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Disciplinski pravilnik NZS
Na podlagi 27. in 39. člena Statuta Nogometne zveze Slovenije, z dne 10. 12. 2009 in spremenjenega
dne 18. 2. 2010, je Izvršni odbor NZS na seji dne 20.12.2010 sprejel Disciplinski pravilnik NZS ter na
sejah dne 15.09.2011, 20.6.2012, 27.09.2012, 12.12.2012 in 19.05.2014 potrdil njegove spremembe
in dopolnitve.

DISCIPLINSKI PRAVILNIK NZS

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1)

Ta pravilnik ureja disciplinsko odgovornost igralcev, trenerjev, sodnikov in vseh ostalih
uradnih oseb, nogometnih klubov in agentov igralcev za kršitve Pravil nogometne igre,
statutov, pravilnikov, navodil, sklepov in odločb NZS, FIFA in UEFA in Etičnega kodeksa FIFA,
pravil športnega obnašanja ter za druge kršitve discipline na nogometnih tekmovanjih v
organizaciji NZS oziroma pod okriljem NZS.

(2)

Ta pravilnik se uporablja tudi za ugotavljanje odgovornosti za kršitve, storjene na
mednarodnih tekmah, če ni bila izrečena kazen s strani FIFA oziroma UEFA.

(3)

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

2. člen
(1)

Za namene tega pravilnika imajo spodaj navedeni izrazi naslednji pomen:
- FIFA: Fédération Internationale de Football Association.
- UEFA: Union des Associations Européennes de Football.
- NZS: Nogometna zveza Slovenije.
- MNZ: Medobčinska nogometna zveza.
- ZNSS: Zveza nogometnih sodnikov Slovenije.
- ZNTS: Zveza nogometnih trenerjev Slovenije.
- ZNPL: Združenje klubov 1. Slovenske nogometne lige.
- RS: Republika Slovenija.
- IFAB: Odbor mednarodne nogometne zveze (the International Football
Association Board).
- Nogometni klub: pravna oseba, ki je ustanovljena v skladu s predpisi, ki veljajo v
RS, ima sedež v RS, je vpisana v register klubov NZS, je član tiste MNZ, na
območju katere ima sedež in ima najmanj eno nogometno ekipo v uradnem
tekmovanju NZS.
- KMN: klub malega nogometa je pravna oseba, ki je ustanovljena v skladu s
predpisi, ki veljajo v RS, ima sedež v RS, je vpisana v register klubov malega
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nogometa NZS, je član tiste MNZ, na območju katere ima sedež in ima najmanj
eno nogometno ekipo v uradnem tekmovanju NZS.
KŽN: klub ženskega nogometa je pravna oseba, ki je ustanovljena v skladu s
predpisi, ki veljajo v RS, ima sedež v RS, je vpisana v register klubov ženskega
nogometa NZS, je član tiste MNZ, na območju katere ima sedež in ima najmanj
eno nogometno ekipo v uradnem tekmovanju NZS.
Ekipa: ekipa, s katero nogometni klub, KMN in KNŽ tekmuje v ligi pod okriljem
NZS.
Igralec: vsak igralec nogometa, ki je registriran pri NZS.
Liga: tekmovanje nogometnih klubov pod okriljem NZS.
Uradne osebe: vse osebe, ki imajo kakršnokoli uradno vlogo v nogometu, še zlasti
vsaka odgovorna oseba, član organa, član komisije, delegat tekme, sodnik,
pomočnik sodnika, trener in ostale osebe, ki so odgovorne za tehnične,
zdravstvene in upravne zadeve v NZS, MNZ, ligah, nogometnem klubu, KMN ali
KŽN.
Skupščina: najvišji in normodajni organ NZS.
IO NZS: izvršni odbor NZS, ki je izvršilni organ NZS.
Član: nogometna zveza ali strokovna organizacija, ki je bila sprejeta v NZS.
Organizirana navijaška skupina: skupina navijačev, ne glede na njen pravni status,
ki ima z nogometnim klubom sklenjen kakršenkoli dogovor.

(2)
Opredelitev fizičnih oseb v tem pravilniku je nevtralna in se nanaša na pripadnike obeh
spolov. Vsak izraz v ednini se lahko, kjer je to potrebno, uporabi tudi v množini in obratno.

3. člen
(1)
Igralci, trenerji in ostale uradne osebe so odgovorne za kršitve, storjene z naklepnim ali
malomarnim ravnanjem ali opustitvijo.
(2)
Določbe tega pravilnika, ki se nanašajo na nogometni klub, se uporabljajo tudi za KMN in
KŽN, razen če je to s tem pravilnikom izrecno izključeno.
(3)
Nogometni klub je odgovoren tudi za kršitve igralcev in vseh uradnih oseb, ki so njegovi člani,
in za ravnanja organiziranih navijaških skupin.

4. člen
Nepoznavanje predpisov ne izključuje disciplinske odgovornosti.

5. člen
(1)

Če s tem pravilnikom ni določeno drugače, se storilca kaznuje tudi za poskus disciplinskega
prekrška, in sicer tako, kot če bi disciplinski prekršek dokončal. V tem primeru se storilca
lahko kaznuje tudi mileje.
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(2)

Kdor drugega napelje k storitvi disciplinskega prekrška ali mu pri storitvi disciplinskega
prekrška pomaga, se kaznuje, kot bi disciplinski prekršek storil sam.

6. člen
(1)

Če je ugotovljena storilčeva odgovornost za več disciplinskih prekrškov, se najprej določita
vrsta in višina kazni za vsak disciplinski prekršek posebej, nato pa se izreče enotna kazen, ki
ne sme biti strožja od seštevka vseh določenih kazni.

(2)

Če se zaradi izključitve igralcu izreče prepoved nastopanja na eni ali več tekmah oziroma za
določeno dobo, se poleg te kazni lahko izreče tudi denarna kazen.

7. člen
Pri izbiri kazni ter določanju njene višine je treba upoštevati olajševalne in obteževalne okoliščine.

8. člen
(1)

Disciplinskega postopka ni več mogoče uvesti po 10 letih od storitve disciplinske kršitve,
razen za disciplinske kršitve storjene na tekmi, za pregon katerih je zastaralni rok 2 leti.

(2)

Pregon disciplinskih kršitev, povezanih s podkupovanjem, ni predmet zastaranja.

(3)

Izvršitev disciplinske kazni zastara v petih letih po vročitvi posnega odpravka sklepa, s katerim
je bila kršitelju izrečena kazen.

II. VRSTA IN VIŠINA KAZNI
9. člen
(1)

Za posamezne disciplinske prekrške se posameznikom in pravnim osebam lahko izrekajo
naslednje kazni:
- opozorilo,
- ukor,
- denarna kazen,
- odvzem naslova ali priznanja in
- odvzem licence

(2)

Za posamezne disciplinske prekrške se samo posameznikom lahko izrekajo naslednje kazni:
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opomin,
izključitev,
prepoved nastopanja,
prepoved dostopa do garderob in/ali do uradnega tehničnega prostora,
prepoved vstopa na stadion,
prepoved sodelovanja v določenih ali vseh z nogometom povezanih dejavnostih
in
prepoved registracije za nov nogometni klub.

(3)

Za posamezne disciplinske prekrške se samo pravnim osebam lahko izrekajo naslednje kazni:
- prepoved prestopnih dejavnosti,
- igranje tekme brez gledalcev,
- igranje tekme na nevtralnem ozemlju,
- prepoved igranja na določenem stadionu,
- razveljavitev rezultata tekme,
- izključitev iz tekmovanja,
- določitev rezultata po uradni dolžnosti,
- odvzem točk,
- premestitev v nižji rang tekmovanja,
- prepoved napredovanja v višji rang tekmovanja in
- ponovitev tekme.

(4)

Prepoved nastopanja za igralca pomeni tudi prepoved sodelovanja v določenih ali vseh z
nogometom povezanih dejavnostih in obratno.

10. člen
(1)

Kazen prepovedi nastopanja se igralcem lahko izreče za določeno število tekem (najmanj 1 in
največ 8 tekem) ali za določeno dobo (najmanj 2 mesecev in največ 5 let).

(2)

Za disciplinski prekršek namerne pridobitve rumenega ali rdečega kartona se izreče prepoved
nastopanja na najmanj 2 tekmah tekmovanja, v katerem je bil tak rumen ali rdeč karton
dobljen.

11. člen
(1)

Kazen prepovedi sodelovanja v določenih ali vseh z nogometom povezanih dejavnostih se
uradnim osebam izreka za obdobje najmanj 1 meseca in največ 5 let.

(2)

Kazen igranja tekme brez gledalcev, igranja tekme na nevtralnem ozemlju in kazen prepovedi
igranja na določenem stadionu, se izreka klubom za najmanj eno in največ osem tekem ali za
obdobje od enega meseca do največ dveh let.

V3.3; 12.12.2014

5

Disciplinski pravilnik NZS
12. člen
Kazni prepovedi nastopanja ter prepovedi sodelovanja v določenih ali vseh z 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 oziroma uradna oseba nogometnega kluba, v katerem
je disciplinski prekršek storil.

12a. člen
(1)

Kazen razveljavitve rezultata tekme se izreče, če na tekmi igra igralec, ki nima pravice
nastopa zaradi izreka kazni prepovedi nastopanja ali suspenza.

(2)

Kazen razveljavitve rezultata tekme lahko izreče, če igralec nima pravice nastopa na tekmi iz
drugega razloga.

(3)

Kazen določitve rezultata po uradni dolžnosti, ki sledi izrečeni kazni razveljavitve rezultata
tekme, disciplinski organ izreče po tem pravilniku, izvrši pa jo organizator tekmovanja v
skladu s Tekmovalnim pravilnikom NZS z registracijo rezultata.

(4)

Kazen določitve rezultata po uradni dolžnosti se lahko izreče v primerih, ki jih Tekmovalni
pravilnik NZS določa kot podlago za registracijo rezultata po uradni dolžnosti.

13. člen
(1)

Denarna kazen se za fizične osebe izreče v znesku najmanj 50.- EUR in največ 1.500.- EUR, za
nogometne klube pa najmanj v znesku 150.- EUR in največ 15.000.- EUR.

(2)

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

14. člen
(1)

Kazen izključitve iz tekmovanja se izreče zaradi težjega disciplinskega prekrška, storjenega v
zvezi s tekmovanjem v tekočem tekmovalnem letu, in ima za posledico, da se kaznovani
nogometni klub premesti v prvo naslednjo nižjo stopnjo tekmovanja v naslednji tekmovalni
sezoni.

(2)

Nogometnemu klubu se lahko zaradi težjega storjenega disciplinskega prekrška prepove
napredovanje v višji rang, ne glede na to, če si je to priboril v tekmovalnem letu.
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15. člen
(1)

Kazen odvzema točk je lahko največ 9 točk, v primeru iz drugega odstavka 25. člena pravilnika
pa največ 15 točk.

(2)

Odvzete točke se ekipi odštejejo od točk, osvojenih v tekmovalnem letu, v katerem je storjen
disciplinski prekršek.
Kadar s takšnim odvzemom točk vzgojni namen kaznovanja glede na uvrstitev ekipe ne bi bil
dosežen, se sme izreči kazen odvzema največ 9 točk, osvojenih v naslednjem tekmovalnem
letu.

(3)

16. člen
(1)

V primerih, ko je mogoče namen kaznovanja doseči tudi na drug način, sme pristojni organ
izvršitev izrečene kazni v primerih, ko je to glede na okoliščine primera opravičljivo, pogojno
odložiti za dobo 3 mesecev do dveh let s pogojem, da se izrečena kazen ne bo izvršila, če
storilec v tem času ne bo storil podobnega ali težjega disciplinskega prekrška.

(2)

Ob odložitvi izvršitve kazni se sme postaviti tudi pogoj, da storilec izpolni druge obveznosti, ki
mu jih nalaga odločba o disciplinskem prekršku.

17. člen
O izrečenih kaznih po tem pravilniku se vodi evidenca. Evidenco vodi disciplinski organ NZS, kateremu
pomaga strokovna služba NZS.

18. člen
Za vsako dejanje, ki ni izrecno predvideno kot disciplinski prekršek po tem pravilniku, predstavlja pa
kršitev Pravil nogometne igre, statutov, pravilnikov, navodil, sklepov in odločb NZS, FIFA in UEFA,
Etičnega kodeksa FIFA, ali pomeni kršitev običajnega športnega obnašanja, se storilcu lahko izreče
kazen, predvidena s tem pravilnikom.

III. POSEBNI DEL
i)

DISCIPLINSKI PREKRŠKI IGRALCEV
19. člen

(1)

Igralcem se kazni izrekajo zlasti za naslednje disciplinske prekrške:
- nešportno in neetično vedenje,
- vsakršno ravnanje, ki lahko vpliva na integriteto tekme ali tekmovanja pod
okriljem NZS, MNZ, UEFA, FIFA, kot so npr. ravnanja povezana z nameščanjem
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(2)

rezultatov tekem, podkupovanjem ali sodelovanjem pri podkupovanju,
sodelovanjem pri športnih stavah ipd.
groba in nevarna igra,
udarec nasprotnika brez žoge,
jemanje nedovoljenih poživil,
fizični napad na soigralca, igralca nasprotne ekipe, sodnika, uradno osebo ali
katerokoli drugo osebo,
povzročitev prekinitve tekme ali neopravičena zapustitev igrišča ter nagovarjanje
soigralcev k takim dejanjem,
nastop na tekmi, na kateri igralec nima pravice nastopa,
namerna pridobitev rumenega ali rdečega kartona,
neizpolnjevanje obveznosti do NZS ali MNZ in
nespoštovanje odločb pristojnih organov NZS ali MNZ.

Kazni se izrekajo za disciplinski prekršek storjen na igrišču ali izven njega, če je prekršek v
zvezi z nogometom ali z nogometom povezanimi dejavnostmi.

20. člen
(1)

Igralec, ki je bil na tekmi izključen (rdeči karton) ali opomnjen (rumeni karton), mora biti
naveden v poročilu o tekmi.

(2)

Izključeni igralec ima pravico v 48 urah po končani tekmi dostaviti organizatorju tekmovanja
svojo izjavo o disciplinskemu prekršku.

(3)

Če je igralec izključen zaradi dveh opominov, je kaznovan le za izključitev.

21. člen
(1)

Kazen prepovedi nastopanja igralec prestaja:
- na vseh prvenstvenih tekmah,
- na tistih pokalnih tekmah, v katerih nastopa njegova ekipa v okviru tekmovanj
NZS, če je kazen izrekel organ NZS in
- na tistih pokalnih tekmah, v katerih nastopa njegova ekipa v okviru tekmovanj
MNZ, če je kazen izrekel organ MNZ.

(2)

Igralec v istem prvenstvenem tekmovanju po skupaj prejetih štirih (4), sedmih (7), devetih (9)
in zatem po vsakem nadaljnjem opominu, prestaja kazen prepovedi nastopanja na eni tekmi
na prvi naslednji prvenstveni tekmi istega prvenstvenega tekmovanja.

(3)

Igralec, ki je prejel dva ali štiri opomine v istem pokalnem tekmovanju, prestaja kazen
prepovedi nastopanja na eni tekmi na prvi naslednji pokalni tekmi istega pokalnega
tekmovanja.
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(4)

Izključeni igralec začne prestajati kazen na prvi naslednji tekmi, ki izpolnjuje pogoje iz prvega
odstavka tega člena. Po prestani kazni igralec pridobi pravico nastopa z igralnim dnem
naslednjega kroga.

(5)

Igralec, ki prestaja kazen prepovedi nastopanja na določenem številu tekem in tudi kazen ene
tekme zaradi določenega skupnega števila opominov iz drugega odstavka tega člena, najprej
prestaja kazen prepovedi nastopanja na določenem številu tekem, kazen ene tekme iz
drugega odstavka tega člena pa po prestani kazni prepovedi nastopanja na določenem številu
tekem.

(6)

Ne glede na določbo 17. člena tega pravilnika so nogometni klubi dolžni sami voditi evidenco
opominov in izključitev ter drugih kazni izrečenih igralcem, trenerjem in drugim uradnim
osebam nogometnega kluba, kot tudi za tiste igralce nogometnega kluba, ki igrajo na podlagi
dvojne registracije v drugem nogometnem klubu.

(7)

Kazen prepovedi nastopanja iz drugega in tretjega odstavka tega člena se sme za mali
nogomet določiti drugače.

22. člen
(1)

Igralec prestaja kazen prepovedi v tisti ekipi in kategoriji, kjer je kazen prejel.

(2)

Igralec, ki nastopa za več ekip ali v več starostnih kategorijah, prestaja kazen v ekipi, v kateri
je kaznovan.

(3)

Igralec ne sme nastopiti na tekmah drugih ekip, če prestaja kazen v istem krogu za ekipo, v
kateri je prejel kazen.

(4)

Če je disciplinski organ izrekel kazen prepovedi nastopanja za štiri (4) ali več tekem oziroma
za določeno dobo, igralec do izteka kazni nima pravice nastopanja na vseh nogometnih
tekmah na območju Republike Slovenije.

(5)

Če igralec prestopi v drugi klub med tekmovalnim letom in nima več pravice nastopa v
tekmovanju, kjer je prejel opomine, se igralcu prenesejo dotlej prejeti opomini za vsako
starostno kategorijo posebej. Igralec, ki je pred prestopom v nov klub igral v dveh različnih
prvenstvenih tekmovanjih v isti starostni kategoriji, v nov klub prenese višje število prejetih
opominov.

(6)

Če igralec prestopi v drug klub in nima več pravice nastopa za klub, v katerem je bil kaznovan,
prestaja kazen v svojem novem klubu, ne glede na rang tekmovanja.

(7)

Igralcu, ki je bil disciplinsko kaznovan in kazni v tekoči sezoni v celoti ni odslužil, se preostali
del kazni prenese v novo tekmovalno sezono.

(8)

Kazen prepovedi igranja igralec prestane le na uradno registriranih tekmah.
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23. člen
Za vsak opomin na tekmah članov, je igralec dolžan plačati znesek, ki ga glede na rang tekmovanja in
število opominov (prvi, drugi, tretji, itd.), določi IO NZS. Račun za prejete javne opomine organizator
tekmovanja izstavi igralčevemu klubu.

ii) DISCIPLINSKI PREKRŠKI URADNIH OSEB
24. člen
Uradnim osebam se izrekajo kazni predvsem za naslednje disciplinske prekrške:
- nešportno in neetično vedenje,
- vsakršno ravnanje, ki lahko vpliva na integriteto tekme ali tekmovanja pod okriljem NZS,
MNZ, UEFA, FIFA, kot so npr. ravnanja povezana z nameščanjem rezultatov tekem,
podkupovanjem ali sodelovanjem pri podkupovanju, sodelovanjem pri športnih stavah ipd.
- fizični napad na igralca, uradno osebo ali gledalca,
- žalitve in obrekovanja igralcev, uradnih oseb, športnih organizacij in ekip,
- nagovarjanje k zapustitvi igrišča ali k drugačnemu onemogočanju odigranja tekme,
- onemogočanje igralcem nastopanje v reprezentanci,
- dajanje netočnih podatkov v postopku registracije igralcev in drugih postopkih,
- neizpolnjevanje obveznosti do NZS,
- oviranje ali onemogočanje dela NZS,
- neizvrševanje odločitev NZS,
- nagovarjanje igralcev k disciplinskim prekrškom,
- neizpolnjevanje dolžnosti pri organizaciji tekem in
- povzročanje neredov v zvezi s tekmo.

iii) DICIPLINSKI PREKRŠKI NOGOMETNIH KLUBOV
25. člen
(1)

Nogometnim klubom se kazni izrekajo predvsem za naslednje disciplinske prekrške:
- neupravičen izostanek s tekme,
- odstop od tekmovanja,
- zapustitev igrišča ekipe nogometnega kluba med tekmo ali povzročitev
prekinitve,
- druga dejanja igralcev nogometnega kluba, ki onemogočijo igranje ali dokončanje
tekme,
- slaba organizacija tekme,
- opustitev ukrepov zoper nešportno in neprimerno vedenje navijaških skupin
oziroma njihovih članov,
- neizpolnjevanje obveznosti do NZS in MNZ,
- onemogočanje nastopa igralcem v reprezentanci,
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(2)

neplačevanje nadomestil drugim klubom, ki so določena s pravnomočno odločbo
NZS ali sporazumom med kluboma,
nespoštovanje odločb pristojnih organov NZS,
zaradi nešportnega vedenja več igralcev na tekmi,
zaradi igranja igralcev, ki na tekmi niso imeli pravico nastopa,
neizpolnjevanje obveznosti trenerju za njegovo delo in
neizpolnjevanje obveznosti prosilca ali imetnika licence iz Priloge VIII Pravilnika za
licenciranje nogometnih klubov, povezanih s finančnim nadzorom klubov.

Nogometnemu klubu se lahko kazen izreče tudi, če je zanj oziroma povezano pravno osebo
nogometnega kluba bil pravnomočno sprejet sklep o začetku postopka prisilne poravnave.

26. člen
(1)

Nogometni klub je lahko kaznovan tudi, če so disciplinski prekršek storili njegovi igralci ali
uradne osebe, kakor tudi če je mogoče vedenje igralcev ali uradnih oseb šteti za nešportno
vedenje nogometnega kluba.

(2)

Če ekipa nogometnega kluba ne pride na tekmo ali ne odigra tekme mladinskih, kadetskih
oziroma ekip dečkov ali cicibanov, se kazen lahko izreče nogometnemu klubu tudi tako, da
kazen zadane člansko ekipo.

iv) KAZNI ZA SPODBUJANJE SOVRAŠTVA, NASILJA, NESTRPNOSTI ALI ŽALITVE DOSTOJANSTVA
NA NOGOMETNIH TEKMAH

26a. člen
(1)

Igralec ali uradna oseba, ki na kakršenkoli način spodbuja ali razpihuje rasno, narodnostno,
etnično, spolno, jezikovno, versko, politično ali drugo sovraštvo, nasilje, nestrpnost ali žali
dostojanstvo posameznika ali skupine se kaznuje s kaznijo prepovedi nastopanja oziroma
sodelovanja na najmanj petih tekmah.

(2)

Nogometni klub, katerega navijači ravnajo v primerih iz prejšnjega odstavka, se kaznuje z
denarno kaznijo najmanj 2.000 evrov.

(3)

V posebno hudih okoliščinah, ali ko gre za ponavljajoča se dejanja v istem tekmovalnem letu
se lahko poleg denarne kazni iz prejšnjega odstavka izreče tudi kazen iz prve, druge, tretje,
pete, šeste ali sedme alineje tretjega odstavka 9. člena tega pravilnika.
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IV. POSTOPEK UGOTAVLJANJA ODGOVORNOSTI IN IZREKANJA KAZNI
v) DISCIPLINSKI ORGAN IN DISCIPLINSKI TOŽILEC
27. člen
(1)

Disciplinski postopek na prvi stopnji vodi disciplinski sodnik ali njegov namestnik.

(2)

O pritožbi zoper sklep disciplinskega sodnika odloča pristojna komisija za pritožbe.

(3)

Disciplinski tožilec ali njegov namestnik lahko vloži in zastopa disciplinski predlog pred
disciplinskim organom. Disciplinski postopek se lahko uvede tudi na podlagi prijave pristojnih
oseb iz prvega in drugega odstavka 29. člena tega pravilnika, dane neposredno
disciplinskemu organu.

(4)

Glede imenovanja in trajanja mandata disciplinskega tožilca, se smiselno uporablja določba 4.
člena Pravilnika o organih, ki odločajo na prvi stopnji, in o pritožbenih organih.

28. člen
(1)

Član disciplinskega organa se izloči pri odločanju v primeru, če je uradna oseba v
nogometnem klubu, ki je v postopku, ali če je v postopku igralec oziroma uradna oseba tega
nogometnega kluba.

(2)

Če so podane okoliščine, ki vzbujajo dvom v nepristranskost disciplinskega organa oziroma
njegovega člana, lahko udeleženec postopka do začetka disciplinskega postopka zahteva
njegovo izločitev.

(3)

O izločitvi disciplinskega organa odloči predsednik NZS. Zoper odločitev predsednika NZS ni
pritožbe.

vi) UVEDBA POSTOPKA
29. člen
1)

Disciplinski postopek se uvede:
- na podlagi poročila sodnika, delegata ali kontrolorja sojenja oziroma drugega
uradnega predstavnika NZS, MNZ ali strokovne organizacije na tekmi, pri čemer
mora biti prijava disciplinskega prekrška vpisana v poročilo o odigrani tekmi ali pa
dostavljena v pisni obliki disciplinskemu sodniku v roku 48 ur po odigrani tekmi,
- na podlagi prijave organa NZS ali
- z vložitvijo disciplinskega predloga disciplinskega tožilca ali njegovega namestnika
po uradni dolžnosti.
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(2)

Disciplinski postopek se uvede tudi:
- na podlagi prijave nogometnega kluba, če je zaradi disciplinskega prekrška
oškodovan v svojih pravnih interesih in upravičenjih,
- na podlagi prijave igralca oziroma trenerja nogometnega kluba, če je zaradi
disciplinskega prekrška oškodovan v svojih pravnih interesih in upravičenjih ali
- na podlagi prijave člana organa NZS, če se disciplinski prekršek nanaša na delo
organa NZS.

(3)

Disciplinski postopek, ki je že uveden, lahko disciplinski organ po uradni dolžnosti razširi tudi
na druge disciplinske prekrške ter na druge storilce, če je za take disciplinske prekrške ali
storilce izvedel v povezavi z vodenjem disciplinskega postopka.

(4)

Odločitve sodnika, sprejete med tekmo ne smejo biti predmet disciplinskega postopka, razen
odločitev, ki so posledica očitne napake, npr. zmote v identifikaciji kaznovane osebe. V tem
primeru se disciplinski postopek lahko vodi zgolj zoper osebo, ki je dejansko povzročila
prekršek.

30. člen
(1)

Prijava se vloži pisno pri disciplinskem tožilcu v roku, določenem s tem pravilnikom.

(2)

Disciplinski tožilec vloži disciplinski predlog pisno pri disciplinskem sodniku v roku, določenem
s tem pravilnikom.

vii) POTEK POSTOPKA
31. člen
O uvedbi disciplinskega postopka in razlogih zanj mora disciplinski organ obvestiti domnevnega
storilca disciplinskega prekrška, ki se ima pravico izjasniti v pisni obliki v roku 24 ur od prejema
obvestila.

viii) STROŠKI POSTOPKA
32. člen
Stroški disciplinskega postopka gredo v breme igralcev, uradnih oseb in nogometnih klubov, če je
kazen izrečena, sicer pa bremenijo organizatorja tekmovanja.
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ix) SUSPENZ
33. člen
Igralec, ki je na tekmi izključen, je avtomatično suspendiran

34. člen
Če iz poročila oziroma prijave izhaja, da je bil storjen težji disciplinski prekršek ter so okoliščine
primera takšne, da je treba storilcu že pred izrekom kazni preprečiti nastopanje ali opravljanje funkcij
v nogometu, lahko disciplinski organ igralcu, uradni osebi ali ekipi nogometnega kluba izreče suspenz.

35. člen
(1)

Suspenz iz prejšnjih dveh členov traja do izreka dokončnega sklepa o kazni, vendar največ
mesec dni.

(2)

Suspendirani igralec ali suspendirana ekipa nogometnega kluba ne smeta nastopati, uradna
oseba pa ne opravljati funkcije, dejavnosti oziroma nalog, ki jih ima v nogometnem klubu.

(3)

Suspenz se všteva v čas trajanja kazni.

36. člen
(1)

Če kaznovani ne plača denarne kazni v predpisanem roku po pravnomočnosti sklepa, lahko
disciplinski organ izreče suspenz.

(2)

Disciplinski organ lahko izreče suspenz tudi zaradi drugih neplačanih obveznosti do NZS.

(3)

Če nogometni klub ne plača nadomestila, ki je določeno s pravnomočno odločbo NZS v roku
15 dni od vročitve sklepa, disciplinski organ na podlagi prijave nogometnega kluba upnika
določi dodatni 15-dnevni rok za plačilo. Po tem roku je nogometni klub dolžnik avtomatično
suspendiran. V izjemnih primerih lahko disciplinski organ začetek suspenza odloži, pri čemer
predvsem upošteva dejstvo, ali nogometni klub dolžnik ravna v smeri celotnega in čim
prejšnjega poplačila dolga.

(4)

Suspenz traja, dokler kaznovani ne dokaže, da je denarno obveznost plačal.
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37. člen
(1)

Po izvedenem postopku izda disciplinski organ sklep, s katerim postopek ustavi ali izreče
kazen.

(2)

Pisni sklep disciplinskega organa, s katerim je izrečena kazen, mora vsebovati obrazložitev z
opisom disciplinskega prekrška in izbrane kazni in pravni pouk.

38. člen
(1)

Pisni odpravek sklepa je treba vročiti kršitelju.

(2)

Igralcem in uradnim osebam nogometnega kluba se sklepi vročajo preko nogometnega kluba.

x) PRITOŽBA
39. člen
(1)

Proti sklepu disciplinskega sodnika je dovoljena pritožba v roku 3 dni od vročitve.

(2)

Pritožba se vloži pisno na NZS.

(3)

V zvezi s pritožbo se plača taksa, ki jo določi IO NZS.

(4)

Na podlagi obrazloženega predloga pritožnika, lahko komisija za pritožbe plačilo takse
oprosti.

(5)

Možnost taksne oprostitve ne velja za nogometne klube in igralce.

(6)

Če taksa ni plačana v pritožbenem roku, se pritožba zavrže.

(7)

Pritožba ne zadrži izvršitve kazni.

(8)

Proti sklepu o suspenzu pritožba ni dovoljena.

40. člen
Pritožbo lahko vložijo disciplinski tožilec, kršitelj, nogometni klub, kjer kršitelj igra ali kot uradna
oseba opravlja naloge, ter tisti, ki je predlagal uvedbo disciplinskega postopka.
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41. člen
(1) Komisija za pritožbe lahko dopolni postopek.
(2) O pritožbi se odloči s sklepom, s katerim se sklep disciplinskega sodnika potrdi, spremeni ali
razveljavi in zadevo vrne disciplinskemu sodniku v novo odločanje.

42. člen
(1)

Pritožbeni postopek mora biti končan najkasneje v mesecu dni od prejema pritožbe.

(2)

Sklep komisije za pritožbe je dokončen.

43. člen
Če so bila po pravnomočnosti odločbe disciplinskega sodnika ugotovljena nova dejstva, ki jih ni bilo
mogoče uporabiti v prejšnjem postopku in če bi ob upoštevanju teh dejstev bila izrečena ugodnejša
kazen kaznovanemu ter je bila izrečena kazen več kot eno leto prepovedi, se disciplinski postopek
lahko izjemoma obnovi.

V. IZREDNA OMILITEV KAZNI
44. člen
(1)

Kadar iz okoliščin izhaja, da je bil dosežen namen kaznovanja, lahko Skupščina NZS kazen
omili.

(2)

Pisno pobudo za izredno omilitev časovne kazni se lahko vloži, če je potekla vsaj polovica
kazni.

(3)

Pisno pobudo za izredno omilitev kazni se lahko vloži enkrat v koledarskem letu.

(4)

Pobudnik vloži pobudo v pisni obliki z obrazložitvijo na izvršni odbor NZS.

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
45. člen
(1)

Disciplinski postopki, ki so bili na dan uveljavitve tega pravilnika v teku, se dokončajo po
doslej veljavnem disciplinskem pravilniku, materialne določbe tega pravilnika pa se
uporabljajo, če so za domnevnega kršitelja milejše.
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(2)

Disciplinski tožilec se imenuje za obdobje do konca mandata sedanjega disciplinskega organa.
Po prenehanju mandata članov disciplinskega organa se ob imenovanju novih imenuje tudi
disciplinski tožilec.

46. člen
(1)

Pobude za uvedbo disciplinskega postopka, ki so bile do uveljavitve teh sprememb pravilnika,
vložene pri disciplinskemu tožilcu ali njegovemu namestniku, se štejejo kot prijava za uvedbo
disciplinskega postopka pri disciplinskem organu.

(2)

Spremembe in dopolnitve Disciplinskega pravilnika začnejo veljati z začetkom tekmovalnega
leta 2014/2015.

Ljubljana, 19.05.2014

Nogometna zveza Slovenije
Aleksander Čeferin l.r.
Predsednik NZS
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