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Maribor, 7. 6. 2012 

 
SKLEPI   

disciplinskega sodnika 

 

Mladina, 22. krog, 2. – 6. 6.  2012 

 

NK Fram/Rače : Starše 

K - 401/1112 

 

Izključenega igralca Idoski Emil, NK Starše, se zaradi prekrška v čisti situaciji za dosego 

zadetka (V 65. minuti je z roko preprečil dosego zadetka.), prekršek po 18. čl., v skladu z 8. in 

9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi. 

 

K - 402/1112 

 

Na podlagi pisne prijave delegata in sodnika se v skladu z 28. čl. DP uvede disciplinski 

postopek zoper NK Starše, zaradi suma storitve prekrška po 24. čl. DP, ker niso izpolnili 

obveznosti v povezavi s tekmo (tekmo pričeli z 8 igralci, prepozno oddali športne izkaznice in 

zamudili na tekmo) in zaradi zapustitve igrišča med tekmo kar je imelo za posledico 

prekinitev tekme.  

 

Prijavljeni NK ima v skladu s 30. čl. DP pravico v roku 24 ur podati pisni zagovor.  

 

K - 403/1112 

 

Na podlagi pisne prijave se v skladu z 28. čl. DP uvede disciplinski postopek zoper 

funkcionarja Mlakar Andreja, NK Starše, ki je bil na tekmi predstavnik ekipe, zaradi 

suma storitve prekrška po 23. čl. DP, ker je poklical ekipo z igrišča in povzročil prekinitev 

tekme ter zaradi suma da je med zapuščanjem igrišča žalil sodnike. 

  

Prijavljeni funkcionar ima v skladu s 30. čl. DP pravico v roku 24 ur podati pisni zagovor.  

 

POUK O PRAVNEM SREDSTVU 

Pritožbena taksa znaša 125,00 EUR  za vse pritožbe in nakazana na TRR MNZ Maribor, št. 

04515-0000616361.  Zoper izrečene disciplinske kazni je dovoljena pritožba v roku tri dni /3/ 

od prejema sklepa oz. od objave sklepa /38. čl. DP MNZM in 69. čl. TP NZS/.O pritožbi 

zoper sklepe odloča komisija za pritožbe in predpise MNZ Maribor. Pritožba je pravočasna, 

če je oddana zadnji dan pritožbenega roka in priporočeno po pošti 

                                                                                                                       

  Bojan Kitel, l.r. 

 Disciplinski sodnik 


