Na podlagi b) točke, 27. člena Statuta Medobčinske nogometne zveze Nova Gorica sprejetega 21. 3.
2019 je IO MNZ Nova Gorica na 2. redni seji dne 5. 9. 2022 sprejel
DISCIPLINSKI PRAVILNIK MEDOBČINSKE NOGOMETNE ZVEZE NOVA GORICA
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) V Medobčinski nogometni zvezi Nova Gorica (v nadaljevanju MNZ Nova Gorica) področje
disciplinskih zadev ureja Disciplinski pravilnik Nogometne zveze Slovenije (v nadaljevanju DP NZS),
ki v 6. odstavku 1. člena določa, če posamezna medobčinska nogometna zveza disciplinsko
odgovornost ureja s svojim pravilnikom, mora biti ta usklajen z DP NZS.
(2) Posamezne določbe DP NZS, katerih uporaba je eksplicitno navedena za NZS, se smiselno
uporabljajo tudi za MNZ Nova Gorica.
2. člen
(1) Ta pravilnik v skladu z DP NZS drugače ureja višino in razpon kazni za posamezne disciplinske
prekrške opisane v nadaljevanju, ki so storjeni v tekmovanjih MNZ Nova Gorica.
II. VIŠINA IN RAZPON KAZNI
3. člen
(1) Denarna kazen se izreče:
- fizični osebi v znesku najmanj 50 EUR in največ 500 €,
- pravni osebi v znesku najmanj 50 EUR in največ 5.000 €.
(2) Za prekrške na osnovi drugega odstavka 14. člena DP NZS, se lahko izreče denarna kazen v višini
najmanj 300 €.
(3) Denarno kazen je treba plačati v roku 15 dni po pravnomočnosti odločbe disciplinskega organa.
4. člen
(1) Na članskih tekmah, je pravna oseba ekipe, ob doseženi vsoti petih (5) ali več rumenih kartonov na
eni tekmi, dolžna plačati za vsak prejeti:
- rumeni karton 10 €,
- rdeči karton, kateri je posledica dveh rumenih kartonov 25 € ter
- direktni rdeči karton 35 €.
(2) V kolikor ekipa na eni članski tekmi prejme dva (2) ali več rdečih kartonov, je pravna oseba ekipe,
ne glede na prejšnji odstavek tega člena, dolžna plačati za vsak prejeti:
- direktni rdeči karton 35 €,
- rdeči karton, kateri je posledica dveh rumenih kartonov 25 € ter
- rumeni karton 10 €.
5. člen
(1) Ob nastopu igralca za ekipo pod drugim imenom oziroma na drugo športno izkaznico, kakor tudi v
primeru, ko delegat ali sodnik pri identifikaciji igralcev ugotovi takšno namero in zato do nastopa
igralca pod drugim imenom oziroma na drugo športno izkaznico ni prišlo, se ob prvi takšni kršitvi
znotraj enega tekmovalnega leta izreče:
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- denarna kazen v višini 400 €,
- ekipi v tisti starostni kategoriji se odvzame pravica oziroma možnost za napredovanje v višji rang
tekmovanja,
- trenerja ekipe se prijavi trenerski organizaciji.
(2) Ob nastopu igralca za ekipo pod drugim imenom oziroma na drugo športno izkaznico, kakor tudi v
primeru, ko delegat ali sodnik pri identifikaciji igralcev ugotovi takšno namero in zato do nastopa
igralca pod drugim imenom oziroma na drugo športno izkaznico ni prišlo, se ob drugi takšni kršitvi
znotraj enega tekmovalnega leta izreče:
- denarna kazen v višini 500 €,
- ekipo v tisti starostni kategoriji se izključi iz tekmovanja,
- trenerja ekipe se prijavi trenerski organizaciji.
(3) V primeru kršitve iz drugega odstavka tega člena lahko disciplinski organ pravni osebi ekipe izreče
tudi kazen tako, da kazen zadane tudi člansko ekipo ali ekipo, ki tekmuje v najvišjem rangu
tekmovanja.
6. člen
(1) Prekinitev tekme po krivdi ene od ekip NK, ŠD, KMN ali ŽNK, ki je posledica kršitev določil tega
pravilnika, razen v primeru, ko ekipa na igrišču ostane z nezadostnim številom igralcev za
nadaljevanje tekme, se NK, ŠD, KMN ali ŽNK izreče denarna kazen v višini:
- 50 €, če se to zgodi v starostni kategoriji U7, U9, U11 ali U13,
- 100 €, če se to zgodi v starostni kategoriji U15, U17, U19,
- 150 €, če se to zgodi v starostni kategoriji članov ali veteranov.
(2) Ob vsaki ponovitvi prekrška, iz prvega odstavka tega člena, znotraj enega tekmovalnega leta se
denarna kazen poveča za 50% s tem, da se za izračun upošteva zadnja izrečena višina kazni.
(3) Ekipa NK, ŠD, KMN ali ŽNK, ki samovoljno med tekmo zapusti igrišče ali se po polčasu na slednjega
ne vrne, se NK, ŠD, KMN ali ŽNK izreče kazen v višini:
- 50 €, če se to zgodi v starostni kategoriji U7, U9, U11 ali U13,
- 100 €, če se to zgodi v starostni kategoriji U15, U17, U19,
- 150 €, če se to zgodi v starostni kategoriji članov ali veteranov, ter
- v starostnih kategorijah, kjer se vodi lestvica, se ekipi odvzame ena (1) točka.
(4) Ob vsaki ponovitvi prekrška, iz tretjega odstavka tega člena, znotraj enega tekmovalnega leta se
kazen poveča za 50% ter odvzame še ena (1) točka več s tem, da se za izračun upošteva zadnja
izrečena višina kazni.
7. člen
(1) Pravni osebi ekipe, ki v tekmovanjih mlajših starostnih kategorij, kjer na tekme niso delegirani sodniki,
neopravičeno ne pride na tekmo, se izreče denarna kazen v višini od 50 €. Ob drugem
neopravičenem ne prihodu na tekmo znotraj ene tekmovalne sezone se kazen poveča za 50%.
(2) Pravni osebi ekipe, ki v tekmovanjih mlajših starostnih kategorij, kjer so na tekme delegirani sodniki,
neopravičeno ne pride na tekmo, se izreče denarna kazen v višini od 150 €. Ob drugem
neopravičenem ne prihodu na tekmo znotraj ene tekmovalne sezone se kazen poveča za 50%.
(3) Pravni osebi ekipe, ki v starostni kategoriji veteranov neopravičeno ne pride na tekmo, se izreče
denarna kazen v višini od 50 €. Ob drugem neopravičenem ne prihodu na tekmo znotraj ene
tekmovalne sezone se kazen poveča za 50%.
(4) Pravni osebi ekipe, ki v starostni kategoriji članov neopravičeno ne pride na tekmo, se izreče denarna
kazen v višini od 300 €. Ob drugem neopravičenem ne prihodu na tekmo znotraj ene tekmovalne
sezone se kazen poveča za 50%.
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8. člen
(1) Pravni osebi ekipe, ki v starostni kategoriji U7, U9 ali U11 odstopi oziroma preneha s tekmovanjem,
se izreče denarna kazen v višini od 50 do 200 €.
(2) Pravni osebi ekipe, ki v starostni kategoriji U13 ali veteranov odstopi oziroma preneha s
tekmovanjem, se izreče denarna kazen v višini od 100 do 250 €.
(3) Pravni osebi ekipe, ki v starostni kategoriji U15, U17 ali U19 odstopi oziroma preneha s
tekmovanjem, se izreče denarna kazen v višini od 150 do 400 €.
(4) Pravni osebi ekipe, ki v starostni kategoriji članov odstopi oziroma preneha s tekmovanjem, se izreče
denarna kazen v višini od 200 do 500 €.
(5) Prav tako je NK ali ŠD dolžno za ekipo, ki je odstopilo oziroma prenehalo s tekmovanjem v celoti
poravnati variabilni del letne članarine kot je določena s Pravilnikom o članarinah MNZ Nova Gorica.
III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
9. člen
(1) Disciplinski postopki, ki so bili na dan uveljavitve tega pravilnika v teku, se dokončajo po doslej
veljavnem disciplinskem pravilniku.
10. člen
(1) Za vse, kar ni predpisano s tem Disciplinskim pravilnikom, veljajo oziroma se smiselno uporabljajo
ustrezna določila IO NZS in IO MNZ Nova Gorica ter drugi veljavni predpisi, sklepi in tolmačenja, ki
jih sprejme in objavi MNZ Nova Gorica ali NZS.
(2) Disciplinski pravilnik MNZ Nova Gorica stopi v veljavo z dnem sprejema 5. 9. 2022 na 2. seji
IO MNZ Nova Gorica.
Nova Gorica, 5. 9. 2022
Tomaž Horvat.
Predsednik MNZ Nova Gorica
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