
 
Na podlagi 24. člena Pravil Zveze nogometnih sodnikov Slovenije (ZNSS) je Upravni odbor (UO) ZNSS na 
svoji korespondenčni seji, dne 25.09.2014 sprejel Disciplinski pravilnik (DP) ZNSS. S tem so se člani 
upravnega odbora zavezali in sprejeli sklep, da se določbe pravilnika uporabljajo  za vse člane društev 
nogometnih sodnikov Slovenije (DNS), postopke pa v skladu s 1. členom  vodi disciplinski sodnik Zveze 
nogometnih sodnikov Slovenije  (DS ZNZSS), v ostalih primerih pa disciplinski sodnik društev 
nogometnih sodnikov Slovenije (DS DNS). 

 

DISCIPLINSKI  PRAVILNIK  ZNSS 
 
     

1. SPLOŠNE DOLOČBE 
 

1. člen 
 
Ta pravilnik ureja odgovornost članov društev nogometnih sodnikov (DNS) za kršitve določb  Pravil ZNSS,  
Pravil nogometne igre, predpisov NZS, pravil športnega obnašanja ter za druge kršitve discipline na 
nogometnih tekmovanjih v organizaciji Nogometne zveze Slovenije (NZS) ali Medobčinske nogometne 
zveze (MNZ). 
 
Uporablja se tudi za ugotavljanje odgovornosti za kršitve, storjene na mednarodnih tekmah, kolikor ni 
bila izrečena kazen s strani FIFA oziroma UEFA. 
 
Pravilnik določa kazni, ki se izrekajo kršiteljem, ter pogoje in postopek za ugotavljanje odgovornosti in 
izrekanje kazni. 
 
S tem pravilnikom se izvzema pravica odločanja o disciplinskih ukrepih s strani disciplinskih organov NZS 
in Združenja klubov 1. SNL (ZK 1. SNL) za člane DNS, ZNSS za prekrške storjene neposredno v povezavi s 
strokovno odločitvijo, storjenih v okviru opravljanja sodniške funkcije in funkcije instruktorja - kontrolorja 
sojenja.  
 
Disciplinski sodnik ZNSS vodi postopke zoper vse sodnike in instruktorje – kontrolorje sojenja, ki so 
opravljali naloge v skladu z 57/a členom Splošnega pravilnika (SP) ZNSS (odrejeni na opravljanje naloge s 
strani organa pri UO ZNSS). Na lastno pobudo disciplinski sodnik lahko prepusti vodenje postopka 
disciplinskemu sodniku DNS – matičnemu organu iz katerega izhaja sodnik ali instruktor – kontrolor 
sojenja, prav tako pa lahko prevzame postopek. 
 
 

2. člen 
 
Člani ZNSS so odgovorni za kršitve, storjene z naklepnim ali malomarnim ravnanjem  ali opustitvijo. 
 
Za člane ZNSS se po tem pravilniku štejejo DNS, ki delujejo v okviru območnih nogometnih organizacij ki 
jih določa 10. člen Pravil ZNSS.  
 

3. člen 
 
Nepoznavanje predpisov ne izključuje disciplinske odgovornosti. 
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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 drugega 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 najprej določita vrsta in višina kazni za vsak 
prekršek posebej, nato pa se izreče enotna kazen. 
 
V primeru, da je s storitvijo dejanja povzročena tudi materialna škoda, se storilcu dejanja lahko naloži kot 
stranska kazen  tudi povrnitev nastale škode, oziroma odpravo nastalih posledic. 
 

 
6. člen 

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

 
7. člen 

 
Postopka ni mogoče uvesti, če je od dneva, ko se je izvedelo za prekršek, pa do dneva vložitve prijave 
pristojnemu organu, preteklo več kot 3 (tri) mesece. 
 
Rok iz prejšnjega odstavka znaša šest mesecev, če gre za prekrške v zvezi z napeljevanjem k 
podkupovanju in podkupovanje, dogovarjanja o rezultatu  tekme ter dajanja neresničnih podatkov, ki 
vplivajo na regularnost poteka tekme. 
 
Po preteku dveh let od dneva storitve prekrška ni mogoče izreči kazni.  
 
 

2. VRSTA IN VIŠINA KAZNI  
 

8. člen 
 
Za posamezne prekrške se storilcem lahko izrekajo naslednje kazni: 
 

- javni opomin; 

- denarna kazen; 

- prepoved opravljanja sodniške funkcije za določeno število tekem; 

- prepoved opravljanja  funkcije kontrolorja sojenja za določeno število tekem; 

- prepoved opravljanja sodniške funkcije za določeno dobo; 

- prepoved opravljanja funkcije kontrolorja sojenja za določeno dobo; 

- izključitev iz DNS oziroma ZNSS. 
  

 
9. člen 

 
Kazen prepovedi opravljanja funkcije za določeno število tekem se sodnikom in instruktorjem -  
kontrolorjem sojenja izreka za najmanj 1 in največ 8 tekem.  
 
Kazen prepovedi  za določeno dobo se sodnikom in instruktorjem -  kontrolorjem sojenja izreka za 
obdobje najmanj 2 mesecev in največ  5 let. 
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10. člen 
 
Denarna kazen se izreče v znesku najmanj 40 (štirideset) EUR in največ  1.250 (tisoč dvesto petdeset) 
EUR. 
 
Denarno kazen je  treba plačati v roku 15 dni po pravnomočnosti odločbe disciplinskega organa. 
 
 

11. člen 
 
Kazen izključitve iz DNS in ZNSS se izreče zaradi težjega prekrška, storjenega v zvezi z delovanjem društva 
in opravljanja funkcij v okviru ZNSS v   tekočem letu in imajo ali bi lahko imele hujše posledice. 

 
12. člen 

 
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 
(treh) mesecev do 2 (dveh) let s pogojem, da 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 sklep disciplinskega organa. 
  

13. člen 
 
O  izrečenih kaznih  se  vodi evidenca. 
 

14. člen 
 
Za vsako dejanje, ki ni izrecno predvideno kot prekršek po tem pravilniku, predstavlja pa kršitev 
predpisov ZNSS, NZS, UEFA FIFA ,ter DNS, ali pomeni kršitev običajnega športnega obnašanja, se storilcu 
izreče kazen, predvidena s tem pravilnikom. 
 

 

3. POSEBNI DEL 
 
 
3. 1. Prekrški  
 

15. člen 
 
Sodnikom, inštruktorjem – kontrolorjem sojenja, funkcionarjem in članom DNS, ZNSS  kazni izreka 
disciplinski sodnik imenovan s strani UO, ZNSS, (IO DNS) zlasti za naslednje prekrške: 
 
- neopravičen izostanek, nepravočasen prihod in nepravočasno javljanje svoje zadržanosti  v zvezi 

z  delegirano tekmo, 
- sojenje tekem na katere ni bil delegiran s strani DNS, ZNSS, 
- sojenje nogometne tekme v opremi, ki je v nasprotju z veljavnimi predpisi ali  neurejena oziroma 

v takšnem stanju, da škoduje ugledu DNS, ZNSS, 
- pri opravljanju funkcije namerno ne upošteva Pravil nogometne igre, navodil in usmeritev 

sodniške in nogometne organizacije, 
- ne skrbi za svoje strokovno izobraževanje, izpopolnjevanje in telesno ter psihofizično 

pripravljenost, 
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- nešportno vedenje in nekorektno vedenje do delegiranih sodnikov, kontrolorja sojenja, igralcev, 
do prisotnih strokovnih, tehničnih oseb, funkcionarjev in drugih članov DNS, ZNSS in NZS, 

- jemanje ali omogočanje jemanja nedovoljenih poživil ali substanc, 
- fizični napad na igralca, uradno osebo, funkcionarja kluba, ali  katerokoli  drugo osebo,  
- neizpolnjevanje obveznosti do DNS, ZNSS in NZS, 
- dajanje netočnih, neresničnih, nepopolnih podatkov v zvezi z odigrano tekmo na kateri je 

opravljal funkcijo,  

- nepopolno, nestrokovno izpolnjevanje predvidenih obrazcev v zvezi s tekmo na kateri opravlja 
funkcije, nepravočasna oddaja predvidenih obrazcev, 

- nepravilno obračunavanje stroškov v zvezi s tekmo na kateri je opravljal odrejeno funkcijo, 

- nepooblaščeno komentiranje sojenja, kritiziranje posameznih odločitev, 

- opravljanje funkcije v času, ko je bil zoper njega izrečen disciplinski ukrep prepoved opravljanja 
funkcije ali suspenz,  

- oviranje ali onemogočanje dela DNS, ZNSS, 
- druga dejanja ki pomenijo kršenje Pravil ZNSS, DNS, pravilnikov in vsa druga, dejanja (prekrški) ki 

škodujejo ugledu DNS, ZNSS. 
 

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

16. člen 
 

Kazen prepoved opravljanja sodniške funkcije za določeno število tekem ali za določeno dobo in kazen 
prepoved opravljanja  funkcije instruktorja -  kontrolorja sojenja za določeno število tekem ali za 
določeno dobo sodnik in instruktor -  kontrolor  prestajata na vseh prvenstvenih ali pokalnih tekmah v 
organizaciji NZS in MNZ  in velja za  celotno ozemlje R Slovenije. Sodnik in instruktor -  kontrolor pričneta 
prestajati kazen v prvem naslednjem krogu po prejemu obvestila o izrečeni kazni in jo prestaneta v 
krogu, ki se po številu ujema s številom tekem prepovedi opravljanja funkcije, oziroma po izteku obdobja 
prepovedi opravljanja funkcije.  
 
Če je kazen izrekel disciplinski sodnik DNS, Upravni odbor ZNSS odloča o tem, ali kazen velja tudi za čas, 
ko je napoten na opravljanje naloge v skladu z 57/a členom Splošnega pravilnika (SP) ZNSS, (odrejeni na 
opravljanje naloge s strani organa pri UO ZNSS) kot je to navedeno v 5. odstavku 1. člena.   

 
 

4.  POSTOPEK UGOTAVLJANJA  ODGOVORNOSTI  IN  IZREKANJA KAZNI 
 
 
4. 1. Disciplinski organ 

  
17. člen 

 
Disciplinski postopek vodi disciplinski sodnik,  ki ga na seji UO ZNSS, (IO DNS) izvolijo in imenujejo člani za 
mandatno obdobje. 
 

18. člen 
 
Disciplinski sodnik se izloči pri odločanju v primeru, če je v postopku, ali če je v postopku sodnik ali 
instruktor - kontrolor sojenja in obstajajo okoliščine, ki vzbujajo dvom v nepristransko odločanje 
(sorodstvene vezi ali druge pomembne okoliščine). 
Če so podane okoliščine, ki vzbujajo dvom o nepristranskosti odločanja disciplinskega sodnika, lahko  
udeleženec  do začetka uvedbe postopka zahteva  njegovo izločitev . 
   
O izločitvi dokončno odloči predsednik ZNSS (DNS). 
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4. 2. Uvedba postopka 

 
19. člen 

Disciplinski postopek se uvede : 
 
- na podlagi poročila sodnika, delegata ali instruktorja - kontrolorja  sojenja, 
- na podlagi prijave ekipe, 
- na podlagi prijave člana organa NZS, 
- po uradni dolžnosti. 
 
Disciplinski postopek, ki je že uveden, lahko disciplinski sodnik po uradni dolžnosti razširi tudi za druge 
prekrške ter na druge storilce, če je za take prekrške ali storilce izvedel v povezavi z vodenjem disciplin-
skega postopka. 
 

20. člen 
 

 
Prijava mora biti podana v rokih določenih s tem pravilnikom, poslana po  pošti s  priporočeno pošiljko, 
ali neposredno vložena na sedežu ZNSS (DNS). Za dan oddaje se šteje datum oddaje na pošti oziroma 
datum oddaje oziroma sprejema v pisarni ZNSS (DNS). 
 
 
4. 3. Potek postopka 

 
21. člen 

 
O uvedbi disciplinskega postopka in razlogih zanj mora disciplinski sodnik obvestiti prijavljenega, ki ima 
pravico podati zagovor v roku 24 ur od prejema obvestila. Disciplinski sodnik odloča, glede na zbrano 
gradivo, ali bo na sejo vabil tudi prijavljenega. V kolikor je prijavljeni na sejo vabljen, pa se je ne udeleži in 
izostanka ne opraviči, se obravnava kljub temu prične. 
 
Pisemske pošiljke in vabila se vročajo priporočeno po pošti, po elektronski pošti, ali preko društev.  

 
22.člen 

 
Po izvedenem postopku izda disciplinski sodnik sklep, s katerim postopek ustavi ali izreče kazen. 
 
V pismenem sklepu disciplinskega sodnika, s katerim je izrečena kazen , mora biti naveden opis prekrška, 
izrečena kazen  in pravni pouk. 

 
23.člen 

 
Pismeni odpravek sklepa je treba vročiti osebi zoper katero se je vodil postopek, ZNSS in  DNS katerega 
član je. 
 
Sodnikom in instruktorjem -  kontrolorjem se sklepi lahko vročajo preko ZNSS, DNS. 
 

 

4. 4. Stroški postopka 

 
24. člen 

 
Stroški disciplinskega postopka gredo v breme prijavljenih, če je kazen izrečena, sicer pa bremenijo 
proračun NZS - ZNSS (DNS). 
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4. 5. Suspenz 

 
25. člen 

 
Če iz prijave izhaja, da je bil storjen hujši prekršek ter so okoliščine primera takšne, da je treba  storilcu že 
pred izrekom kazni preprečiti nastopanje ali opravljanje funkcij, lahko disciplinski sodnik izreče suspenz. 
Če suspenz izreče disciplinski sodnik ZNSS, ta velja tudi za vse člane DNS. Če suspenz izreče disciplinski 
sodnik DNS, ZNSS - Upravni odbor odloči, ali suspenz velja tudi za opravljanje funkcij in nalog v okviru 
ZNSS. 
 

 
26. člen 

 
Suspenz traja do izreka dokončnega sklepa o kazni, vendar največ mesec dni. 
Suspendirani ne sme nastopati ali opravljati kakršnokoli funkcijo. 
Suspenz se všteva v čas trajanja kazni. 
 
 

27. člen 
 
V primeru, da kaznovani ne plača denarne kazni v predpisanem roku po pravnomočnosti sklepa, lahko 
disciplinski sodnik izreče suspenz. 
 
Disciplinski sodnik lahko izreče suspenz tudi zaradi drugih neplačanih obveznosti  do  ZNZS,  DNS ali NZS. 
V tem primeru lahko, disciplinski sodnik na podlagi prijave  upnika določi dodatni 15 dnevni rok za 
plačilo. Po tem roku se prijavljeni avtomatično suspendira. V izjemnih primerih lahko disciplinski sodnik 
suspenz odloži. 
 
Suspenz traja, dokler kaznovani ne dokaže, da je denarno obveznost plačal. 
 
 

4. 6. Pritožba 

 
28. člen 

 
Proti sklepu disciplinskega sodnika je dovoljen pritožba v roku 8 dni od vročitve. 
Pritožbo lahko vložita pisno kaznovani ali matično društvo ter vse osebe navedene v 19. členu (osebe, ki 
imajo pravico predlagati uvedbo postopka)  na ZNSS (DNS).  Roki se štejejo enako kot za podano prijavo 
in so navedeni v 20. členu.        
O pritožbi odloča UO ZNSS  (izvršni odbor DNS). 
V pritožbenem postopku se plača taksa, ki jo določi UO ZNSS (IO DNS).  
Na podlagi obrazloženega predloga /prizadetega/, lahko UO  ZNSS (IO DNS) plačilo takse oprosti.  
Če v pritožbenem roku  taksa ni plačana, se pritožba  zavrže. 
Ugovor ne zadrži izvršitve kazni. 
Proti sklepu o suspenzu ugovor ni dovoljen. 
  

29. člen 
 
UO  ZNSS (IO DNS) lahko  dopolni postopek. 
 
O ugovoru se odloči s sklepom, s katerim se sklep prvostopnega organa potrdi, spremeni ali razveljavi in 
zadevo vrne prvostopnemu organu v novo odločanje. 
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30. člen 
 
Pritožbeni postopek mora biti končan najkasneje v mesecu dni od prejema pritožbe. 
 
Sklep UO ZNSS (IO DNS) je dokončen. 
 
 

31. 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, pa je bila izrečena kazen izključitve ali prepoved opravljanje funkcije za več kot eno 
leto, se disciplinski postopek lahko izjemoma obnovi. 
 
 

5. IZREDNA OMILITEV KAZNI 
 

32. člen 
 
Kadar iz okoliščin izhaja, da je bil dosežen namen kaznovanja, lahko skupščina ZNSS (DNS) kazen omili.   
 
Pismeno pobudo za izredno omilitev kazni se lahko vloži enkrat v koledarskem letu. 
 
Pismeno pobudo za izredno omilitev časovne kazni se lahko vloži, če je potekla vsaj polovica kazni. 
 
 

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
 

33. člen 
 

Disciplinski pravilnik prične veljati z dnem, ko ga sprejme UO ZNSS (IO DNS) na svoji seji. 
Disciplinske zadeve, ki so bile na dan uveljavitve tega pravilnika v teku, se dokončajo po doslej veljavnem 
DP, materialne določbe tega pravilnika pa se uporabljajo, če so za prijavljenega milejše. 
 
  
 
                   
Predsednik ZNSS: 
Vlado Šajn 
                                                                                                        
 
 
PRILOGA : Obrazložitev pravilnika 
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O B R A Z L O Ž I T E V 
 

1. UVOD 
 
 

Do sedaj je disciplinski postopek zoper člane Društev nogometnih sodnikov (v nadaljevanju DNS) urejal 
Disciplinski pravilnik (v nadaljevanju DP), ki je bil sprejet na seji Upravnega odbora (v nadaljevanju UO) 
Zveze nogometnih sodnikov Slovenije (v nadaljevanju ZNSS) dne 25. 3. 1996. V praksi se je pokazala 
potreba po spremembi DP, saj so nekatere določbe pravilnika že »zastarele« glede na spremembe aktov, 
pravil itd. Zaradi tega je  sestavljen nov DP, ki postopek poenostavlja, določbe pa so usklajene s trenutno 
veljavno zakonodajo in predpisi. Pravilnik je sestavljen za potrebe ZNSS, prilagojen pa je tako, da ga lahko 
uporabljajo vsa Društva nogometnih sodnikov v Republiki Sloveniji (zato v posameznih členih pravilnika 
lahko zasledite ZNSS  (DNS). 
 
V uvodniku je zapisano: »Na podlagi 24. člena Pravil Zveze nogometnih sodnikov Slovenije (ZNSS) je 
Upravni odbor (UO) ZNSS na svoji korespondenčni seji, dne 25.09.2014 sprejel Disciplinski pravilnik 
(DP) ZNSS. S tem so se člani upravnega odbora zavezali in sprejeli sklep, da se določbe pravilnika 
uporabljajo  za vse člane društev nogometnih sodnikov (DNS), postopke pa v skladu s 1. členom  vodi 
disciplinski sodnik Zveze nogometnih sodnikov Slovenije  (DS ZNZSS), v ostalih primerih pa DS DNS«. S 
tem, ko pravilnik sprejme UN ZNSS, kateri člani so zastopani iz  vseh MDNS, se avtomatično tudi zavežejo, 
da spoštujejo in sprejemajo določbe pravilnika in potrdijo predpisan način vodenja disciplinskega 
postopka (s strani ZNSS ali DNS).  
 
 

2. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH ČLENOV 
 
 

2.1. Splošne določbe 
 
V 1. členu je določeno, da pravilnik ureja odgovornost vseh članov DNS za kršitve veljavnih predpisov na 
nogometnih tekmah v organizaciji NZS, kakor tudi v organizaciji FIFA in UEFA v kolikor kazen ni bila 
izrečena od njihovih organov. V skladu z 57. členom, točka a, Splošnega pravilnika ZNSS, o vseh zadevah 
odloča disciplinski sodnik ZNSS. Po lastni oceni pa posamezne primere lahko prepusti v odločanje 
disciplinskemu sodniku matičnega društva iz katerega izhajata sodnik ali instruktor – kontrolor sojenja.   
 
Pravilnik določa kazni, ki se izrekajo kršiteljem, ter pogoje in postopek za ugotavljanje odgovornosti in 
izrekanje kazni. 
 
Pomembno je, da se s tem pravilnikom izvzema pravica odločanja o disciplinskih ukrepih s strani 
disciplinskih organov NZS in Združenja klubov 1. SNL, za člane DNS, ZNSS za prekrške storjene 
neposredno v povezavi s strokovno odločitvijo, storjenih v okviru opravljanja sodniške funkcije in funkcije 
kontrolorja sojenja.  
 
V 2. in 3.  členu je opredeljena odgovornost članov DNS, za dejanja, ki jih storijo z naklepom, iz 
malomarnosti ali z opustitvijo. 
 
V 4., 5. in 6. členu je določeno, da je storilec odgovoren tudi za poskus storitve posameznega prekrška, 
kakor tudi za napeljevanje k storitvi ali pomoč pri storitvi prekrška. Če je storjenih več prekrškov se 
prvotno določi odgovornost in višini kazni za posamezni prekršek, na koncu pa se določi enotna skupna 
kazen za vse prekrške. Določen je tudi postopek v zvezi s povrnitvijo nastale materialne škode in odpravo 
nastalih posledic. V vseh primerih je pri izreku potrebno upoštevati olajševalne in oteževalne okoliščine.  
 
7. člen določa zastaralne roke v zvezi z uvedbo  postopka.  Zastaralni rok je 3 mesece od dneva, ko se je 
izvedelo za kršitev, razen za hujša dejanja v zvezi s podkupovanjem, dogovarjanjem o rezultatu tekme in 
dajanju neresničnih podatkov v zvezi s potekom tekme. V teh primerih je zastaralni rok šest mesecev. 



 9  

 Po preteku dveh let od dneva storitve prekrška ni mogoče izreči kazni.   
 
 

2.2. Vrsta in višina kazni 
 
V 8. členu so naštete vrste kazni, ki so glede na star pravilnik nekoliko številčno zmanjšane in 
konkretizirane. Možno je izreči javni opomin kot najmilejšo kazen, sledi denarna kazen, prepoved 
opravljanja funkcij za določeno število tekem, ali za določeno dobo in izključitev iz DNS kot najhujši 
disciplinski ukrep.  
 
V 9. členu so opredeljene in določene kazni prepovedi opravljanja funkcij glede na število tekem ali 
časovno obdobje. Možno je izreči kazen prepovedi opravljanja funkcije na eni tekmi, praviloma je to 
naslednja tekma, kot najmilejšo kazen in prepoved opravljanja funkcij za dobo 5. let, kot najhujša možna 
kazen. 
 
V 10. členu je opredeljena denarna kazen, ki znaša od 40 EUR do 1.250 EUR.  
 
11. člen določa najhujšo obliko kazni, izključitev iz DNS, ZNSS in jo je moč izreči  za dejanja, ki bi lahko 
imele ali imajo najhujše posledice.  
 
12. člen določa izrek kazni s pogojno odložitvijo prestajanja kazni od treh mesecev do 2 let, če kaznovani 
v tem času ne stori podobnega ali hujšega prekrška. Poleg izrečene kazni je storilcu možno naložiti še 
izvršitev oziroma izpolnitev druge obveznosti v zvezi s posledičnim dejanjem (popravilo, poplačilo ipd.). 
 
V 14. členu je opredeljena univerzalna določba, ki določa storilčevo odgovornost za vsa dejanja, ki 
pomenijo kršitev predpisov DNS, ZNSS, NZS, EEFA in FIFA  ali pomenijo kršitev običajnega športnega 
obnašanja. S pravilnikom je vsa dejanja težko določiti, zato so v praksi nastajali problemi v zvezi z 
vodenjem postopka. Takšna določba pa opredeljuje tudi težko predvidljive kršitve.  
 
Disciplinski sodnik se po svoji vesti glede na tehtanje vseh dejstev in dokazov odloči za kazen, ki naj bi 
bila predvsem vzgojna  in učinkovita.  
 
 

2.3   Posebni del 
 
V 15. členu je določeno, da postopke vodi  in izreka kazni disciplinski sodnik, ki ga imenuje UO ZNSS, v 
DNS pa IO DNS. Zadeva je poenostavljena, saj so predvsem v DNS imenovali člane v  disciplinske komisije 
ali pa imenovali disciplinskega komisarja, kar pa ni potrebno, saj je vsakemu udeležencu postopka  
zagotovljeno pravno varstvo v pritožbenem postopku.  
 
16. člen določa način prestajanja časovno opredeljene kazni prepovedi opravljanja funkcije, tako po 
številu tekem, kakor tudi glede na določeno časovno obdobje. V kolikor je posameznik kaznovan, ne 
more opravljati funkcije v okviru DNS, Medobčinske nogometne zveze, kakor tudi ne v okviru NZS. V 
drugem odstavku je določeno, da v primeru, ko kazen izreče disciplinski sodnik DNS, Upravni odbor ZNSS 
odloča o tem, ali kazen velja tudi za čas, ko je napoten na opravljanje naloge v skladu z 57/a členom 
Splošnega pravilnika (SP) ZNSS, (odrejeni na opravljanje naloge s strani organa pri UO ZNSS). S tem 
določilo je dana možnost ZNSS, Upravnemu odboru, da odloči ali bo tak sodnik lahko opravljal naloge že 
na delegiranih meddržavnih tekmah, ali tekma višjega nivoja v okviru NZS.   Vsak, ki izreče kazen 
posamezniku, mora o izreku obvestiti vse organe (DNS, ZNSS, NZS), kateri morajo pri delegiranju in 
razporejanju na funkcije kazen upoštevati. 
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2.4 Postopek ugotavljanja odgovornosti in izrekanje kazni 
 
2.4.1.Disciplinski organ 
 

V 17. členu DP je določeno, da Disciplinskega sodnika imenuje UO ZNSS za potrebe ZNSS, IO DNS za 
potrebe posameznega društva. Zaradi poenostavitve postopka  in usklajenosti z organizacijo na nivoju 
NZS, ne priporočamo disciplinskih komisij, prav pa je da se imenuje tudi namestnika DS (ta ga bi 
nadomeščal v primeru različnih odsotnosti ipd.) 
 
V 18 členu so našteti primeri, ko se je disciplinski sodnik dolžan izločiti iz postopka. Njegovo izločitev pa 
lahko zahteva tudi udeleženec postopka do začetka uvedbe postopka. V kolikor nastane spor glede 
izločitve, o izločitvi odloči predsednik ZNSS (DNS). Pristojnost na predsednika je prepuščena zato, ker je 
potrebno o zadevi hitro odločiti, zaradi zastaralnih rokov.  
 

2.4.2 Uvedba postopka 
 

V 19. členu je navedena podlaga za uvedbo disciplinskega postopka. Disciplinski postopek se uvede na 
podlagi poročila, prijave, sodnika, delegata, instruktorja – kontrolorja sojenja, na podlagi prijave ekipe, 
na podlagi prijave člana organa NZS in po uradni dolžnosti. Disciplinski sodnik lahko  postopek, po uradni 
dolžnosti razširi na druge prekrške ali na druge storilce, če so v povezavi z vodenim postopkom.  
 
20. člen določa štetje  roka podane prijave. Če je izročena v pisarni ZNSS ali DNS se šteje datum oddaje v 
pisarni (štampiljka , datum in podpis osebe, ki je sprejela prijavo), če je oddana po pošti pa datum poštne 
štampiljke na ovojnici, oziroma potrdilo o oddaji priporočene pošiljke). 
 

2.4.3. Potek postopka 
 

V 21. člen je predpisan potek disciplinskega postopka. Disciplinski sodnik mora o uvedbi postopka 
obvestiti prijavljenega in ga seznaniti s pravico, oziroma ga pozvati, da v roku 24. ur od prejema obvestila 
poda svojo izjavo (zagovor). Disciplinskemu sodniku je prepuščena diskrecijska pravica odločanja, ali bo 
na sejo vabil posameznega udeleženca postopka. V kolikor je posameznik na sejo vabljen, pa se je ne 
udeleži, niti svojega izostanka ne opraviči, se obravnava lahko nadaljuje in zaključi v nenavzočnosti.  
 
22. in 23. člen določata naloge disciplinskega sodnika  po izvedenem postopku. Ta je dolžan izdati sklep s 
katerim postopek ustavi ali pa izreče predpisano kazen. Iz sklepa mora biti razviden opis prekrška, 
izrečena kazen in pravni pouk. Sklep je potrebno vročiti osebi zoper katero se je vodil postopek, DNS 
katerega član je in ZNSS.  Sklep se lahko vroči tudi preko ZNSS ali matičnega društva, katerega član je.  
 

2.4.4 Stroški postopka 
 

Stroški postopka bremenijo prijavljenega v kolikor mu je krivda dokazana in kazen izrečena, sicer pa 
bremenijo proračun ZNSS (DNS). 
 

2.4.5. Suspenz 
 

25., 26. in 27. člen določajo pogoje in način ter čas trajanja suspenza, ki se lahko izreče, če iz 
prijave izhaja, da je bil storjen hujši prekršek ter so okoliščine primera takšne, da je treba  
storilcu že pred izrekom kazni preprečiti nastopanje ali opravljanje funkcij. V drugem stavku 25. 
člena je posebej navedeno, če suspenz izreče disciplinski sodnik ZNSS, ta velja tudi za vse člane DNS. 
Če suspenz izreče disciplinski sodnik DNS, ZNSS - Upravni odbor odloči, ali suspenz velja tudi za 
opravljanje funkcij in nalog v okviru ZNSS. S tem določilo je dana možnost ZNSS, Upravnemu odboru, da 
odloči ali bo tak sodnik v času izrečenega suspenza s strani disciplinskega sodnika DNS, lahko opravljal 
naloge že na delegiranih meddržavnih tekmah, ali tekma višjega nivoja v okviru NZS.    
Suspenz traja do izreka dokončnega sklepa, vendar največ mesec dni.  Suspenz se všteva v čas trajanja 
kazni.  
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Suspenz se lahko izreče tudi zaradi neplačane denarne kazni v predpisanem roku po pravnomočnosti 
sklepa, kakor tudi zaradi neplačanih drugih obveznosti do NZS, ZNSS, DNS. V takih primerih lahko 
disciplinski sodnik določi dodatni 15 dnevni rok plačila, po poteku  roka pa je oseba avtomatično v 
suspenzu. V takem primeru traja suspenz dokler oseba ne dokaže, da je denarno obveznost plačala.  
 

2.4.6. Pritožba 
 

V 28. členu je določen pritožbeni postopek. Pritožbo proti sklepu disciplinskega sodnika lahko vložita 
kaznovani, njegovo matično društvo in vse osebe, ki imajo tudi pravico predlagati uvedbo disciplinskega 
postopka (navedene v 19. členu DP)  v roku 8 dni po vročitvi. Način in štetje roka sta določena v 20 členu, 
določila se analogno uporabljajo. O pritožbi odloča UO ZNSS oziroma  Izvršni odbor DNS, glede na to 
kateri disciplinski sodnik je vodil postopek. Prav je, da se za vloženo pritožbo plača taksa, katero višino 
določi UO ZNSS oziroma za društvo IO DNS.  Omenjena organa lahko na podlagi prošnje,  iz katere 
izhajajo utemeljeni razlogi prizadetega plačila takse oprostita. Če ob vložitvi  pritožbe takse ne plača, niti 
ne zaprosi za oprostitev plačila takse, se pritožba zavrže. Proti sklepu o suspenzu pritožba ni dovoljena.  
 
V 29. in 30.  členu so določene pristojnosti pritožbenega organa. Pri ZNSS je to UO ZNSS, pri DNS je to IO 
DNS. Ta lahko postopek dopolni.  O odločitvi izda  sklep, v katerem odločitev disciplinskega sodnika 
potrdi, spremeni ali razveljavi in zadevo vrne v novo odločanje.  Postopek mora biti končan najkasneje v 
mesecu dni od prejema pritožbe. Sklep oziroma odločitev organa je dokončna.  
 
V 31. členu je določena izjemna obnovitev disciplinskega postopka, v primeru, ko se po pravnomočnosti 
odločbe disciplinskega sodnika, s katero je bil posameznik kaznovan z izključitvijo ali prepovedjo 
opravljanje funkcije za več kot eno leto,  ugotovljena nova dejstva, ki jih ni bilo mogoče uporabiti v 
prejšnjem postopku in če bi ob upoštevanju teh dejstev bila izrečena ugodnejša kazen kaznovanemu.   
 

2.5 Izredna omilitev kazni 
 

32. člen predvideva izredno omilitev kazni v primerih, ko iz okoliščin izhaja, da je bil dosežen namen 
kaznovanja. Pismeno pobudo lahko vložita posameznik ali društvo, enkrat v koledarskem  letu, če je 
potekla vsaj polovica kazni.  
 

2.6. Prehodne in končne določbe 
 

Disciplinski pravilnik prične veljati z dnem, ko ga sprejme UO ZNSS na svoji seji (če ga uporablja DNS pa 
po sprejemu IO DNS na svoji seji). Disciplinske zadeve, ki so v teku na dan uveljavitve tega pravilnika, se 
dokončajo po doslej veljavnem DP, materialne določbe tega pravilnika pa se uporabijo, če so za 
prijavljenega milejše.    
 

3. ZAKLJUČEK 
 
Disciplinski postopek je s tem pravilnikom posodobljen in primerljiv s postopkom na NZS. Sestavljen je za 
potrebe ZNSS, določbe, pa so prilagojene za potrebe vseh DNS. S tem je zagotovljen enotni postopek in 
enaka obravnava (načelo enakopravnosti) za vse člane ZNSS in posameznih DNS (posamezna društva 
sedaj lahko vodijo postopke po svojih DP).   
 
 
Predsednik ZNSS: 
Vlado Šajn 
 
 
 
 
 
 
 


