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DISCIPLINSKI PRAVILNIK 

za igralce in trenerje 

ŽOK Murska Sobota 

 

I. UVOD 

Disciplinski pravilnik ŽOK Murska Sobota za igralce in trenerje, opredeljuje kazni 

in sankcije za igralce in trenerje, ki ne spoštujejo obveznosti izhajajočih iz 

podpisanih pogodb, določil statuta društva ali sklepov upravnega odbora. 

Disciplinska komisija, kot organ kluba vodi disciplinski postopek in izreka kazni po 

tem disciplinskem pravilniku na osnovi prijave trenerja, športnega direktorja, 

direktorja ali predsednika društva. 

II. DISCIPLINSKE KAZNI 

     Po tem pravilniku lahko disciplinska komisija izreče naslednje kazni: 

1. opomin, 

2. denarno kazen, 

3. suspenz, 

4. predlog za izključitev iz društva. 

 

OPOMIN: 

To disciplinsko kazen izreče disciplinska komisija v primeru, če gre za manjšo 

kršitev discipline in ta ni povzročila bistvenega zmanjšanja ugleda društva oziroma 

materialne škode. Opomin je lahko istemu članu društva v isti tekmovalni sezoni 

izrečen le enkrat. 
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DENARNA KAZEN: 

Igralcu ali trenerju, ki je nediscipliniran, neprizadeven ali ne izpolnjuje 

dogovorjenih navodil na treningih in tekmah lahko disciplinska komisija izreče 

ukrep odvzema dela mesečnega nadomestila ali celotno nadomestilo. Osnovna 

merila za tak ukrep so: 

a) zamuda na trening ali tekmo, 

b) neupravičen izostanek na tekmi, 

c) prekomerno pitje alkohola, 

d) uživanje poživil ali mamil, 

e) ponočevanje, 

f) malomaren odnos do opreme društva, 

g) nekorektni odnos na relacijah igralec-igralec, igralec-trener, igralec-uprava, 

trener-igralec, trener-trener, trener-uprava, igralec- uradne osebe na tekmi, 

trener- uradne osebe na tekmi, 

h) neangažiranost na treningu ali tekmi in 

i) škodovanje ugledu društva. 

Denarna kazen je lahko izrečena le igralcu ali trenerju, ki prejema kakršnokoli 

nadomestilo v denarni obliki. Višina se izreka v procentu nadomestila, ki ga 

kaznovani prejema. 

SUSPENZ: 

To disciplinsko kazen lahko komisija izreče za prekršek, ki ima za posledico večjo 

materialno škodo ali je okrnjen ugled društva. Prav tako je suspenz izrečen igralcu 

ali trenerju, ki v isti tekmovalni sezoni večkrat ponovi manjše kršitve pravil 

društva. Suspenz mora biti izrečen za določeno obdobje. V času suspenza se 

kaznovani ne sme udeleževati aktivnosti društva in mu v času trajanja suspenza 

ne pripada nobeno nadomestilo. Istočasno z izrekom suspenza je možen tudi izrek 

denarne kazni. 
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PREDLOG ZA IZKLJUČITEV IZ DRUŠTVA: 

To je najvišja stopnja kazni, ki se lahko izreče igralcu ali trenerju, ki grobo krši 

določila statuta društva, podpisane pogodbe ali disciplinskega pravilnika. 

Dokončno odločitev o izključitvi iz društva sprejema v skladu s statutom občni 

zbor kluba. V času od izreka predloga za izključitev do sklica občnega zbora mora 

biti izrečen tudi suspenz. Istočasno z izrekom predloga za izključitev je možen tudi 

izrek denarne kazni. 

III. MATERIALNA ODGOVORNOST 

V kolikor igralec ali trener povzroči zaradi malomarnosti ali neodgovornosti v 

breme društva materialno škodo, jo je dolžan klubu povrniti. V kolikor jo je možno 

povrniti iz igralcu ali trenerju pripadajočega nadomestila se ta iz tega naslova 

lahko obračuna. 

IV. KONČNE DOLOČBE 

Izrečene disciplinske kazni se kaznovanim vročijo v pisni obliki. Kaznovani ima na 

izrečeno kazen možnost pritožbe upravnemu odboru društva v roku 5 dni od 

prejema kazni. Ta organ dokončno odloča o izreku kazni. 

 

 

V Murski Soboti, 5.11.2013 

 

 

Upravni odbor ŽOK Murska Sobota 

Eva Rožman, predsednica 

  


