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DISCIPLINSKI PRAVILNIK 

RAVENSKE LIGE MALEGA NOGOMETA 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

Ta pravilnik ureja odgovornost igralcev, sodnikov, uradnih oseb, gledalcev in ekip za kršitve 

malo nogometnih pravil, sklepov in drugih aktov Ravenske lige malega nogometa (v 

nadaljevanju - lige), pravil športnega obnašanja ter za druge kršitve discipline na malo 

nogometnih tekmovanjih v organizaciji lige. 

Uporablja se tudi za ugotavljanje odgovornosti za kršitve, storjene na mednarodnih tekmah. 

Pravilnik določa kazni, ki se izrekajo kršiteljem, ter pogoje in postopek za ugotavljanje 

odgovornosti in izrekanje kazni. 

 

2. člen 

Igralci, sodniki in uradne osebe so odgovorni za kršitve, storjene z naklepnim ali malomarnim 

ravnanjem ali opustitvijo dolžnega ravnanja. 

Za uradne osebe se po tem pravilniku štejejo vsi, ki imajo kakršnokoli uradno vlogo v malem 

nogometu v organizaciji lige. 

 

Ekipa je odgovorna tudi za kršitve igralcev, uradnih oseb in gledalcev, ki so njeni člani. 

 

3. člen 

Nepoznavanje predpisov ne izključuje disciplinske odgovornosti. 

 

4. člen 

Če s tem pravilnikom ni določeno drugače, se storilca kaznuje tudi za poskus prekrška in sicer 

tako, kot če bi prekršek dokončal, lahko pa se kaznuje tudi mileje. 

Kdor koga napelje k storitvi prekrška ali mu pri storitvi prekrška pomaga, se kaznuje, kot bi 

prekršek storil sam. 

5. člen 

Če je ugotovljena storilčeva odgovornost za več prekrškov, se naprej določita vrsta in višina 

kazni za vsak prekršek posebej, nato pa se izreče enotna kazen. 

6. člen 

Pri izbiri kazni ter določanju njene višine je treba upoštevati olajševalne in oteževalne 

okoliščine storilca prekrška. 
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7. člen 

Postopka ni mogoče uvesti, če je od dneva, ko se je izvedelo za prekršek, pa do dneva vložitve 

prijave pristojnemu organu oziroma do uvedbe postopka po uradni dolžnosti, preteklo več kot 

6 mesecev. 

Rok iz prejšnjega odstavka znaša 2 leti, če gre za disciplinske prekrške napeljevanja k 

podkupovanju, dogovarjanja o rezultatu tekme ter namerno dajanja neresničnih podatkov v 

zvezi z registracijo igralcev. 

Po preteku 3 let od dneva storitve disciplinskega prekrška kazni ni več dopustno izreči. 

8. člen 

Za posamezne prekrške se storilcem lahko izrekajo naslednje kazni: 

a.) za igralce: 

 opomin, 

 prepoved nastopanja za določeno število tekem, 

 prepoved nastopanja za določeno dobo, 

 

b.) za uradne osebe: 

 opomin, 

 prepoved opravljanja funkcij za določeno dobo, 

 prepoved vodenja ekipe trenerju za določeno dobo ali določeno število tekem, 

 denarna kazen. 

 

c.) za ekipe: 

 opomin, 

 prepoved igranja tekem na določenem igrišču ali na vseh igriščih določenega območja, 

 izključitev iz tekmovanja, 

 prepoved vključitve v višje tekmovanje, pokalno tekmovanje, 

 odvzem točk, 

 denarna kazen, 

 prepoved organizacije določenega tekmovanja, 

 

Prepoved nastopanja za igralca pomeni tudi prepoved opravljanja funkcij in obratno. 

9. člen 

Kazen prepovedi nastopanja za določeno število tekem se igralcem izreka najmanj 1 tekmo in 

največ 8 tekem, za določeno dobo pa za obdobje najmanj 2 mesecev in največ 5 let. 
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10. člen 

Kazen prepovedi opravljanja funkcije za določeno število tekem se uradnim osebam izreka 

najmanj 1 tekmo in največ 8 tekem, za določeno dobo pa za obdobje najmanj 2 mesecev in 

največ 5 let. 

 

11. člen 

Kazni prepovedi nastopanja ter prepovedi sodelovanja v vseh z malim nogometom in 

nogometom povezanih dejavnostih veljata za celotno območje Republike Slovenije ter se 

izrekata ne glede na dejstvo, ali je igralec oziroma uradna oseba ob izreku še član nogometnega 

kluba, v katerem je disciplinski prekršek storil. 

12. člen 

Denarna kazen se za ekipe izreče v znesku najmanj 10,00 EUR in največ 200,00 EUR. 

 

Denarno kazen je treba plačati v roku 15 dni po pravnomočnosti odločbe disciplinskega organa. 

 

V kolikor se denarna kazen ne plača v zakonsko določenem roku (15 dni) se ekipo opomni ter 

dodatno denarno kaznuje z zneskom, ki je enak znesku izrečene denarne kazni zaradi 

neupoštevanja sklepov organa odločanja. 

 

V kolikor v zakonskem določenem roku (15 dni) po prejemu opomina ekipa ne plača celotnega 

zneska dolga (kazen + dodatna kazen), se ekipa izključi iz tekmovanja. 

 

13. člen 

Kazen izključitve iz tekmovanja se izreče zaradi težjega prekrška, storjenega v zvezi s 

tekmovanjem v tekočem tekmovalnem letu in ima za posledico, da se kaznovana ekipa premesti 

v prvo naslednjo nižjo stopnjo tekmovanja v naslednji tekmovalni sezoni, če nižja stopnja 

obstaja. Če nižja stopnja tekmovanja ne obstaja, pa se ji lahko prepove tekmovati tudi naslednjo 

tekmovalno sezono. 

Klubu se lahko zaradi težjega storjenega prekrška prepove napredovanje v višjo stopnjo 

tekmovanja, če ta obstaja, ne glede na to, če si je to priboril v tekmovalnem letu. 

 

14. člen 

Kazen odvzema točk je lahko največ 6 točk. 

Odvzete točke se ekipi odštejejo od točk osvojenih v tekmovalnem letu, v katerem je storjen 

prekršek. 

Kadar s takšnim odvzemom točk vzgojni namen glede na uvrstitev ekipe ne bi bil dosežen, se 

sme izreči kazen odvzema največ 6 točk osvojenih v naslednjem tekmovalnem letu. 
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15. člen 

V primerih, ko je mogoče namen kaznovanja doseči tudi na drug način, sme pristojni organ lige 

izvršitev izrečene kazni, v primerih, ko je to glede na okoliščine primera opravičljivo, pogojno 

odložiti za dobo 3 mesecev do 2 let s pogojem, da se pogojna odložitev kazni ne bo preklicala 

in se izrečena kazen ne bo izvršila, če storilec v tem času ne bo storil podobnega ali hujšega 

prekrška. 

 

Ob odložitvi izvršitve kazni se sme postaviti tudi pogoj, da storilec izpolni druge obveznosti, ki 

mu jih nalaga odločba disciplinskega organa, sicer se lahko pogojna odložitev kazni prekliče in 

izrečena kazen izvrši. 

 

16. člen 

Sklepi o izrečenih kaznih se tekoče objavljajo na uradni spletni strani organizatorja tekmovanja 

in veljajo od dneva in časa objave. 

 

 

17. člen 

Za vsak prekršek, ki ni izrecno predviden v tem pravilniku, predstavlja pa kršitev predpisov 

organizatorja tekmovanja ali pomeni prekoračenje okvirov običajne ali moralno etične dopustne 

športne ali družbene dejavnosti, s svojimi znaki pa je soroden kateremukoli od prekrškov, 

predvidenih v tem pravilniku, se bo storilcu izrekla ustrezna kazen predvidena v tem pravilniku. 

II. POSEBNI DEL 

1. Prekrški igralcev 

18. člen 

Igralcem se ukrepi, predvideni v splošnem delu tega pravilnika izrekajo za prekrške, storjene 

med trajanjem tekme ali v neposredni zvezi z odigravanjem tekme, zlasti za prekrške kot so: 

 nešportno vedenje (žalitev, zmerjanja, nedostojne kretnje, ugovarjanje in nasprotovanje 

sodniškim odločitvam ter navodilom uradnih oseb, izzivanje soigralcev in nasprotnih 

igralcev, uradnih oseb ali gledalcev ter druga dejanja, ki ogrožajo ugled malega 

nogometa), 

 groba in zelo nevarna igra (posebno hude in za zdravje udeležencev igre nevarne oblike 

prekrškov malo nogometnih pravil), 

 fizični napad na nasprotnega igralca, soigralca, sodnika, uradno osebo ali katerokoli 

drugo osebo, vključno z gledalci in sicer tako na igrišču, kot tudi izven njega, vendar v 

zvezi z malim nogometom, 

 povzročitev prekinitve tekme ali neupravičena zapustitev igrišča ter nagovarjanje 

soigralcev k takim dejanjem, 

 nastop na tekmi na kateri igralec v skladu z določili tekmovalnega pravilnika nima 

pravice nastopa, 

  

 jemanje nedovoljenih poživil, 

 diskriminacija (verska, politična, rasna, nacionalna, spolna,…) 
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Zaradi zgoraj navedenih prekrškov se disciplinski postopek v smislu tega pravilnika uvede na 

prijavo, ki mora biti vpisana v zapisnik o odigrani tekmi ali posebej dostavljena organizatorju 

tekmovanja v 48 urah po odigrani tekmi. 

 

Izključen ali prijavljen  igralec je avtomatično suspendiran do izreka kazni. 

 

Igralec iz prejšnjega odstavka tega člena ima pravico v 48 urah po odigrani tekmi dostaviti 

organizatorju tekmovanja svojo izjavo o očitanem prekršku. 

 

19. člen 

Ukrepi, ki jih predvideva ta pravilnik, se igralcem izrekajo tudi za ostale prekrške, ki so storjeni 

v času, ko igralci niso pod neposrednim nadzorstvom sodnika. 

 

Taki prekrški so zlasti: 

 fizični napad na nasprotnega igralca, soigralca, sodnika, uradno osebo ali katerokoli 

drugo osebo izven igrišča, 

 nastop na tekmi na kateri igralec nima pravice nastopa, 

 sodelovanje pri nagovarjanju igralcev k ravnanju nasproti športnim predpisom, 

 žalitve, diskriminacija in obrekovanja uradnih oseb svoje ali nasprotne ekipe ali športnih 

organizacij, 

 dajanje napačnih podatkov v zvezi z registracijo ali drugimi uradnimi podatki, vezanimi 

s pravico nastopanja, 

 oviranje disciplinskega postopka in drugega dela organov zveze klubov malega 

nogometa ter javno nasprotovanje veljavno sprejetim sklepom ter organom. 

20. člen 

 

Igralec je na tekmi lahko izključen: 

 časovno za 2 minuti (zeleni karton) – 1 kazenska točka 

 časovno za 5 minut (rumeni karton) – 2 kazenski točki 

 do konca tekme (rdeči karton) - izključitev 

 

 

Ukrepe prepovedi igranja določenega števila tekem prestaja igralec na prvenstvenih in pokalnih 

tekmah. 

 

21. člen 

 

Prejete kazenske točke se tekom prvenstvene sezone in pokalnega tekmovanja seštevajo, ločeno 

v vsaki selekciji (članska, veteranska,…) ter ločeno v prvenstvu in pokalnem tekmovanju. 

 

Igralec, ki zbere v isti prvenstveni sezoni v posamezni selekciji 5, 9, 12, 14, 15, 16, ... kazenskih 

točk, se kaznuje s prepovedjo nastopanja na prvi naslednji prvenstveni tekmi v tej selekciji. 

 

Igralec, ki zbere v istem pokalnem tekmovanju v posamezni selekciji 3, 5, 6, 7, ... kazenskih 

točk, se kaznuje s prepovedjo nastopanja na prvi naslednji pokalni tekmi v tej selekciji. 
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Kazenske točke se pred vsako prvenstveno sezono in pokalnim tekmovanjem izbrišejo, razen 

če igralec ravno na zadnji prvenstveni ali pokalni tekmi napolni določeno število kazenskih 

točk, ki pomenijo prepoved na naslednji tekmi. 

 

Rdeči karton na tekmi, kjer je igralec že prejel zeleni in/ali rumeni karton, ne izniči prej prejetih 

kartonov in se upoštevajo v seštevku kazenskih točk. 

 

Kazen prepovedi igranja določenega števila tekem zaradi prejema rdečega kartona velja za vse 

selekcije in ekipe, kjer igralec igra. Igralec ima prepoved istega števila tekem v vseh selekcijah 

in ekipah, kjer nastopa, ne glede na to v kateri selekciji in ekipi je prejel kazen. 

 

Kazen prepovedi igranja določenega števila tekem zaradi prejema rdečega kartona se iz 

prvenstvenega tekmovanja prenašajo v pokalno tekmovanje in obratno. 

 

Kazen prepovedi igranja določenega števila tekem zaradi prejema rdečega kartona se po koncu 

prvenstva in pokalnega tekmovanja ne izbriše ter se prenese v naslednje prvenstvo ali pokalno 

tekmovanje. 

 

2. Prekrški uradnih oseb in sodnikov 

 

22. člen 

 

Ukrepe, določene v tem pravilniku, je mogoče uradnim osebam in sodnikom v smislu 8.člena 

tega pravilnika izrekati zlasti za prekrške kot so: 

 fizični napad na igralca, sodnika, uradno osebo ali gledalca, 

 žalitve in obrekovanja igralcev, sodnikov, uradnih oseb, gledalcev, ekip ter športnih 

organizacij, v zvezi  odigrano tekmo v organizaciji lige, 

 nagovarjanje k zapustitvi igrišča ali k drugačnemu onemogočanju odigravanja cele 

tekme ali njenega dela, 

 nagovarjanje igralcev, sodnikov, uradnih oseb, gledalcev ali ekip k določenemu 

ravnanju, ki je nasprotno predpisom in moralno-etičnim športnim načelom, bodisi v 

povezavi s pridobitvijo premoženjske koristi ali brez nje, 

 dajanje napačnih ali netočnih podatkov v zvezi z registracijo igralcev ali z drugimi 

postopki, ki vplivajo na njihovo pravico nastopanja v določenem tekmovanju, 

 zanemarjanje dolžnosti proti malo nogometnim in drugim športnim organizacijam ali 

drugačno oviranje ali onemogočanje delovanja teh organizacij, zlasti tudi disciplinskega 

postopka in neizvrševanje sklepov organov lige, 

 nevestno izpolnjevanje dolžnosti v zvezi z organizacijo tekem, kakor tudi povzročanje 

kakršnihkoli neredov v zvezi s tekmo. 

 

 

3. Prekrški ekip 

23. člen 

Ukrepi, določeni v tem pravilniku, se posameznim ekipam lahko izrečejo zlasti za prekrške kot 

so: 

 neupravičeni izostanek s tekme, 

 odstop od tekmovanja, ki je v teku, 
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 zapustitev igrišča med tekmo ali povzročitev prekinitve tekme, 

 drugo dejanje igralcev ekipe, ki onemogoča odigravanje tekme, 

 nepravilno in pomanjkljivo izpolnjevanje zapisnikov o odigranih tekmah, 

 slaba in neprimerna organizacija tekme ob nespoštovanju predpisov organizatorja 

tekmovanja, 

 zanemarjanje dolžnosti in obveznosti proti malo nogometnim in drugim športnim 

organizacijam, 

 oviranje igralcev pri njihovem vključevanju v tekmovanje v malem nogometu in vsaka 

druga dejavnost uperjena k oteževanju delovanja zveze, 

 neizpolnjevanje obveznosti do zveze. 

 

Ekipa se lahko kaznuje tudi, če so prekršek storili njeni igralci, uradne osebe ali gledalci, kakor 

tudi, če je mogoče vedenje in obnašanje igralcev, uradnih oseb ali gledalcev šteti za nešportno 

vedenje ekipe. 

24. člen 

 

Za prekršek se štejejo vsa dejanja iz 18., 19., 22. in 23. člena storjena tudi v času 1 ure pred 

začetkom tekme in 1 uro po koncu tekme, storjena na igrišču ali izven njega, če je prekršek v 

zvezi z odigravanjem tekem lige. 

 

Sodnik mora dogodke evidentirati in o njih poročati vodstvu tekmovanja. 

 

III. POSTOPEK UGOTAVLJANJA ODGOVORNOSTI IN IZREKANJA KAZNI 

 

25. člen 

Odgovornost igralcev, sodnikov, uradnih oseb in ekip za prekrške ugotavlja ter izreka zanje 

ukrepe na prvi stopnji disciplinski sodnik, ki ga imenujejo predstavniki nastopajočih ekip na 

skupščini. 

26. člen 

V primeru, ko disciplinski sodnik mora odločati o odgovornosti ekipe ali igralca iz ekipe katere 

eventualno član je tudi sam, se mora izločiti iz postopka. V drugih primerih odločanja pa se 

disciplinski sodnik po lastni presoji odloči o izločitvi iz postopka, če oceni, da iz kakršnih koli 

drugih razlogov ne bi mogel nepristransko odločati. 

 

V primeru izločitve disciplinskega sodnika o kazni odloča predsednik zveze. Če je vpleten tudi 

klub, katerega član je predsednik zveze, pa o kazni odloči podpredsednik zveze. Tak vrstni red 

odločanja velja tudi, če je vodja tekmovanja in disciplinski sodnik neodziven/neoperativen. 

 

1. Uvedba postopka 

27. člen 

Razen za prekrške iz 20. člena tega pravilnika se disciplinski postopek lahko uvede: 

 na podlagi prijave igralca, 

 na podlagi prijave ekipe, 
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 na podlagi prijave uradne osebe posamezne ekipe, 

 na podlagi prijave članov organov lige, 

 po uradni dolžnosti, 

 na podlagi poročila sodnika ali delegata 

 na podlagi prijave druge osebe, ki izkaže upravičeni interes. 

 

Disciplinski postopek, ki je že uveden v zvezi z določenim prekrškom, lahko organ po uradni 

dolžnosti razširi tudi na druge prekrške ter za druge storilce, če je za take prekrške ali storilce 

izvedel v zvezi z vodenjem disciplinskega postopka. 

 

28. člen 

Prijava se vloži v elektronski obliki na uradni elektronski naslov organizatorja tekmovanja v 

rokih določenih s tem pravilnikom. 

 

2. Potek postopka 

29. člen 

Kadar pristojni disciplinski sodnik ugotovi, da ni podlage za uvedbo postopka, prijavo s 

sklepom zavrne in o tem obvesti prijavitelja. 

 

Ko disciplinski sodnik ugotovi, da je pristojen za odločanje v konkretni zadevi, o uvedbi 

disciplinskega postopka in o razlogih zanj obvesti prijavljenega, ki ima v roku 24 ur od prejema 

obvestila pravico podati  izjavo v elektronski obliki, lahko pa pokliče prijavljenega tudi na ustni 

zagovor. 

 

Če se prijavljeni po pozivu ne odzove na zaslišanje ali pravočasno ne dostavi izjave , lahko 

organ odloči na podlagi podatkov, ki jih ima na razpolago. 

 

30. člen 

Kadar je v tem pravilniku govora o izjavi in zagovoru prijavljenega, je pod izjavo in zagovorom 

ekipe, ki naj bi bila odgovorna za prekršek, razumeti izjavo in zagovor njenega zakonitega 

zastopnika ali pooblaščenega predstavnika. 

 

 

3. Stroški postopka 

31. člen 

Stroški dela in poslovanja prvostopnega disciplinskega organa za ugotavljanje odgovornosti in 

izrekanje ukrepov gredo v breme organizatorja tekmovanja. 

Stroški, ki jih v zvezi z disciplinskim postopkom trpijo igralci, sodniki, uradne osebe in ekipe 

gredo v njihovo lastno breme. 

 

Za vloženo pritožbo na drugostopenjski disciplinski organ (pritožbeno komisijo) se plača taksa. 

Če je na tej stopnji izrečena kazen potrjena, gredo ti stroški v breme igralcev, sodnikov, uradnih 

oseb in ekip, sicer pa bremenijo organizatorja tekmovanja in se plačana taksa vrne. 

 

Višino takse določi skupščina in je navedena v tekmovalnih pravilih za tekočo sezono. 

http://www.ravenska.si/
mailto:info@ravenska.si


Ravenska liga malega nogometa  Disciplinski pravilnik 

 

 

www.ravenska.si  info@ravenska.si 
  

4. Suspenz 

32. člen 

Igralec, ki je na tekmi katerekoli selekcije izključen, je takoj suspendiran v obeh selekcijah. 

 

33. člen 

Če iz prijave izhaja, da je bil storjen hujši prekršek in so okoliščine primera takšne, da je treba 

storilcu že pred izrekom kazni preprečiti nastopanje ali opravljanje funkcij v malem nogometu, 

lahko disciplinski organ igralcu, funkcionarju ali ekipi izreče suspenz. 

 

34. člen 

 

Suspenz iz prejšnjih dveh členov traja do izreka dokončnega sklepa o kazni, vendar največ 15 

dni. 

 

V času suspenza igralec, sodnik ali suspendirana ekipa ne smeta nastopati, športni delavec ali 

uradna oseba pa ne opravljati funkcij. 

 

Suspenz se všteje v čas trajanja izrečene kazni. 

 

35. člen 

 

Suspenz se lahko izreče tudi, če kaznovani ne plača denarne kazni v predpisanem roku po 

pravnomočnosti sklepa o izreku denarne kazni ali v primeru drugih neplačanih denarnih 

obveznosti do zveze. Suspenz traja, dokler kazen ali obveznost ni plačana. 

 

5. Hitrost postopka 

36. člen 

Disciplinski postopek mora biti hitro rešen, pri čemer mora imeti disciplinski organ, ki vodi 

postopek, neprestano pred očmi potrebo po kontinuirani športni dejavnosti igralcev. 

 

Postopek na prvi stopnji mora biti končan najkasneje v roku 8 dni od dneva vložitve prijave. 

Če v tem roku postopek ni končan, ima prijavitelj pravico do pritožbe na drugostopenjski organ 

(pritožbeno komisijo). 

 

6. Odločitev disciplinskega organa 

37. člen 

Po prejemu prijave ali po uvedbi postopka po uradni dolžnosti in izvedenem postopku izda 

disciplinski organ sklep, s katerim postopek ustavi ali spozna storilca odgovornega za prekršek 

in izreče kazen. 

 

V sklepu, s katerim je izrečena kazen, mora biti naveden opis prekrška in izrečena kazen.   
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7. Vročitev in izdelava sklepa 

38. člen 

 

Sklep  z vsemi zahtevanimi sestavinami je disciplinski organ dolžan objaviti na uradni spletni 

strani organizatorja tekmovanja  čim prej, najkasneje pa v roku 8 dni od sprejema sklepa. 

 

Sklep, s katerim je bila izrečena prepoved nastopanja ali opravljanja funkcij, mora biti 

objavljena na uradni spletni strani organizatorja tekmovanja. 

 

39. člen 

Rok za pritožbo začne teči z objavo sklepa na uradni spletni strani organizatorja tekmovanja. 

 

8. Pritožba 

40. člen 

Proti sklepu prvostopenjskega disciplinskega organa je dovoljena pritožba na drugostopenjski 

organ (pritožbeno komisijo) in sicer v roku 8. dni po objavi sklepa na uradni spletni strani 

organizatorja tekmovanja. Pritožba ne zadrži izvršitve sklepa. 

Pritožba zoper sklep o suspenzu ni dovoljena. 

Pritožba se vloži pri prvostopnem organu, ki jo skupaj s celotnim gradivom o zadevi najkasneje 

v roku 3 dni dostavi drugostopenjskemu organu. 

 

Ob vložitvi pritožbe se takoj mora plačati tudi taksa. Potrdilo o plačilu takse je potrebno ob 

vložitvi pritožbe v elektronski obliki poslati na uradni spletni naslov organizatorja tekmovanja. 

 

Preden odstopi pritožbo drugostopenjskemu organu, prvostopenjski organ ugotovi ali je 

pritožba pravočasna, ali jo je vložila upravičena oseba in ali je plačana taksa. V nasprotnem 

primeru pritožbo zavrže. 

 

41. člen 

 

Pritožbo lahko vložijo: 

 

 igralec, sodnik, športni delavec, uradna oseba ali ekipa, ki mu je bila kazen izrečena, 

 prijavitelj. 

 

42. člen 

V postopku o pritožbi lahko drugostopenjski organ pritožbo zavrže kot prepozno, če je ni že 

prvostopenjski organ, pritožbo kot neutemeljeno, pritožbi ugodi in spremeni sklep 

prvostopenjskega organa ali razveljavi sklep prvostopenjskega organa in zadevo vrne 

prvostopenjskemu organu v novo odločanje. 
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43. člen 

Postopek pred drugostopenjskim organom mora biti končan najkasneje v roku 15 dni po vložitvi 

pritožbe. 

 

Sklep drugostopenjskega organa je dokončen. 

 

IV. IZREDNA OMILITEV KAZNI 

44. člen 

Kadar iz okoliščin izhaja, da je bil z izrekom kazni dosežen vzgojni namen kaznovanja, sme 

skupščina odločiti, da se kazen omili ali da se storilcu nadaljnje prestajanje ukrepa odpusti. 

 

Prošnja za izredno omilitev kazni se lahko vloži le za mandatne kazni in le enkrat v teku iste 

tekmovalne sezone, vendar šele po preteku polovice kazni. 

 

 

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

 

45. člen 

Ta pravilnik začne veljati dne 1.8.2019. 
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