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Navodilo sodnikom glede dejanj izražanja 

nestrpnosti, sovraštva in žalitve dostojanstva 

posameznika ali skupine na nogometnih tekmah 
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Na podlagi 27. člena Statuta Nogometne zveze Slovenije  je Izvršni odbor NZS na 11. seji dne 

20.06.2012 sprejel 

 

 

NAVODILO SODNIKOM  

GLEDE DEJANJ IZRAŽANJA NESTRPNOSTI, SOVRAŠTVA IN ŽALITVE 

DOSTOJANSTVA POSAMEZNIKA ALI SKUPINE NA NOGOMETNIH TEKMAH 
 

 

I. 

 

Ta navodila določajo ravnanje sodnikov v primerih spodbujanja ali razpihovanja rasnega, 

narodnostnega, etničnega, spolnega, jezikovnega, verskega, političnega ali drugega sovraštva, nasilja, 

nestrpnosti ali žalitve dostojanstva posameznika ali skupine na nogometnih tekmah.  

 

II. 

 

Ravnanje sodnikov se izvede v treh korakih: 

1. Prekinitev igre: Če sodnik opazi (ali ga o tem obvesti delegat tekme preko četrtega sodnika) 

dejanja iz prve točke tega navodila in oceni, da gre za dejanja velikega obsega in  

intenzivnosti, z uporabo pravila 5 Pravil nogometne igre, prekine igro in zahteva, da se preko 

ozvočenja objavi sporočilo, ki zahteva od gledalcev, da nemudoma prenehajo s takimi dejanji. 

 

2.  Začasna prekinitev tekme: Če sodnik ugotovi, da dejanja iz prve točke tega navodila niso 

prenehala, potem ko se je tekma nadaljevala (prvi korak ni bil učinkovit), prekine tekmo in 

odredi ekipama odhod v slačilnico. S pomočjo delegata tekme sodnik ugotavlja ali so dejanja 

iz prve točke tega navodila prenehala in odredi ponovno objavo sporočila preko ozvočenja, s 

katerim se gledalce tudi obvesti, da bo tekma dokončno prekinjena, če ne prenehajo z dejanji 

iz prve točke tega navodila. V nadaljevanju se sodnik posvetuje z delegatom, odgovornimi 

osebami, ki na tekmi skrbijo za varnost (komisar za varnost, policija, varnostna služba) o 

nadaljnjih ukrepih, še posebej pa o dokončni prekinitvi tekme. 

 

3. Dokončna prekinitev tekme: Če sodnik ugotovi, da dejanja iz prve točke tega navodila niso 
prenehala (drugi korak ni bil učinkovit), dokončno prekine tekmo.  
 

III. 

 

O disciplinskih in tekmovalnih posledicah odločata Disciplinski sodnik NZS oziroma Vodja tekmovanja. 

 

IV. 

 

Ta navodila začnejo veljati, ko jih sprejme Izvršni odbor NZS. 

 

Nogometna zveza Slovenije 

 

Aleksander Čeferin l.r. 
Predsednik NZS 


