pisni sklep disciplinske komisije ZHNTS vsebuje izrek sklepa, obrazloţitev in pravni 

pouk o pritoţbi. 

 

Disciplinska komisija ZHNTS utemelji svojo odločitev z dejstvi, ki so bila ugotovljena v 

disciplinskem postopku. 

 

100. člen 

 

(1) O izreku disciplinske sankcije izda disciplinski organ sklep-odločbo, ki mora 

vsebovati: uvod, izrek, obrazloţitev, pravni pouk in podpis. 

 

(2) Pisni sklep – odločba se vroči kršitelju in drugim udeleţencem disciplinskega 

postopka, ki imajo pravico do pravnega sredstva. 

 

(3) Pomote v pisavi ali v številkah ali druge očitne pomote v sklepu - odločbi lahko 

vedno popravi po uradni dolţnosti ali na predlog udeleţencev disciplinskega postopka 

disciplinski organ, ki je sklep – odločbo izdal. Popravke je potrebno sporočiti 

udeleţencem postopka v pisni obliki. 

 

101. člen 

 

Disciplinska komisija ZHNTS s sklepom: 

 

1. zavrne disciplinsko prijavo, 

2. izreče, da je oseba disciplinsko odgovorna, vendar je oproščena disciplinskega ukrepa, 



3. izreče, da je oseba odgovorna za storjeni disciplinski prekršek in ji izreče disciplinski 

ukrep. 

 

102. člen 

 

Disciplinska komisija ZHNTS s sklepom zavrţe disciplinsko prijavo: 

 

1. če disciplinska komisija ni stvarno pristojna za presojo prekrška, 

2. če je disciplinski prekršek zastaral, 

3. če so podane okoliščine, ki izključujejo disciplinsko odgovornost. 

 

Disciplinska komisija ZHNTS s sklepom ustavi postopek: 

 

1. če je oseba, ki je podala prijavo o disciplinskem prekršku, do konca javne obravnave 

umaknila svojo prijavo. 

 

103. člen 

 

Sklep, da se disciplinsko odgovorna oseba oprosti disciplinskega prekrška, se izreče: 

 

1. če je bil disciplinski prekršek storjen v olajševalnih okoliščinah in prekršek ni imel 

hujših posledic, 

2. če so podani drugi razlogi, zaradi katerih izrek disciplinskega ukrepa ne bi bil smotrn. 

 

104. člen 

 

(1) Zoper sklep – odločbo disciplinskega organa I. stopnje se lahko vloţi pritoţba na 

organ II. stopnje. Pritoţba se vloţi v osmih (8) dneh po vročitvi sklepa - odločbe. 

 

(2) Pritoţbo lahko vloţi storilec disciplinskega prekrška oziroma njegov zagovornik. 

 

(3) Pritoţbo lahko vloţi tudi predlagatelj disciplinskega postopka. 

 

(4) Vloţeno pritoţbo storilec disciplinskega prekrška in predlagatelj disciplinskega 

postopka lahko umakneta do izdaje sklepa – odločbe disciplinskega organa II. stopnje. 

Umika pritoţbe ni mogoče preklicati. 

 

(5) Pritoţba mora vsebovati navedbo sklepa – odločbe, proti kateri je podan, razlog za 

izpodbijanje, obrazloţitev, predlog naj se razveljavi ali spremeni in pritoţnikov podpis. 

 

105. člen 

 

(1) Disciplinski organ II. stopnje lahko s sklepom zavrţe prepozno ali nedovoljeno 

pritoţbo. 

 



(2) Izpodbijan sklep – odločbo o disciplinskem prekršku lahko disciplinski organ II. 

stopnje potrdi, razveljavi ali spremeni, lahko pa tudi zavrţe pritoţbo kot neutemeljeno. 

 

(3) Disciplinski organ II. stopnje lahko ugodi pritoţbi in s sklepom razveljavi sklep – 

odločbo disciplinskega organa I. stopnje, ter zadevo vrne v nov postopek in novo 

odločitev o isti zadevi. 

 

(4) Pravočasna pritoţba zadrţi izvršitev sklepa – odločbe, če ni s tem pravilnikom 

drugače predpisano. Sklep, zoper katerega ni posebne pritoţbe se lahko takoj izvrši. 

 

REDNA PRAVNA SREDSTVA: PRITOŽBA ZOPER SKLEP 

 

106. člen 

 

Zoper sklep disciplinske komisije ZHNTS se lahko vloţi pritoţba v osmih (8) dneh do 

vročitve pisnega sklepa. 

 

Pritoţba se vloţi pisno pri disciplinski komisije ZHNTS v dveh (2) izvodih. 

 

Zoper sklep disciplinske komisije ZHNTS se lahko pritoţi prijavitelj in oseba, proti kateri 

je tekel disciplinski postopek oziroma njen zagovornik. 

 

O pritoţbi odloča Upravni odbor ZHNTS, ki ga vodi predsednik ZHNTS. 

 

Seja Upravnega odbora ZHNTS je tajna. 

 

O pritoţbi mora Upravni odbor ZHNTS odločiti v 30 dneh od njenega prejema. 

 

Pravočasna pritoţba zadrţi izvršitev sklepa. 

 

Odločitev Upravnega odbora ZHNTS je dokončna. 

 

107. člen 

 

Pritoţba mora biti pisna in mora vsebovati: 

 

1. navedbo sklepa, proti kateremu se oseba pritoţuje, 

2. razloge in dokaze, s katerimi se utemeljuje pritoţba, 

3. predlog za razveljavitev, spremembo ali dopolnitev sklepa, 

4. podpis pritoţnika. 

 

Če je pritoţba nepopolna, se s sklepom zahteva od osebe, naj jo v roku 8 dni dopolni. Če 

oseba v določenem roku ne dopolni pritoţbe in je zaradi tega ni mogoče obravnavati, se 

pritoţba s sklepom zavrţe in o tem obvesti pritoţnika. 

 

108. člen 



 

Pritoţnik sme v pritoţbi navesti nova dejstva in dokaze, ki še niso bili upoštevani v 

disciplinskem postopku, mora pa navesti razloge, zakaj jih ni navedel ţe prej. 

 

109. člen 

 

Sklep prvostopenjskega organa se sme izpodbijati: 

 

1. zaradi bistvene kršitve določb pravilnika o disciplinski odgovornosti, 

2. zaradi zmotne in nepopolne ugotovitve dejanskega stanja, 

3. zaradi zmotne uporabe pravilnika o disciplinski odgovornosti. 

 

110. člen 

 

Bistvena kršitev določb pravilnika o disciplinski odgovornosti je podana, če disciplinska 

komisija med postopkom ni uporabila kakšne določbe pravilnika ali jo je uporabila 

nepravilno, če ima sklep pomanjkljivosti, če je izrek sklepa nerazumljiv, je v nasprotju 

samemu sebi ali razlogom sklepa, ali če v sklepu niso navedeni razlogi o odločilnih 

dejstvih. 

 

Dejansko stanje je zmotno in nepopolno ugotovljeno, če je disciplinska komisija ZHNTS 

kakšno odločilno dejstvo ugotovila napačno oziroma ga ni ugotovila. 

 

Pravilnik o disciplinski odgovornosti je zmotno uporabljen, kadar senat ne uporabi 

določb tega pravilnika ali jih ne uporabi pravilno. 

 

111. člen 

 

Predsednik Upravnega odbora ZHNTS preveri, ali je pritoţba pravočasna in ali jo je 

vloţila upravičena oseba. Prepozno ali nedovoljeno pritoţbo zavrţe s sklepom. 

 

Če predsednik Upravnega odbora ZHNTS pritoţbe ne zavrţe, poda pritoţbo v odločanje. 

 

112. člen 

 

Upravni odbor ZHNTS s sklepom: 

 

1. zavrţe pritoţbo, če je bila vloţena prepozno ali jo je vloţila neupravičena oseba, 

2. zavrne pritoţbo kot neutemeljeno in potrdi sklep disciplinskega senata, 

3. ugodi pritoţbi, razveljavi sklep disciplinskega senata in pošlje zadevo v ponovno 

odločanje disciplinskemu senatu, 

4. ugodi pritoţbi, spremeni sklep disciplinskega senata ali izda nov sklep v disciplinski 

zadevi. 

 

IZREDNA PRAVNA SREDSTVA: OBNOVA DISCIPLINSKEGA POSTOPKA 

 



113. člen 

 

Disciplinski postopek, ki je končan s pravnomočnim sklepom, se sme na zahtevo 

upravičenca obnoviti: 

 

1. če se predloţijo 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 predloţijo novi dokazi, ki utegnejo pripeljati do 

oprostitve disciplinske odgovornosti do milejšega disciplinskega ukrepa ali do oprostitve 

izreka disciplinskega ukrepa, v kolikor upravičenec izkaţe, da jih brez svoje krivde ni 

mogel navesti oziroma predloţiti v disciplinskem postopku. 

 

114. člen 

 

Pisno zahtevo za obnovo disciplinskega postopka vloţi upravičena oseba pri disciplinski 

komisiji ZHNTS v dveh izvodih. 

 

115. člen 

 

Predsednik disciplinske komisije ZHNTSs sklepom obnovi disciplinski postopek in 

določi člana disciplinske komisije ZHNTS, ki bo zbiral gradivo v zvezi z obnovo 

disciplinskega postopka. 

 

Ko je zbrano gradivo, predsednik disciplinske komisije ZHNTS razpiše javno obravnavo 

o zadevi za obnovo disciplinskega postopka. 

 

Na obravnavo se povabi vlagatelja zahteve za obnovo disciplinskega postopka in osebe, 

ki lahko pomagajo pri pojasnitvi disciplinske zadeve. 

 

116. člen 

 

Disciplinska komisija ZHNTS: 

 

1. zavrţe zahtevo za obnovo disciplinskega postopka, če jo je vloţila neupravičena oseba, 

2. zavrne zahtevo za obnovo disciplinskega postopka, če ni razlogov za obnovo 

disciplinskega postopka, 

3. dovoli obnovo disciplinskega postopka in s sklepom odloči o disciplinski zadevi, ki je 

predmet postopka. 

 

IZVRŠITEV DISCIPLINSKEGA UKREPA 

 

117. člen 

 

Disciplinski ukrep se izvrši, ko postane sklep o izrečenem disciplinskem ukrepu 

pravnomočen. 

 



Predsednik disciplinske komisije ZHNTS pošlje pravnomočni sklep organu, ki je 

pristojen za njegovo izvršitev z zahtevo, da izvrši izrečeni disciplinski ukrep. 

 

HRAMBA DISCIPLINSKIH SPISOV 

 

118. člen 

 

Spisi o disciplinskih zadevah trajno hrani ZHNTS. 

 

Osebi, ki izkaţe upravičen interes, dovoli generalni sekretar ZHNTS, 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 disciplinske 

komisije ZHNTS. 

 

STROŠKI DISCIPLINSKEGA POSTOPKA 

 

119. člen 

 

Stranke disciplinskega postopka nosijo same svoje stroške. 

 

XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

 

120. člen 

 

Po sprejetju tega pravilnika pošlje generalni sekretar ZHNTS vsakemu članu ZHNTS po 

en izvod pravilnika. 

 

Pravilnik začne veljati in se uporablja od dneva, ko ga sprejme Skupščina ZHNTS. 

 

121. člen 

 

Disciplinski postopki, ki do dneva uveljavitve tega pravilnika še niso bili pravnomočno 

končani, se dokončajo po sedaj veljavnih predpisih, če je to ugodneje za storilca 

disciplinskega prekrška. 

 

122. člen 

 

Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, preneha veljati Disciplinski pravilnik ZHNTS, 

sprejet na skupščini ZHNTS dne 21.12.2001. 

 

 

V Murski Soboti, dne 18.6.2011 

 

Predsednik ZHNTS 

 

Ivan Kramperšek 


