Disciplinski pravilnik DNSL
Na osnovi 13. člena Statuta Društva nogometnih sodnikov Ljubljana sprejema skupščina na
svojem zasedanju dne 23.04.2007

DISCIPLINSKI PRAVILNIK
Društva nogometnih sodnikov Ljubljana
1. člen
Ta pravilnik ureja odgovornost članov Društva nogometnih sodnikov Ljubljana ( v
nadaljevanju DNSL) za kršitve Pravil nogometne igre, predpisov nogometne in sodniške
organizacije ter za druge kršitve ugleda in discipline.
Uporablja se tudi za ugotavljanje odgovornosti za kršitve, storjene na mednarodnih tekmah in
tekmah v okviru NZS, kolikor ni bila izrečena kazen teh organov.
Pravilnik določa kazni, ki se izrekajo kršiteljem, ter pogoje in postopek za ugotavljanje
odgovornosti in izrekanje kazni.
2. člen
Namen izrekanja ukrepov po tem pravilniku je prispevati k pravilni vzgoji članov DNSL, tako
v športnem kot osebnostnem pogledu.
3. člen
Člani DNSL so odgovorni za kršitve, ki so jih storili naklepno ali iz malomarnosti, z
nepravilnim ravnanjem oziroma opustitvijo.
4. člen
Nepoznavanje predpisov ne izključuje disciplinske odgovornosti.
5. člen
Če s tem pravilnikom ni določeno drugače, se storilca kaznuje tudi za poizkus prekrška in
sicer Tako, kot če bi prekršek dokončal, lahko pa se kaznuje tudi mileje.
Kdor drugega napeljuje k storitvi prekrška ali mu pri storitvi prekrška pomaga, se kaznuje, kot
bi prekršek storil sam.
6. člen
Če je ugotovljena storilčeva odgovornost za več prekrškov, se naprej določi vrsta in višina
ukrepa za vsak prekršek posebej, nato pa se izreče enotni ukrep.
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7. člen
Pri izbiri kazni ter določanju njegove višine je treba upoštevati olajševalne in oteževalne
okoliščine.
8. člen
Postopka ni mogoče uvesti, če je od dneva, ko se je izvedelo za prekršek, pa do dneva
vložitve prijave disciplinskemu sodišču, preteklo več kot dva meseca.
Rok iz prejšnjega odstavka znaša šest mesecev, če gre za prekrške, za katere je predvidena
kazen večja od enega leta.
9. člen
Če storilec prekrška, za katerega mu je ukrep izrečen kot opomin ali ukor, v roku šestim
mesecev od preteka kazni, ne stori novega prekrška, se šteje, da mu ukrep ni bil izrečen.
Če storilec prekrška, kateremu je bila izvršitev izrečenega ukrepa prepovedi sojenja oziroma
opravljanja funkcije kontrol za določeno dobo pogojno odložena, v enem letu pom poteku te
dobe ne stori novega prekrška, se šteje, da mu ukrep ni bil izrečen.
Izrečeni ukrep denarne kazni se ne evidentira in se obravnava za vsak posamezni primer.
10. člen
Za posamezne prekrške se lahko članom DNSL izrekajo naslednji ukrepi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

opomin
ukor
prepoved sojenja za določeno dobo
prepoved vršenja kontrol za določeno dobo
prepoved opravljanja funkcij za določeno dobo
denarna kazen

11. člen
Ukrep prepovedi sojenja, vršenja kontrol oziroma opravljanja funkcij, se izreka članom DNSL
za obdobje od 1 (enega) meseca do 2 (dveh) let.
12. člen
V primerih, ko je mogoče namen ukrepanja doseči na drug način, sne disciplinsko sodišče
pogojno odložiti za dobo od 3 mesecev do dveh let. Izrečen ukrep se tako ne bo izvršil, če
storilec prekrška v takšni preizkusni dobi ne bo storil novega prekrška, za katerega se lahko
izreče disciplinski ukrep po tem pravilniku.
Določilo prvega odstavka tega člena ni mogoče uporabljati za ukrep opomina, ukora ali
denarne kazni.
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13. člen
Sodnik ali instruktor, ki neupravičeno ne pride na odrejeno tekmo, a ni pravočasno sporočil
svoje zadržanosti, bo kaznovan z kaznijo do 3 mesecev, a v hujših primerih do 6 mesecev.
14. člen
Sodnik, ki je sodil tekmo, prepovedano s strani nogometne organizacije, bo kaznovan s
kaznijo do 12 mesecev.
15. člen
Če sodnik sodi tekmo, katero je odrejeni sodnik prekinil ali preložil, bo kaznovan z kaznijo do
12 mesecev.
16. člen
Če sodnik sodi prijateljsko tekmo, pa ni bil odrejen s strani DNSL, bo kaznovan z kaznijo do
3 mesecev.
17. člen
Če sodnik sodi tekmo v opremi, ki ne odgovarja predpisani oziroma je njegova oprema
neugledna, bo kaznovan z kaznijo do 3 mesecev.
18. člen
Če sodnik neupravičeno prekine tekmo, katero je sodil, bo kaznovan do 12 mesecev.
19. člen
Sodnik, ki pri sojenju tekme bistveno krši Pravila nogometne igre bo kaznovan z kaznijo do 3
mesecev, a v hujših primerih do l2 mesecev.
20. člen
Sodnik ali instruktor, kateri pri sojenju oziroma v zvezi z sojenjem tekme ne upošteva
zaključkov, navodil ali napotil pristojnih sodniških in nogometnih organizacij oziroma
premalo pozna predpise sodniške in nogometne organizacije glede na stalna tekmovanja, bo
kaznovan z kaznijo do 4 mesecev.
21. člen
Sodnik, ki se premalo trudi pri sojenju oziroma izkazuje pomanjkanje fizične pripravljenosti,
bo kaznovan z kaznijo do 2 mesecev.
22. člen
Sodnik, ki se nešportno ponaša do svojim pomočnikov na tekmi katero sodi ali obratno, bo
kaznovan z kaznijo do 6 mesecev, v hujših primerih do 12 mesecev.
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23. člen
Sodnik, pomočnik sodnika ali instruktor, ki se nešportno ponaša na tekmi, katero sodi
oziroma opravlja naloge kontrolorja, bo kaznovan do 3 mesecev, v težjih primerih do 6
mesecev.
24. člen
Sodnik, pomočnik sodnika ali instruktor, ki poda v zvezi z odigrano tekmo netočno poročilo,
bo kaznovan z kaznijo do 3 mesecev, a v hujših primerih do 6 mesecev.
25. člen
Sodnik, pomočnik ali instruktor, ki zaračuna večje stroške, kot je predpisano, bo kaznovan z
kaznijo do 6 mesecev.
Z odločbo o kaznovanju bo disciplinsko sodišče DNSL poleg izrečene kazni obvezalo
kaznovanega, da vrne preveč zaračunane stroške.
26. člen
Sodnik ali instruktor, ki prijavi drugega sodnika ali instruktorja, igralca, trenerja, člana
sodniškega ali nogometnega organa, čeprav ve, da prijavljeni takšnega prekrška ni storil in ga
s tem lažno obtoži, bo kaznovan z kaznijo do 12 mesecev.
27. člen
Sodnik ali instruktor, ki na tekmi na katerem drugem mestu izven sodniške ali nogometne
organizacije kritizira drugega sodnika ali instruktorja, bo kaznovan z kaznijo do 3 mesecev.
28. člen
Sodnik, pomočnik sodnika ali instruktor, ki je dal izjavo pristojnemu nogometnemu organu v
zvezi s sojenjem ali kontrolo sojenja, pa kasneje svojo izjavo spremeni, bo kaznovan z kaznijo
do 6 mesecev, a v hujših primerih do 12 mesecev.
29. člen
Sodnik ali instruktor, ki na igrišču žali gledalce, funkcionarje nogometne ali sodniške
organizacije, člane uprav klubov, trenerje ali igralce v zvezi z nogometom, bo kaznovan z
kaznijo do 3 mesecev.
30. člen
Sodnik ali instruktor, ki žali ali blati drugega sodnika ali instruktorja v zvezi z nogometnim
športom, bo kaznovan z kaznijo do 6 mesecev.
Sodnik ali instruktor, ki žali ali kleveta sodniške ali nogometne organe v zvezi z nogometnim
športom, bo kaznovan z kaznijo do l2 mesecev, a v hujših primerih do 24 mesecev.
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31. člen
Sodnik ali instruktor, ki fizično napade sodnika, instruktorja, igralca, trenerja, člane sodniških
ali nogometnih organov, bo kaznovan z kaznijo do 12 mesecev, a v hujših primerih do 24
mesecev.
32. člen
Sodnik ali instruktor, ki zlorabi svojo sodniško legitimacijo, bo kaznovan z kaznijo do 6
mesecev.
33. člen
Sodnik ali instruktor, ki kot priča da netočno izjavo in s tem zavede sodniški ali nogometni
organ, bo kaznovan z kaznijo do 6 mesecev.
34. člen
Sodnik ali instruktor, ki je neaktiven v DNSL ( ne javi se na vabilo na zaslišanje, ostalih vabil,
ne javlja svojo odsotnost, menja stalno bivališče, pa tega ne javi, spreminja številke mobilnih
telefonov pa tega ne javi, ne plača denarne kazni itd.), bo kaznovan z kaznijo do 3 mesecev.
35. člen
Sodnik ali instruktor, ki kljub vabilu ne pride na zaslišanje k sodniškemu ali nogometnemu
organu in s tem onemogoča delo tega organa, bo kaznovan z kaznijo do 6 mesecev.
36. člen
Sodnik ali instruktor, ki se nešportno vede na sestankih, skupščini ali drugi obliki delovanja
sodniške ali nogometne organizacij, bo kaznovan z kaznijo do 6 mesecev.
37. člen
Sodnik ali instruktor, ki sodi ali vrši kontrolo sojenja v času, ko je v suspenzu ali kaznovan,
bo kaznovan z kaznijo do 24 mesecev.
38. člen
Sodnik ali instruktor, ki se neupravičeno ne udeleži skupščine ali plenarnega sestanka, bo
kaznovan z denarno kaznijo. Višino denarne kazni določi skupščina DNSL.
39. člen
Za vsako dejanje, ki ni izrecno predvideno kot prekršek po tem pravilniku, predstavlja pa
kršitev predpisov MNZL, NZS, UEFA ter FIDA, kršitev predpisov ZNSS in DNSL, ali
pomeni kršitev običajnega športnega obnašanja, se storilcu izdeče kazen, predvidena z tem
pravilnikom.
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40. člen
Disciplinski postopek vodi Disciplinsko sodišče DNSL.
41. člen
Odločitev Disciplinskega sodišča DNSL je veljavno sprejeta, če se je za tako odločitev
opredelila večina vseh članov.
42. člen
1) na osnovi prijave kluba, igralca, trenerja, funkcionarja sodniške ali nogometne
organizacije
2) na prijavo nogometnega organa
3) na prijavo sodniškega organa
4) na osnovi poročila o odigrani tekmi
5) na prijavo sodnika ali instruktorja
6) po uradni dolžnosti
Disciplinski postopek, ki je že uveden, lahko organ po službeni dolžnosti razširi tudi na druge
prekrške ter na druge storilce, če je za take prekrške ali storilce izvedel v povezavi z
vodenjem disciplinskega postopka.
43. člen
Prijavo se vloži pismeno pri disciplinskem sodišču DNSL v rokih, določenih s tem
pravilnikom.
44. člen
O uvedbi disciplinskega postopka in razlogih zanj mora Disciplinsko sodišče DNSL obvestiti
prijavljenega, ki ima pravico podati pismen zagovor v roku 3 (treh) dni od prejema obvestila.
45. člen
Če iz prijave izhaja, da je bil storjen hujši prekršek ter so okoliščine primera takšne, da
vzgojni in drugi športni razlogi zahtevajo, da je treba storilcu že pred izrekom preprečiti
kakršna koli aktivnost, lahko Disciplinsko sodišče DNSL takoj po prejemu prijave sodniku ali
instruktorju izreče suspenz.
46. člen
Suspenz iz predhodnega člena traja do izreka določenega sklepa o kazni, vendar največ mesec
dni.
Suspenz se všteje v čas trajanja ukrepa.
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47. člen
V primeru, da kaznovani po 38. členu tega pravilnika ne plača denarne kazni v predpisanem
roku po pravnomočnosti sklepa, lahko disciplinsko sodišče izreče suspenz.
Suspenz po prvem odstavku tega člena traja, dokler kaznovani ne dokaže, da je denarno
obveznost plačal.
48. člen
Kadar Disciplinsko sodišče DNSL, da ni podlage za uvedbo postopka, prijavo s sklepom
zavrne in o tem obvesti prijavitelja.
Če Disciplinsko sodišče DNSL ugotovi, da je pristojno za odločanje v konkretni zadevi,
pokliče obdolženega na zaslišanje ali od njega zahteva pisno izjavo.
Izjemoma ni potrebno pozivati obdolženega na zaslišanje niti zahtevati pisne izjave, če gre za
lažji prekršek, za katerega disciplinsko sodišče izreče opomin ali ukor, iz prijave same pa
izhaja dovolj dejstev in dokazov, na podlagi katerih je moč ugotoviti odgovornost in izreči
ukrep.
Obdolženega ni potrebno klicati na zaslišanje ali zahtevati izjavo v primeru, če je
Disciplinsko sodišče DNSL postopek ustavilo.
Če se obdolženec po pozivu neupravičeno ne odzove na zaslišanje ali pravočasno ne dostavi
pisne izjave, lahko Disciplinsko sodišče DNSL odloči na podlagi podatkov, ki jih ima na
razpolago.
Opustitev ravnanja iz prejšnjega odstavka se šteje za težji prekršek.
49. člen
Ne glede na obveznost zaslišanja po 48. členu tega pravilnika ima obdolženi pravico
zahtevati, da se ga na njegove stroške povabi na sejo Disciplinskega sodišča DNSL zaradi
podrobnejše obrazložitve okoliščin prekrška oziroma zaradi zaslišanja.
V zelo zapletenih primerih lahko Disciplinsko sodišče DNSL, kadar šteje za potrebno, za
pravilno odločanje poleg zaslišanja obdolženega, prič in drugih dokazov, k sodelovanju
pritegne tudi druge športne delavce zaradi razjasnitve posameznih strokovnih vprašanj.
5o. člen
Stroški dela in poslovanja Disciplinskega sodišča DNSL za ugotavljanje odgovornosti in
izrekanja ukrepov gredo v breme DNSL.
Stroške, ki jih trpi sodnik ali instruktor, ki je obdolžen za določen disciplinski prekršek gredo
v breme le-tega.
Določbi prejšnjih odstavkov tega člena se uporablja ne glede na to, s kakšno odločbo je
disciplinski postopek končan.
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5l. člen
Disciplinski postopek mora biti hiter in ekonomičen, pri čemer mora imeti Disciplinsko
sodišče DNSL neprestano pred očmi, potrebo po kontinuirani športni dejavnosti.
Postopek pred Disciplinskem sodiščem DNSL mora biti končan najkasneje v dveh mesecih od
dneva vložitve prijave. Če v tem roku postopek ni končan, ima prijavitelj pravico pritožbe na
Izvršni odbor DNSL kot drugostopenjski organ po postopku, ki je predviden za pritožbe s tem
pravilnikom.
52. člen
Po prejemu prijave ter izvedbi zaslišanja, kadar je le-to po tem pravilniku potrebno, lahko
disciplinsko sodišče glede na ugotovljeno dejansko stanje postopek ustavi ali ugotovi, da je
storilec odgovoren za prekršek, na katerega se prijava nanaša ter izreče ustrezen ukrep.
V pisnem sklepu Disciplinskega sodišča DNSL, s katerim je izrečena kazen, mora biti
naveden opis prekrška, izrečena kazen in pravni pouk.
53. člen
Pisni odpravek sklepa z vsemi zahtevanimi sestavinami je Disciplinsko sodišče DNSL dolžno
izdelati čimprej, najkasneje pa v roku 15 dni od sprejema sklepa.
Disciplinsko sodišče DNSL je dolžno po uradni dolžnosti spremljati izvrševanje in potek
ukrepa.
54. člen
Proti sklepu Disciplinskega sodišča DNSL je dovoljena pritožba v roku 8 dni na od vročitve
pisnega odpravka.
Pritožba se vloži pri Disciplinskem sodišču DNSL, ki jo skupaj s celotnim gradivom in
svojim mnenjem dostavi pritožbenemu organu.
O pritožbi odloča Izvršni odbor DNSL.
Ni dovoljena pritožba zoper sklep Disciplinskega sodišča o suspenzu.
55. člen
Pritožbo lahko vloži:
1. sodnik ali instruktor, ki mu je izrečen ukrep
2. prijavitelj
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56. člen
Kadar so podani nedvoumni razlogi, da je bil z izrekom ukrepa dosežen vzgojen namen v
smislu poboljšanja storilca, sme skupščina DNSL odločiti, da se ukrep omili ali da se storilcu
nadaljnje prestajanja ukrepa odpusti.
Prošnjo za izredno omilitev ukrepa se lahko vloži le enkrat v teku istega leta.
Z dnem, ko je Skupščina DNSL sprejela ta pravilnik preneha veljati Disciplinski pravilnik, ki
ga je sprejel Občni zbor DNSL na svojem zasedanju 28.06.1994.

Predsednik DNSL:
Lazicani Bajram l.r.
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