
Na podlagi 15. člena Statuta Medobčinskega društva nogometnih sodnikov Ptuj je Skupščina 

društva na zasedanju dne 30. 11. 2018 sprejela 

 

 
DISCIPLINSKI PRAVILNIK MEDOBČINSKEGA DRUŠTVA NOGOMETNIH 

SODNIKOV PTUJ 
 

 

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 
 

1. člen 
 

Ta pravilnik določa disciplinske kršitve, postopek in organe za ugotavljanje in odločanje o 

disciplinski odgovornosti ter disciplinske ukrepe Medobčinskega društva nogometnih 

sodnikov Ptuj (v nadaljevanju: MDNS Ptuj) za kršitve Pravil nogometne igre, športnega 

obnašanja, predpisov nogometne in sodniške organizacije ter za druge kršitve ugleda in 

discipline. 

 

2. člen 
 

Člani MDNS Ptuj so odgovorni za kršitve, storjene z naklepnim ali malomarnim ravnanjem 

ter z opustitvijo. 

 

3. člen 
 

Nepoznavanje predpisov in veljavno objavljenih sklepov sodniške in nogometne organizacije 

nikogar ne opravičuje ter ne izključujejo odgovornosti za njegove kršitve. 

 

4. člen 
 

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. 

 

Kdor drugega napelje k storitvi disciplinskega prekrška, ali mu pri storitvi disciplinskega 

prekrška pomaga, se kaznuje, kot bi disciplinski prekršek storil sam. 

 

5. člen 
 

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 

mora biti večja od vsake posamezne določene kazni, vendar ne sme doseči seštevka 

posameznih kazni. 



6. člen 
 

Pri izbiri ukrepa ter določanju njegove višine je treba upoštevati vse olajševalne in 

obteževalne okoliščine v vsakem posameznem primeru, zlasti pa težo storjenega prekrška in 

njegove posledice, stopnjo storilčeve odgovornosti, pobude iz katerih je bil prekršek storjen, 

okoliščine, v katerih je bil prekršek storjen, moralne in športne lastnosti storilca ter njegovo 

obnašanje po storitvi. 

 

7. člen 
 

Postopek se ne more uvesti, če je od dneva storitve prekrška do dneva vložitve prijave 

Disciplinski komisiji preteklo več kot en mesec. 

 

Izvršitev disciplinske kazni zastara v petih letih po vročitvi pisnega odpravka sklepa, s 

katerim je bila kršitelju izrečena kazen. 

 

8. člen 
 

Kjer ta pravilnik določa pisno obliko, se šteje, da je elektronska oblika enakovredna pisni. 

 

 
 

II. VRSTA IN VIŠINA KAZNI 
 

9. člen 
 

Za posamezne prekrške se lahko članom MDNS Ptuj izrekajo naslednji ukrepi: 

 

- opomin, 

- ukor, 

- prepoved sojenja za določeno število tekem, 

- prepoved vršenja kontrol za določeno število tekem, 

- prepoved sojenja za določeno dobo, 

- prepoved vršenja kontrol za določeno dobo, 

- prepoved opravljanja funkcij za določeno dobo, 

- izključitev iz društva MDNS Ptuj. 

 

10. člen 
 
Opomin se izreče za lažje disciplinske kršitve in za tiste težje disciplinske kršitve, ki so 

milejše narave oziroma za katere se ugotovi obstoj olajševalnih okoliščin, zaradi katerih bo že 

z opominom dosežen namen disciplinskega ukrepa. 

 

 



11. člen 
 

Ukor se izreče sodniku ali inštruktorju, kateremu glede na okoliščine prekrška ni potrebno 

izreči drugega ukrepa, zlasti pa, če je storil prekršek zaradi nepremišljenosti ali 

lahkomiselnosti, škodljive posledice prekrška pa so neznatnega pomena. 

 

12. člen 
 

Ukrep prepovedi sojenja oziroma vršenja kontrol za določeno število tekem se izreka za 1 

(eno) do 8 (osem) tekem, računajoč najvišjo ligo v tekmovanju Medobčinske nogometne 

zveze Ptuj (v nadaljevanju: MNZ Ptuj). 

 

Ukrep prepovedi sojenja, vršenja kontrol oziroma funkcije se izreka članom MDNS Ptuj za 

obdobje od 1 (enega) meseca do 2 (dveh) let, računajoč najvišjo ligo v tekmovanju MNZ Ptuj. 

 

13. člen 
 

V primerih, ko je mogoče namen ukrepanja doseči tudi na drug način, sme pristojni organ 

izvršitev izrečenega ukrepa v primerih, ko je to glede na okoliščine primera opravičljivo, 

pogojno odložiti za dobo od treh 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 se ne uporablja za ukrep opomina ali ukora. 

 

14. člen 
 

Člana društva se izključi, če le-ta grobo krši določila statuta, ali če je mu je dvakrat izrečen 

ukrep prepovedi sojenja, vršenja kontrol oz. opravljanja funkcij v trajanju 12 ali več mesecev. 

 

15. 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 

sodniške in nogometne organizacije, ali pomeni kršitev običajnega športnega obnašanja, se 

storilcu lahko izreče kazen, predvidena s tem pravilnikom. 

 

 
 

III. POSTOPEK UGOTAVLJANJA ODGOVORNOSTI IN IZREKANJA KAZNI 
 

1. Disciplinski postopek na prvi stopnji 
 

16. člen 



Disciplinski postopek na prvi stopnji vodi Disciplinska komisija. 

 

Disciplinska komisija šteje tri člane. 

 

Predsednika in dva člana imenuje Upravni odbor društva. 

 

17. člen 
 

Disciplinska komisija praviloma odloča v polni sestavi. 

 

V okrnjeni sestavi lahko odloča samo v primeru, če je za enega od članov podan izločitveni 

razlog.  

 

Glede izločitve člana Disciplinske komisije se smiselno uporabljajo določbe o izločitvi, 

določene v zakonu, ki ureja kazenski postopek. 

 

Kadar Disciplinska komisija odloča v polni sestavi, je sklep veljavno sprejet, če zanj glasuje 

večina članov. 

 

Kadar odloča v okrnjeni sestavi, sprejema odločitve soglasno. 

 

18. člen 
 

Disciplinski postopke se uvede: 

 

- na osnovi prijave kluba, igralca ali trenerja,  

- na osnovi prijave funkcionarja sodniške ali nogometne organizacije, 

- na prijavo nogometnega organa, 

- na prijavo sodniškega organa, 

- na osnovi poročila o odigrani tekmi, 

- na prijavo sodnika ali inštruktorja, 

- po uradni dolžnosti. 

 

Prijava se vloži pisno pri Disciplinski komisiji. 

 

Disciplinski postopek, ki je že uveden v zvezi z določenim prekrškom, lahko Disciplinska 

komisija po uradni dolžnosti razširi tudi na druge prekrške ter na druge storilce, če je za take 

prekrške ali storilce izvedelo v zvezi z vodenjem disciplinskega postopka. 

 

19. člen 
 

Kadar Disciplinska komisija ugotovi, da ni podlage za uvedbo postopka, kakor tudi, da 

prijavitelj ni plačal takse v skladu z drugim odstavkom 21. člena tega pravilnika, prijavo s 

sklepom zavrže in o tem obvesti prijavitelja. 



Ko Disciplinska komisija ugotovi, da je pristojna za odločanje v konkretni zadevi, mora o 

uvedbi disciplinskega postopka in razlogih zanj obvestiti domnevnega storilca disciplinskega 

prekrška, ki se ima pravico izjasniti v pisni obliki v roku 24 ur od prejema obvestila. 

 

V kolikor Disciplinska komisija ugotovi, da je potrebno za razjasnitev dejanskega stanja 

zaslišati storilca, le tega povabi na zaslišanje, prav tako pa lahko odloči, da se izvede 

soočenje. 

 

Izjemoma ni potrebno pozivati storilca na zaslišanje niti zahtevati pisne izjave, če gre za lažji 

prekršek, za katerega Disciplinska komisija izreče opomin ali ukor, iz prijave same pa izhaja 

dovolj dejstev in dokazov, na podlagi katerih je moč ugotoviti odgovornost in izreči ukrep. 

 

Storilca tudi ni potrebno klicati na zaslišanje niti zahtevati pisne izjave v primeru, ko 

Disciplinska komisija postopek ustavi. 

 

Če se storilec po pozivu ne odzove na zaslišanje ali pravočasno ne dostavi pisne izjave, lahko 

Disciplinska komisija odloči na podlagi podatkov, ki jih ima na razpolago. 

 

20. člen 
 

Ne glede na obveznosti zaslišanja po 14. členu tega pravilnika ima storilec pravico zahtevati, 

da se ga na njegove stroške povabi na sejo Disciplinske komisije, zaradi podrobnejše 

obrazložitve okoliščin prekrška, oziroma zaradi zaslišanja. 

 

V težavnejših primerih lahko Disciplinska komisija, kadar šteje to za potrebno, za pravilno 

odločanje poleg zaslišanja storilca, prič in izvedbe drugih dokazov, zaradi razjasnitve 

posameznih strokovnih vprašanj k sodelovanju pritegne tudi druge strokovne športne delavce. 

 
21. člen 

 

Stroški dela in poslovanja Disciplinske komisije v zvezi z disciplinskim postopkom, 

uvedenim v skladu z drugo do osmo alinejo prvega odstavka 18. člena tega pravilnika, gredo 

v breme MDNS Ptuj, ne glede na to, s kakšno odločbo je bil  disciplinski postopek končan. 

 

Za uvedbo disciplinskega postopka na podlagi prve alineje prvega odstavka 18. člena tega 

pravilnika mora prijavitelj plačati takso v višini 80,00 EUR, prav tako pa mora kriti stroške 

izvedbe vseh predlaganih dokazov (stroški prihoda prič, izvedencev ipd.). Prijavitelj, ki ob 

vložitvi prijave ne predloži dokazila, da je poravnal dolžno takso, ga Disciplinska komisija s 

plačilnim nalogom pozove, da poravna takso v roku 8 dni. V primeru, da se prijava izkaže za 

utemeljeno (storilcu je izrečen disciplinski ukrep), se prijavitelju taksa, kakor tudi ostali 

stroški, ki jih je bil dolžan nositi po tem pravilniku, v roku 8 dni po dokončnosti določbe o 

disciplinskem ukrepu, vrnejo. 

 



Stroški, ki jih trpi sodnik ali inštruktor, ki je obdolžen za določeni disciplinski prekršek, gredo 

v breme le tega. 

 

22. 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 kakršnokoli 

aktivnost v nogometu, lahko Disciplinska komisija takoj po prejemu prijave sodniku ali 

inštruktorju izreče suspenz. 

 

Suspenz traja do izreka dokončnega sklepa o odgovornosti in ukrepu, vendar ne več kot 2 

meseca. 

 

Suspenz se všteje v čas trajanja ukrepa 

 

23. člen 
 

Postopek pred Disciplinsko komisijo mora biti končan najkasneje v dveh mesecih od dneva 

vložitve prijave. Če v tem roku postopek ni končan, ima prijavitelj pravico do pritožbe na 

Arbitražni svet MDNS Ptuj, kot drugostopenjski organ, kot če  bi bila prijava zavrnjena. 

 

24. člen 
 

Po prejemu prijave ter po izvedbi zaslišanja, kadar je le-to po tem pravilniku potrebno, in 

ostalih dokazov, lahko Disciplinska komisija 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 Disciplinske komisije, s katerim je izrečen ukrep, mora biti naveden opis 

prekrška, izbran ukrep ter njegova višina, obrazložitev odločbe o krivdi in odločitev o izbiri 

ukrepa. 

 

V primeru, ko je kršitelju izrečen opomin, ukor, prepoved sojenja oz. vršenja kontrol za 

obdobje do 6 mesecev, Disciplinska komisija izda sklep brez obrazložitve, pri čemer v 

pravnem pouku upravičence do vložitve pritožbe opozori, da lahko v roku 5 dni od prejema 

sklepa napovedo vložitev pritožbe. 

 

Če vsaj eden od upravičencev do pritožbe napove vložitev pritožbe, se izdela pisni sklep z 

obrazložitvijo. 

 

Sklep z obrazložitvijo mora biti izdelan najkasneje v 15 dneh od vložitve napovedi vložitve 

pritožbe. V tem sklepu se v pravnem pouku upravičence do vložitve pritožbe opozori, da 

lahko v roku 8 dni po prejemu pisnega odpravka sklepa vložijo pritožbo. 

 



25. člen 
 

Pisni odpravek sklepa z vsemi zahtevanimi sestavinami je Disciplinska komisija dolžna 

izdelati čim prej, najkasneje pa v roku 15 dni od sprejema sklepa. 

 

Disciplinska komisija je dolžna po uradni dolžnosti spremljati izvrševanje in potek ukrepa. 

 

 

2. Disciplinski postopek na drugi stopnji 
 

26. člen 
 

Proti sklepu Disciplinske komisije je dovoljena pritožba na Arbitražni svet MDNS Ptuj v roku 

8 dni po prejemu pisnega odpravka sklepa. 

 

Ni dovoljena pritožba zoper sklep Disciplinske komisije o suspenzu. 

 

Pritožbo lahko vloži sodnik ali inštruktor, ki mu je ukrep izrečen, ter prijavitelj. 

 

Pritožba se vloži pri Disciplinski komisiji, ki najprej ugotovi, ali je pritožba dovoljena, 

pravočasna in ali jo je vložila upravičena oseba. Če pritožba ni pravočasna, ali ni dovoljena 

oz. je ni vložila upravičena oseba, jo Disciplinska komisija s sklepom zavrže. 

 

Pravočasno in dovoljeno pritožbo Disciplinska komisija skupaj s celotnim gradivom o zadevi 

najkasneje v roku 7 dni dostavi Arbitražnemu svetu MDNS Ptuj v nadaljnjo obravnavo. 

 

27. člen 
 

Arbitražni svet MDNS Ptuj lahko po potrebi dopolni dokazni postopek, pri čemer za 

ugotovitveni postopek pred Arbitražnim svetom veljajo iste določbe kot za ugotovitveni 

postopek pred Disciplinsko komisijo.  

 

O pritožbi se odloči s sklepom, s katerim se sklep Disciplinske komisije potrdi, spremeni ali 

razveljavi in zadevo vrne Disciplinski komisiji v novo odločanje. 

 

Odločitev Arbitražnega sveta MDNS Ptuj je veljavno sprejeta, če je za tako odločitev 

glasovala večina vseh članov.  

 

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

 

 
3. Disciplinski postopek na tretji stopnji 

 

28. člen 



Zoper odločitev Arbitražnega sveta MDNS Ptuj je dovoljena pritožba na Skupščino društva v 

roku 8 dni po prejemu pisnega odpravka sklepa. 

 

Pritožba se vloži pri Arbitražnem svetu MDNS, ki najprej ugotovi, ali je pritožba dovoljena, 

pravočasna in ali jo je vložila upravičena oseba. Če pritožba ni pravočasna, ali ni dovoljena 

oz. je ni vložila upravičena oseba jo Arbitražni svet MDNS s sklepom zavrže. 

 

Pravočasno in dovoljeno pritožbo Arbitražni svet MDNS Ptuj skupaj s celotnim gradivom o 

zadevi najkasneje v roku 30 dni dostavi Skupščini društva v nadaljnjo obravnavo. 

 

29. člen 
 

O pritožbi odloči Skupščina s sklepom, s katerim se sklep Arbitražnega sveta potrdi, spremeni 

ali razveljavi in zadevo vrne Arbitražnemu svetu MDNS Ptuj ali Disciplinski komisiji v novo 

odločanje. 

 

Odločitev Skupščine društva je veljavno sprejeta, če je za tako odločitev glasovala večina 

vseh članov. 

 

Sklep Skupščine društva je dokončen. 

 

30. člen 
 

Če so bila po pravnomočnosti odločbe Disciplinske komisije 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. 

 

31. člen 
 

Kadar iz okoliščin izhaja, da je bil dosežen namen kaznovanja, sme skupščina MDNS Ptuj 

odločiti, da se ukrep omili ali da se storilcu nadaljnje prestajanje ukrepa odpusti. 

 

Prošnjo za izredno omilitev ukrepa lahko vloži le enkrat v teku istega leta. 

 

 

 

IV. POSEBNI DEL – PREKRŠKI 
 

32. člen 
 

Sodnik ali inštruktor, ki neopravičeno ne pride na odrejeno tekmo, nanjo zamudi, ali ni 

pravočasno sporočil svoje zadržanosti, bo kaznovan s kaznijo do 6 mesecev, v hujših primerih 

pa do 12 mesecev. 



33. člen 
 

Sodnik, ki je sodil tekmo, ki je bila s strani nogometne organizacije prepovedana, bo 

kaznovan s kaznijo do 12 mesecev. 

 

34. člen 
 

Če sodnik sodi tekmo, katero je odrejeni sodnik prekinil ali preložil, bo kaznovan s kaznijo 12 

mesecev. 

 

35. člen 
 

Če sodnik sodi tekmo v drugačni opremi od predpisane, oziroma je njegova oprema 

neugledna, bo kaznovan s kaznijo do 3 mesecev. 

 
36. člen 

 

Če sodnik neupravičeno prekine tekmo, katero je sodil, bo kaznovan s kaznijo do 18 mesecev. 

 

37. člen 
 

Sodnik , ki pri sojenju tekme bistveno krši Pravila nogometne igre, bo kaznovan s kaznijo do 

6 mesecev, v hujših primerih pa do 12 mesecev. 

 

38. člen 
 

Sodnik ali inštruktor, kateri pri sojenju oziroma v zvezi s sojenjem tekem ne upošteva 

zaključkov, navodil in napotil pristojnih sodniških in nogometnih organizacij, oziroma 

premalo pozna predpise sodniške in nogometne organizacije glede na stalna tekmovanja, bo 

kaznovan s kaznijo do 4 mesecev. 

 

39. člen 
 

Sodnik ali pomočnik sodnika, ki se premalo trudi pri sojenju, oziroma nima fizične kondicije, 

bo kaznovan s kaznijo do 2 mesecev. 

 

40. člen 
 

Sodnik, ki se nešportno obnaša proti pomočniku sodnika na tekmi, katero sodi ali obratno, bo 

kaznovan s kaznijo do 6 mesecev, v hujših primerih pa do 12 mesecev. 

 

 

 

 



41. člen 
 

Sodnik, pomočnik sodnika ali inštruktor, ki se nešportno obnaša na tekmi, katero sodi, 

oziroma opravlja dolžnost kontrolorja, bo kaznovan do 6 mesecev, v težjih primerih pa do 12 

mesecev. 

 

42. člen 
 

Sodnik, pomočnik sodnika ali inštruktor, ki da v zvezi z odigrano tekmo netočno poročilo, bo 

kaznovan s kaznijo do 6 mesecev, v hujših primerih pa do 12 mesecev. 

 

43. člen 
 

Sodnik, pomočnik sodnika ali inštruktor, ki bo zaračunal večje stroške sojenja, kot je to 

predpisano, bo kaznovan s kaznijo do 12 mesecev. 

 

Z odločbo o kaznovanju bo Disciplinska komisija poleg izrečene kazni obvezala 

kaznovanega, da vrne preveč zaračunane stroške. 

 

44. člen 
 

Sodnik ali inštruktor, ki prijavi drugega sodnika ali inštruktorja, igralca, trenerja, člana 

sodniškega ali nogometnega organa, čeprav ve, da takega prekrška ni storil in ga s tem lažno 

obtoži, bo kaznovan s kaznijo do 24 mesecev. 
 

45. člen 
 

Sodnik ali inštruktor, ki na tekmi ali na katerem koli drugem mestu izven sodniške ali 

nogometne organizacije kritizira drugega sodnika ali inštruktorja, bo kaznovan s kaznijo do 3 

mesecev. 

 

46. člen 
 

Sodnik, pomočnik sodnika ali inštruktor, ki je dal izjavo pristojnemu nogometnemu organu v 

zvezi s sojenjem ali kontrolo, pri čemer je vedel, da takšna izjava ni resnična, bo kaznovan s 

kaznijo do 6 mesecev, v hujših primerih pa do 12 mesecev. 

 

47. člen 
 

Sodnik ali inštruktor, ki na igrišču žali gledalce, funkcionarje nogometne ali sodniške 

organizacije, člane uprav klubov, trenerje ali igralce v zvezi z nogometom, bo kaznovan s 

kaznijo do 6 mesecev. 

 
 



48. člen 
 

Sodnik ali inštruktor, ki žali ali blati drugega sodnika ali inštruktorja v zvezi z nogometnim 

športom, bo kaznovan s kaznijo do 12 mesecev. 

 

Sodnik ali inštruktor, ki žali ali kleveta sodniške ali nogometne organe v zvezi z nogometnim 

športom, bo kaznovan s kaznijo do 12 mesecev, v hujših primerih pa do 24 mesecev. 

 

49. člen 
 

Sodnik ali inštruktor, ki fizično napade sodnika, inštruktorja, igralca, trenerja, člane sodniških 

ali nogometnih organov, bo kaznovan s kaznijo do 12 mesecev, v hujših primerih pa do 24 

mesecev. 

 

50. člen 
 

Sodnik ali inštruktor, ki zlorabi svojo legitimacijo za brezplačni ogled tekme, bo kaznovan s 

kaznijo do 6 mesecev. 

 

51. člen 
 

Sodnik ali inštruktor, ki kot priča da netočno izjavo in s tem zavede sodniški ali nogometni 

organ, bo kaznovan s kaznijo do 6 mesecev. 

 

52. člen 
 

Sodnik ali inštruktor, ki je neaktiven v MDNS Ptuj (ne javi se na vabilo na zaslišanje, ostalih 

vabil, na plačuje članarine, ne javlja svoje odsotnosti, menja stalno bivališče, pa tega ne javi 

itd.), bo kaznovan s kaznijo do 3 mesecev. 

 
53. člen 

 

Sodnik ali inštruktor, ki neupravičeno ne pride na vabilo na zaslišanje k  sodniškemu ali 

nogometnemu organu in s tem onemogoča delo tega organa, bo kaznovan s kaznijo do 6 

mesecev. 

 

54. člen 
 

Sodnik ali inštruktor, ki na kakršni koli način krši predpise sodniške ali nogometne 

organizacije in ima taka kršitev negativni značaj, a ni opredeljena v predhodnih členih 

posebnega dela, bo kaznovan s kaznijo do 12 mesecev. 

 

 

 



55. člen 
 

Sodnik ali inštruktor, ki se nešportno vede na sestankih, skupščini in drugi obliki delovanja 

sodniške ali nogometne organizacije, bo kaznovan s kaznijo do 6 mesecev. 

 

56. člen 
 

Sodnik ali inštruktor, ki je storil kateri koli prekršek v višjih organih sodniške ali nogometne 

organizacije, pa proti njemu ni uveden disciplinski postopek, bo kaznovan s kaznijo do 18 

mesecev. 

 

57. člen 
 

Sodnik ali inštruktor, ki sodi ali vrši kontrolo sojenja v času, ko je v suspenzu ali kaznovan, 

bo kaznovan s kaznijo do 24 mesecev. 

 

58. člen 
 

Za vsak prekršek, ki ni izrecno predviden s tem pravilnikom, pa po naravi predstavlja kršitev 

normativnih aktov sodniške ali nogometne organizacije, presega normalne dovoljene športne 

ali družbene aktivnosti, a kateri po svoji vsebini odgovarja enemu izmed predvidenih 

ukrepov, bo kaznovan po tem ukrepu. 

 

 

 

V. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI 
 

59. člen 
 

Disciplinski postopki, ki so v teku pred uveljavitvijo tega pravilnika, se dokončajo po 

določbah Disciplinskega pravilnika Medobčinskega društva nogometnih sodnikov Ptuj z dne 

12. 12. 2014. 

60. člen 
 

Disciplinski prekrški, ki so storjeni pred uveljavitvijo tega pravilnika, se dokončajo po 

določbah Disciplinskega pravilnika Medobčinskega društva nogometnih sodnikov Ptuj z dne 

12. 12. 2014. 

 

61. člen 
 

Ta pravilnik prične veljati z dnem sprejema. 

 

 

 



62. člen 
 

Z dnem sprejema tega pravilnika preneha veljati Disciplinski pravilnik Medobčinskega 

društva nogometnih sodnikov Ptuj z dne 12. 12. 2014. 

 

 

Ptuj, 30. 11. 2018 

 

                 Jože KLINC, 

          predsednik MDNS Ptuj 


