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1. SPLOŠNE DOLOČBE 

 
1. člen 

 
Disciplinski pravilnik KZS (v nadaljevanju Pravilnik) predpisuje in ureja prekrške, odgovornosti, 
kazni zanje in postopek za izrekanje kazni za vse sodelujoče v ligi Parkl.  
 

2. člen 
 
Ekipe same urejajo vprašanja disciplinske odgovornosti glede kršenja klubske discipline. 
Izrekanje kazni za prekrške klubske discipline ne izključuje disciplinske odgovornosti po tem 
pravilniku in obratno. Klubske disciplinske kazni izrečene po splošnih klubskih aktih veljajo 
samo v okviru kluba ali ekipe. 
 

3. člen 
 
S propozicijami in pravili lige Parkl se lahko ugotavljajo tudi drugi prekrški in kazni za te 
prekrške, predvidene v tem pravilniku. O vseh kršitvah tekmovalnih propozicij odloča 
samostojno v okviru svojih pristojnosti vodja lige (v primeru težjih prekrškov pomaga odločati 
vodji lige tekmovalna komisija – TK- to sestavljajo vsi predstavniki sodelujočih ekip v 
posamezni sezoni), za težje disciplinske prestopke pa disciplinska komisija, ki jo sestavlja vodja 
lige, predstavnik sodnikov in trije predstavniki sodelujočih ekip v sezoni. 
 

4. člen 
 
Nikogar se ne more šteti za storilca prekrška, preden to ni ugotovljeno s postopkom pristojne 
disciplinske komisije ali vodstva lige (vodja lige ali tekmovalne komisije – TK). 
 

5. člen 
 
Odgovornost odgovorne osebe nastane, če je do prekrška prišlo z njeno storitvijo ali opustitvijo 
dejanja in je pri tem postopala malomarno. Odgovornost odgovorne osebe ne preneha ob 
prenehanju sodelovanja v ligi. 
 

6. člen 
 
Nepoznavanje tega pravilnika in vseh veljavnih pravil lige ne izključuje disciplinske 
odgovornosti. 
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2. DISCIPLINSKI PREKRŠKI 
 

7. člen 
 
Storilec je odgovoren, če prekršek stori naklepno ali iz malomarnosti. Za prekršek so odgovorni 
storilec, napeljevalec in pomočnik pri storjenem prekršku. 
Poskus se kaznuje samo, če se tako odloči disciplinska komisija ali vodja lige (ali TK), odvisno 
od prekrška in kdo ga obravnava v svoji pristojnosti. 
 
 

3. VRSTE KAZNI  
 

8. člen 
 
Storilcu kazni se lahko izrečejo naslednje kazni:  
- opomin 
- denarna kazen  
- prepoved prisotnosti gledalcev na določenem številu tekem  
- prepoved igranja določenega števila tekem na svojem igrišču  
- prepoved igranja ali opravljanja dolžnosti na določenem številu tekem  
- časovna prepoved igranja ali opravljanja dolžnosti  
- izključitev iz nadaljnjega tekmovanja in prehod v nižji rang tekmovanja  
- doživljenjska diskvalifikacija.  
 

9. člen 
 
Opomin se izreče za prekrške, storjene v posebno olajševalnih okoliščinah, za katere je sicer 
predvidena kazen prepovedi igranja ali opravljanja dolžnosti na določenem številu tekem, pa 
organ, ki vodi postopek oceni, da bo s tako kaznijo dosežen namen kaznovanja. 
 

10. člen 
 
Denarna kazen se lahko izreče samo storilcu prekrška, ostalim udeležencem pa kazen v okvirih 
10.člena. Višina denarne kazni je pogojena v pravilih lige in tem pravilniku. Kršilec je dolžan 
denarno kazen plačati pred naslednjo tekmo, ki jo igra (vseeno ali na domačen ali gostujočem 
terminu). 
 

11. člen 
 
Kazen prepovedi igranja ali opravljanja dolžnosti se lahko izreče kot prepoved igranja ali 
opravljanja dolžnosti na določenem številu tekem. Ekipa, kateri je izrečena kazen prepovedi 
igranja določenega števila tekem na svojem igrišču ali ji je izrečena denarna kazen, lahko igra 
tekmo v drugem kraju po dogovoru z drugo ekipo oziroma mora denarno kazen plačati pred 
tekmo. Ekipa, kateri je izrečena kazen igranja tekem na svojem igrišču brez prisotnosti gledalcev, 
mora poskrbeti, da tekmi lahko prisostvujejo samo uradne osebe in predstavniki sredstev javnega 
obveščanja. 
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12. člen 
 
Kazen časovne prepovedi igranja ali opravljanja dolžnosti pomeni prepoved igranja ali 
opravljanja dolžnosti za določeno časovno obdobje. Kazen časovne prepovedi igranja ali 
opravljanja dolžnosti se izreče v številu tekem, na katerih kaznovani ne sme sodelovati.  
Če kršilec po drugi kazni naredi nov prekršek, se mu lahko izreče doživljenjska diskvalifikacija. 

13. člen 
 
Pogojna kazen se izreče, če po okoliščinah ob prekršku in po obnašanju kršilca po izvršitvi 
prekrška in upoštevaje njegovo preteklost, organ, ki vodi postopek oceni, da kršilec tudi brez 
izvršitve izrečene kazni v bodoče ne bo delal prekrškov in je s pogojno kaznijo dosežen namen 
kaznovanja. 
 
 

4. IZREKANJE KAZNI 
 

14. člen 
 
Kazni izreka v zvezi s svojo pristojnostjo disciplinska komisija ali vodja lige (v težjih primerih 
izreka kazen TK). Pri izrekanju kazni se upoštevajo vse okoliščine, ki vplivajo na to, da bo kazen 
večja ali manjša in še posebno:  
- teža storjenega prekrška  
- stopnja odgovornosti storilca  
- pobude iz katerih je bil prekršek storjen  
- obnašanje po prekršku.  
 
V primeru, da obstajajo olajševalne okoliščine, ki kažejo, da bi se z milejšo kaznijo lahko dosegel 
namen kaznovanja, lahko organ, ko vodi postopek izreče kazen, ki je nižja od tiste, ki je 
predpisana s tem Pravilnikom.  
Kazen prepovedi igranja ali opravljanja dolžnosti na določenem številu tekem, kazen časovne 
prepovedi igranja ali opravljanja dolžnosti ali denarna kazen, se lahko zniža največ do polovice 
kazni, predpisane za tak prekršek, s tem, da se klubu z znižanjem kazni lahko vedno izreče 
denarna kazen. 
 

15. člen 
 
Oteževalne okoliščine obstajajo takrat, kadar je storilec prekrška povratnik, kadar so bile s 
prekrškom povzročene posebno težke posledice ali kadar obstajajo kakšne druge okoliščine, 
zaradi katerih je prekršek dobil težjo obliko. Storilec je povratnik, če je bil že prej kaznovan za 
storjen prekršek in ni minilo več kot leto dni od dneva izreka kazni. 
 

16. člen 
 
Olajševalne okoliščine so prisotne vedno, kadar se je storilec pred storjenim prekrškom primerno 
športno obnašal ali za to kaže njegova športna pot. Če kršitelj prekršek prizna je to vedno 
olajševalna okoliščina. 
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17. člen 
 
Kadar se izreka kazni za več prekrškov, o katerih se odloča istočasno, se najprej ugotovi kazen za 
vsak prekršek posebej, nato se določi enotno kazen po naslednjih pravilih:  
- če je za en prekršek določena kazen doživljenjske diskvalifikacije, se izreče samo ta kazen, 
- več izrečenih kazni časovne prepovedi igranja ali opravljanja dolžnosti ali kazni prepovedi 
igranja ali opravljanja dolžnosti na določenem številu tekem, se združi v enotno kazen, ki mora 
biti večja od vsote vseh izrečenih kazni, 
- če je za en prekršek izrečena kazen časovne prepovedi igranja ali opravljanja dolžnosti, za drugi 
prekršek pa prepoved igranja ali opravljanja dolžnosti na določenem številu tekem, se izreče 
enotna časovna kazen prepovedi igranja ali opravljanja dolžnosti, 
- se ga denarno kaznuje.  
 

18. člen 
 
Kadar se izreka kazen storilcu, ki je prestal kazen, bo pooblaščeni organ to kazen štel kot dejstvo, 
odmeril kazen za novi prekršek in potem izrekel enotno kazen. 
 
  

5. ZASTARANJE 
 

19. člen 
 
Sprožitev disciplinskega postopka zastara v roku 6–ih mesecev, računajoč od dneva storitve 
prekrška, oziroma v roku treh mesecev od dneva, ko se za storjeni prekršek izve. Disciplinskega 
postopka ni mogoče nadaljevati, če v roku 6–ih mesecev od dneva sprožitve postopka ni bil 
sprejet sklep pristojnega organa. 
 
 

6. ZASTARANJE, ČRTANJE IN PRESTAJANJE KAZNI 
 

20. člen 
 
Izrečene kazni ne zastarajo, če je poteklo:  
- eno leto od izreka kazni prepovedi igranja ali opravljanja dolžnosti na določenem številu tekem, 
- dve leti od izreka kazni časovne prepovedi igranja ali opravljanja dolžnosti v tajanju do enega 
leta, 
- tri leta od izreka kazni časovne prepovedi igranja ali opravljanja dolžnosti v tajanju preko enega 
leta, 
- eno leto od izreka denarne kazni.  
 
Doživljenska izključitev iz sodelovanja v ligi ne more zastarati. 
 
 
 
 
 

______________________________________________________________________________ 
DISCIPLINSKI PRAVILNIK  6 



PTUJSKA AMATERSKA REGIONALNA KOŠARKARSKA LIGA 
______________________________________________________________________________ 

7. EVIDENCA KAZNI 
 

21. člen 
 
Vse odločitve o kaznih se vpisujejo v evidenco, ki jo vodi organ, pristojen za izrekanje kazni. 
Evidenco o kaznih izrečenih sodnikom in trenerjem vodi pristojen organ za izrekanje kazni. 
 
 

8. DISCIPLINSKI POSTOPEK IN PRISTOJNOSTI 
 

22. člen 
 
Disciplinski postopek se sproži na osnovi prijave, ki jo lahko poda vsaka uradna oseba, organ ali 
oškodovanec. 
 

23. člen 
 
Disciplinski organ Parkl (disciplinska komisija ali vodja lige – TK) lahko vodi postopek in izreče 
kazni za prekrške, ki so jih storili člani tega tekmovanja. Kazen prepovedi igranja ali denarna 
kazen se izvrši, če je potrjena s strani pristojnega organa. 
 

24. člen 
 
Če obstaja utemeljen sum, da je osumljenec naredil prekršek, za katerega se lahko izreče časovna 
kazen prepovedi igranja ali opravljanja dolžnosti ali doživljenjska diskvalifikacija, se lahko 
izreče suspenz do končne odločitve organa. Čas pod suspenzom se šteje v kazen. 
 

25. člen 
 
V primeru izključitve igralca na tekmi ter podane prijave s strani tehničnega komisarja ali 
sodnika je suspenz avtomatski. Avtomatski suspenz traja največ eno tekmo. Medtem mora organ 
odločiti o teži prekrška in izreči kazen najkasneje v roku 8 (osem) dni. 
 

26. člen 
 
Disciplinski organ odloča s pisnim sklepom, ki vsebuje:  
- ime in sestavo organa, ki odloča ter datum sklepa  
- ime in priimek ter funkcijo osebe, oziroma naziv organa, kateremu se kazen izreka  
- opis prekrška  
- odločitev o kazni  
- obrazložitev sklepa,  
ki se posreduje kršitelju oziroma kaznovanemu in ekipi, v kateri je le-ta nastopal. 
 
Na sklep disciplinske komisije ali vodje lige (TK) ni možna pritožba in je odločitev dokončna. 
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9. IZREDNA PRAVNA SREDSTVA 
 

27. člen 
 
Obnova postopka se lahko zahteva:  
- če obstaja sum, da je odločitev zasnovana na lažnih dejstvih  
- če obstajajo nova dejstva in novi dokazi, ki se jih prej ni poznalo in bi lahko vplivali na 
odločitev. 
 

28. člen 
 
Predlog za obnovo postopka lahko vloži:  
- kaznovani, 
- ekipa, če je kaznovan njegov igralec, 
- tisti, ki vloži prijavo.  
 
Predlog za obnovo postopka se vloži v roku 6 mesecev od dneva pravnomočnosti sklepa. O 
predlogu za obnovo postopka odloča organ, čigar sklep se izpodbija. 
 
 

10. POMILOSTITEV 
 

29. člen 
 
Na osnovi prošnje kaznovanega lahko organ kaznovanega oprosti nadaljnjega prestajanja kazni 
ali kazen zniža, če obstajajo take okoliščine, ki tako odločitev opravičujejo. Prošnja za 
pomilostitev se lahko vloži po izteku 6 mesecev od pravnomočnosti sklepa. 
 
 

11. POSEBNI DEL 
 

30. člen 
 
Kdor ne izvrši odločitve organa Parkl: 
- se kaznuje s časovno prepovedjo igranja ali opravljanja dolžnosti do enega leta,
- če prekršek zagreši klub – ekipa se kaznuje z denarno kaznijo ali izključitvijo iz tekmovanja. 
 

31. člen 
 
Kdor deluje posredno ali neposredno proti odločitvi organa Parkl ali na drug način resno ogroža 
ugled ali delovanje teh organov Parkla ali udeležencev Parkla:  
- se kaznuje s časovno prepovedjo igranja ali opravljanja dolžnosti in denarno kaznijo,  
- če prekršek zagreši klub – ekipa, se jo lahko denarno kaznuje in kaznuje z izključitvijo iz lige.  
 
 
 
 

______________________________________________________________________________ 
DISCIPLINSKI PRAVILNIK  8 



PTUJSKA AMATERSKA REGIONALNA KOŠARKARSKA LIGA 
______________________________________________________________________________ 

32. člen 
 
Kdor se pred organom Parkla nedostojno ali nešportno vede:  
- se kaznuje s časovno prepovedjo igranja ali opravljanja dolžnosti in denarno kaznuje.  
 

33. člen 
 
Kdor žali ali govori in prenaša neresnice o vodstvu lige, organu, klubu ali članu Parkla ali 
sodnikih (javno ali v sredstvih javnega obveščanja – radio, tv, časopis, internet):  
- se kaznuje s časovno prepovedjo igranja ali opravljanja dolžnosti v trajanju do enega leta in 
denarno kaznuje, 
- če prekršek stori klub ali njegov organ, se kaznuje z denarno kaznijo. 

34. člen 
 
Kdor nagovarja tekmovalca ali funkcionarja kluba, da ekipa ne nastopi ali ne nastopi v 
najmočnejši zasedbi, da se ne trudi, da ne igra po najboljših močeh ali da zapusti igrišče:  
- se kaznuje s časovno prepovedjo igranja ali opravljanja dolžnosti v trajanju najmanj tri mesece  
- če je nagovarjanje uspelo, se lahko izreče kazen doživljenjske diskvalifikacije  
- igralec, ki pristane na nagovarjanje iz prvega odstavka tega člena, se kaznuje z enako kaznijo, 
klub pa izključi iz tekmovanja.  
 

35. člen 
 
Kdor z nagovarjanjem ali z obljubo nagrade ali na drug način vpliva na sodnika ali tehničnega 
komisarja, da svoje dolžnosti ne opravi v smislu pravil košarkarske igre:  
- se kaznuje s časovno prepovedjo igranja ali opravljanja dolžnosti v trajanju najmanj šestih 
mesecev, 
- če je nagovarjanje uspelo, se lahko izreče kazen doživljenjske diskvalifikacij.  
 
Sodnik ali tehnični komisar, ki je pristal na nagovarjanje, darilo ali obljubljeno nagrado in svojo 
dolžnost opravil v nasprotju s pravili košarkarske igre:  
- se kaznuje z enako kaznijo, 
- če je prekršek storil klub – ekipa, se kaznuje z izključitvijo iz lige ali prehod v nižji rang 
tekmovanja.  
 

36. člen 
 
Kdor na kateri koli način vpliva ali sodeluje pri vnaprej dogovorjenem rezultatu na košarkarski 
tekmi, kjer doseženi rezultat ni posledica športnega tekmovanja:  
- se kaznuje s časovno prepovedjo igranja ali opravljanja dolžnosti v trajanju najmanj šestih 
mesecev ali z doživljenjsko diskvalifikacijo. 
 
Klub, ki sodeluje pri vnaprej dogovorjenem rezultatu:  
- se kaznuje z denarno kaznijo in izključitvijo iz lige ali prehodom v nižji rang tekmovanja.  
 

37. člen 
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Kdor v postopku pred organom lige Parkl lažno priča:  
- se kaznuje s prepovedjo igranja ali opravljanja dolžnosti v trajanju šestih mesecev, 
- če prekršek stori klub ali njegov organ ali funkcionar, se kaznuje z denarno kaznijo.  
 

38. člen 
 
Kdor se na javnem mestu kot član Parkl nespodobno obnaša:  
- se kaznuje s časovno prepovedjo igranja ali opravljanja dolžnosti do enega leta in denarno 
kaznijo.  
 
 
 
Kdor se nespodobno obnaša kot član Parkl na košarkarski tekmi, pa ni udeleženec tekme: 
- se kaznuje s časovno prepovedjo igranja ali opravljanja dolžnosti do enega leta in denarno 
kaznijo.  
 

39. člen 
 
Kdor žali, izziva ali fizično napade tekmovalca, trenerja, funkcionarja, tehničnega komisarja, 
sodnika ali gledalca na tekmi ali izven košarkarskih igrišč (žaljivo komentiranje tekem):  
- se kaznuje s prepovedjo igranja ali opravljanja dolžnosti na določenem številu tekem in denarna 
kaznijo, v težjih primerih pa s časovno prepovedjo igranja ali opravljanja dolžnosti za obdobje 
enega leta.  
 
V posebno težkih primerih se lahko izreče kazen doživljenjske diskvalifikacije. 
 

40. člen 
 
Kdor je kaznovan s pravnomočnim sklepom ali je v suspenzu ter javno ali tajno opravlja katero 
koli funkcijo v Parklu:  
- se kaznuje s časovno prepovedjo igranja ali opravljanja dolžnosti v trajanju najmanj šestih 
mesecev.  
 
Z enako kaznijo se kaznujejo tudi odgovorne osebe, ki so dovolile ali omogočile opravljanje 
funkcije v smislu predhodnega odstavka. 
  

41. člen 
 
Klub – ekipa, ki je pod suspenzom in nastopi na javni tekmi:  
- se kaznuje z izključitvijo iz lige ali prehodom v nižji rang tekmovanja;  
- ekipa, ki je suspendirana ali nastopi z igralcem, ki je nepravilno registriran, ki ni registriran, ki 
je suspendiran ali prestaja kazen, izgubi tekmo z 20:0 in ne dobi točk za to tekmo. Če ekipa na 
tak način izgubi dve tekmi, se avtomatsko kaznuje z izključitvijo iz lige ali prehodom v nižji rang 
tekmovanja.  
 

 
42. člen 
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Igralec, izključen zaradi grobe igre:  
- se avtomatsko kaznuje s prepovedjo igranja na naslednji tekmi (o več tekmah odloča organ) in 
denarno kaznijo,
- če je zaradi prekrška iz prvega odstavka prišlo do težje poškodbe nasprotnega igralca:  
- se kaznuje s časovno prepovedjo igranja.  
 

43. člen 
 
Igralec, funkcionar ali trener, po krivdi katerega pride do prekinitve tekme, ki se potem ne 
nadaljuje:  
- se kaznuje s časovno prepovedjo igranja ali opravljanja dolžnosti in denarno kaznijo.  
 
Igralec ali trener, ki je odstranjen s klopi in se še naprej nešportno obnaša:  
- se kaznuje s časovno prepovedjo igranja ali opravljanja dolžnosti in denarno kaznijo.  
 
Igralec ali trener, ki fizično napade nasprotnega igralca na tekmi ali uradno osebo:  
- se kaznuje s prepovedjo igranja ali opravljanja dolžnosti na določenem številu tekem in denarno 
kaznijo, v težjih primerih pa s časovno prepovedjo igranja ali opravljanja dolžnosti.  
 
Igralec, trener ali drug član Parkl, ki javno nešportno kritizira odločitve sodnikov:  
- se kaznuje s prepovedjo igranja ali opravljanja dolžnosti na določenem številu tekem in denarno 
kaznijo.  
 
Igralec, ki ob registraciji namerno poda netočne podatke:  
- se kaznuje s prepovedjo igranja ali denarno kaznijo.  
 
Ekipa – klub, ki brez odobritve prijavljenega uvrsti v ekipo igralca drugega kluba:  
- se kaznuje z denarno kaznijo.  
 

44. člen 
 
Igralec, ki istočasno podpiše prijavo za igranje za več klubov:  
- se kaznuje s časovno prepovedjo igranja.  
 
Klub, ki je bil seznanjen, da je igralec podpisal prijavo za igranje za drug klub ali dovoli podpis 
za igranje zase v isti sezoni:  
- se kaznuje z denarno kaznijo.  
 

45. člen 
 
Uradna oseba ali sodnik, ki poskuša ali izvede fizični napad na katerega koli udeleženca tekme 
ali gledalca:  
- se kaznuje s prepovedjo opravljanja dolžnosti za najmanj šest mesecev.  
 

46. člen 
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Igralec, ki brez odobritve nastopi za drugo ekipo:  
- se kaznuje s prepovedjo igranja v trajanju najmanj treh mesecev.  
- ekipa se kaznuje z odvzemom točk (za zmago ali poraz ne prejme točk); v primeru ponovitve 
kršitve se ekipa izključi iz tekmovanja. 
 
 

12. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
 

47. člen 
 
Denarne kazni za prekrške, zajete v tem pravilniku za osebo ali ekipo so:  
- prvi prekršek eur 10,00  
- drugi prekršek eur 20,00  
- tretji prekršek eur 30,00
- in vsak naslednji povečan za eur 30,00.  
 
Kadar oseba ali ekipa kazni ne upošteva ali ne poravna na ustrezen določen način (pred naslednjo 
tekmo), nima pravice do nastopa. Če vseeno oseba ali ekipa nastopi, se rezultat registrira 20:0 za 
nasprotnika in ekipa ne prejme nobene točke. V primeru ponovitve neupoštevanja kazni (tudi 
neplačila) se osebo ali ekipo izključi iz tekmovanja ali prehodom v nižji rang tekmovanja..  
Kadar oseba ali ekipa ponovi prekršek in je bila zanj že kaznovana (odvisno od teže le-tega) 
lahko pristojni organ postopa tudi v skladu s svojimi pooblastili in ekipo ali posameznika izključi 
iz tekmovanja ali prehodom v nižji rang tekmovanja. 
 

48. člen 
 
Ta pravilnik velja za vse sodelujoče ekipe v Parklu v sezoni 2007/2008 in naprej. 
 
 
 
 
 
Ptuj, 25.09.2007       Predsednik 
           Športno društvo Parkl 
               Boštjan Leskovar 
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