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ZVEZA 
K -180/1516 

 
Na podlagi DP je bil izveden disciplinski postopek zoper NK Jarenina/Pesnica, zaradi 
prekrška po 25. čl. DP, ker je za njih nastopal igralec, ki ni imel pravice nastopiti. V 
tej povezavi je bil izdan pravnomočen sklep o kaznovanju NK Jarenina/Pesnica, 
zaradi storitve prekrška. Prav tako je bil postopek uveden zoper  uradne osebe NK 
Jarenina/Pesnica Tomija Mastnaka in Vidka Karmela, ki sta omogočila, da je 
nastopal igralec, ki ni imel pravice nastopiti in se zato izrečejo naslednje kazni: 
 
1. uradni osebi Tomi Mastnak, ki je bil na tekmah 3., 5., 6., 7., in 8., kroga 
tekmovanja v tekmovalnem letu 2015/2016 v vlogi predstavnika kluba, se zaradi 
prekrška neetičnega vedenja, ki je vplivalo na integriteto tekme oziroma tekmovanja  
pod okriljem MNZ Maribor (kot predstavnik ekipe je za tekmo v postavo, ki je igrala, 
prijavil ekipo z igralcem, ki ni imel pravice nastopiti in s tem dosegel, da so na 
tekmah prišli do neregularnih rezultatov, kar je na nivoju predstavljanja ekipe oziroma 
dela z mladimi šteti za neetično ravnanje, ki močno vpliva na integriteto tekme in 
tekmovanja.), po prvi alineji 24. čl. DP, v skladu z 2. odstavkom 8. in 1. odstavkom 
10. čl. DP izreka kazen prepoved opravljanja vseh dejavnosti v povezavi z 
nogometom za čas enega (1) leta, t.j. do 28. 12. 2016. 
 
2. uradni osebi Vidko Karmel, ki je bil na vseh tekmah od 1. do 8. kroga tekmovanja v 
tekmovalnem letu 2015/2016 v vlogi trenerja ekipe, ki je nastopala z igralcem, ki ni 
imel pravice nastopiti, se zaradi prekrška neetičnega vedenja, ki je vplivalo na 
integriteto tekme oziroma tekmovanja  pod okriljem MNZ Maribor (kot trener ekipe je 
na tekmi vodil ekipo, ki je igrala z igralcem, ki ni imel pravice nastopiti in s tem 
dosegel, da so na tekmah prišli do neregularnih rezultatov, kar je na nivoju vodenja 
ekipe oziroma dela z mladimi šteti za neetično ravnanje, ki močno vpliva na 
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integriteto tekme in tekmovanja.) v skladu z 2. odstavkom 8. in 1. odstavkom 10. čl. 
DP izreka kazen prepoved opravljanja vseh dejavnosti v povezavi z nogometom za 
čas enega (1) leta, t.j. do 28. 12. 2016. 
 
3. Na podlagi 6. alineje, 3. odstavka 8. čl. DP se razveljavijo vsi rezultati tekem NK 
Jarenina/Pesnica in v skladu z 8. alinejo 3. odstavka 8. čl. DP po uradni dolžnosti 
določi rezultat vseh tekem jesenskega dela tekmovanja od 1. do 8. kroga 
tekmovalnega leta 2015/2016 3:0 v korist nasprotnikov.  
 

Obrazložitev: 
 
Disciplinski sodnik je s pravnomočnim sklepom št. K - 180/1516 Kaznoval NK 
Jarenina/Pesnica, zaradi nastopanja igralca, ki ni imel pravice nastopiti za ekipo 
starejših dečkov 1, na tekmi 8 kroga med NK Jarenina/Pesnica in NK 
Miklavž/Dobrovce. Ob tem je zaradi suma storitve disciplinskega prekrška po 24. čl. 
DP uvedel disciplinski postopek tudi zoper uradne osebe na tekmah Tomija 
Mastnaka, ki  je bila na več tekmah v vlogi predstavnika ekipe in Vidka Karmela, ki je 
bil na vseh tekmah v vlogi trenerja.  
 
V postopku je disciplinski sodnik zbral podatke od matere igralca Celcerja, ki je 
pojasnila, da je za ekipo starejših dečkov 1 NK Jarenina/Pesnica v tekmovalnem letu 
2015/216 pod imenom Mlaker Pal na tekmah nastopal njen sin Celcer Žan, ki je 
prestar za nastopanje v tej starostni kategoriji.  
 
Prav tako je zagovor podal Vidko Karmel. Iz zagovora izhaja, da je kot trener ekipo 
prevzel ob začetku tekmovanja in ni vedel, da v njej nastopajo igralci, ki niso imeli 
pravice nastopiti, saj je ekipo sestavil in športne izkaznice pripravil bivši vodja 
nogometne šole. Ob tem je še pojasnil, da se distancira od ravnanja NK 
Jarenina/Pesnica, če se izkažejo za resnična, da se opravičuje in obžaluje takšno 
ravnanje.  
 
Takšen zagovor disciplinski sodnik ni sprejel v celoti kot opravičljiv razlog za 
nastopanje ekipe z igralcem, ki ni imel pravice nastopit.  
 
Trener in predstavnik ekipe sta uradni osebi na tekmi, ki sta odgovorna za pravilnost 
podatkov in etična ravnanja sodelujočih ekip, predvsem pa ravnanja ne smejo imeti 
posledic za integriteto tekem oziroma tekmovanja. V konkretnem primeru je zaradi 
nastopanja igralca Celcerja, ki je prestar, ekipa NK Jarenina/Pesnica prišla do 
rezultatov na neregularen način s katerim je škodovala integriteti tekmovanja . Zaradi 
takšnega ravnanja so bili v slabšem položaju nasprotni klubi, ki s svojimi igralci niso 
mogli doseči pravičnega rezultata, ki bi ga lahko dosegli, če za NK Jarenina/Pesnica, 
ne bi nastopal igralec, ki ni imel pravice nastopiti, ker je prestar.  
 
Na tekmah ni drugih uradnih oseb klubov, kot sta trener in predstavnik kluba, ki 
morata zagotavljati spoštovanje predpisov. Nepoznavanje prava v takšnih primerih 
škoduje in je potrebno kazniva ravnanja, ki so posledica nepoznavanja prava, 
sankcionirati.  
 
Pri odločanju je disciplinski sodnik presojal med zagovorom Vidka Karmela in dokazi 
ter razumnimi dejstvi in sprejel odločitev, da je potrebno za zaščito integritete 
tekmovanja izreči kazen, ki je primerna teži storitve dejanja in je po višini podobna že 
izrečenim kaznim v podobnih primerih (primer KNK Fužinar).  



Ni možno spregledati dejstva, da da sta trener in predstavnik ekipe, ekipo vodila in 
predstavljala 8 krogov pa da ne vesta, da za njih nastopa igralec, ki nima pravice 
nastopiti, pa je na to že opozarjala tudi mati igralca.  
 
Razveljavitev rezultatov in določitev rezultatov po uradni dolžnosti sta potrebna, da 
se zagotovi integriteta tekmovanja.  
 
Za zaščito statusa igralca Žana Celcerja se o zadevi seznani registracijskega 
komisarja. Celcerjeva mati je v postopku povedala, da zaradi navedenih dejstev želi, 
da se sinu omogoči nadaljevanju nogometne poti v drugem okolju, vendar za sina ne 
more dobiti izpisnice, pa čeprav mu niso omogočili nastopanje v njegovi starostni 
kategoriji.  
 

 
ZVEZA 
K - 203/1516 
 
V povezavi z ugotovitvenim sklepom VT št. 98/1516, je bil uveden disciplinski 
postopek zaradi suma storitve prekrška, neizpolnitve obveznosti  do MNZ Maribor, 
zoper NK Akumulator in NK Radlje, ker nista odigrala tekme v skladu s programom 
tekmovanj za jesen 2015 oz. poslala zapisnika s tekme 5. kroga starejši cicibani – 
Koroška. 
  
V postopku je bilo ugotovljeno, da sta se kluba dogovarjala za prestavitev termina 
tekme, vendar kljub temu tekme nista odigrala kar predstavlja neizpolnitev 
obveznosti do MNZ Maribor in prekršek po 25. čl. DP. Zaradi tega se kluboma NK 
Akumulator in NK Radlje v skladu z 8. čl. DP izreče 83 € denarne kazni.  
 
Izvršitev kazni se odloži pod pogojem, če kluba ne bosta storila podobnega prekrška 
ali težjega prekrška do 28. 6. 2016.  
 
Zadeva se glede določitve rezultata oziroma igranja tekme preda v odločanje vodji 
tekmovanja.  
 
ZVEZA 
K - 204/1516 
 
V povezavi z ugotovitvenim sklepom VT št. 99/1516, je bil uveden disciplinski 
postopek zaradi suma storitve prekrška, neizpolnitve obveznosti  do MNZ Maribor, 
zoper NK Železničar in NK Jarenina/Pesnica 1, ker nista odigrala tekme v skladu s 
programom tekmovanj za jesen 2015 oz. poslala zapisnika s tekme 2. kroga starejši 
cicibani – A+B.  
V postopku je bilo ugotovljeno, da sta se kluba dogovarjala za prestavitev termina 
tekme, vendar kljub temu tekme nista odigrala kar predstavlja neizpolnitev 
obveznosti do MNZ Maribor in prekršek po 25. čl. DP. Zaradi tega se kluboma NK 
Železničar in NK Jarenina/Pesnica v skladu z 8. čl. DP izreče 83 € denarne kazni.  
 
Izvršitev kazni se odloži pod pogojem, če kluba ne bosta storila podobnega prekrška 
ali težjega prekrška do 28. 6. 2016.  
 
Zadeva se glede določitve rezultata oziroma igranja tekme preda v odločanje vodji 
tekmovanja.  



 
 
 
K - 205/1516 
 
V povezavi z ugotovitvenim sklepom VT št. 99/1516, je bil uveden disciplinski 
postopek zaradi suma storitve prekrška, neizpolnitve obveznosti  do MNZ Maribor, 
zoper NK Marles hiše in NK Radlje, ker nista odigrala tekme v skladu s programom 
tekmovanj za jesen 2015 oz. poslala zapisnika s tekme 1. kroga mlajših dečkov.  
 
V postopku je bilo ugotovljeno, da sta se kluba dogovarjala za prestavitev termina 
tekme, vendar kljub temu tekme nista odigrala kar predstavlja neizpolnitev 
obveznosti do MNZ Maribor in prekršek po 25. čl. DP. Zaradi tega se kluboma NK 
Železničar in NK Jarenina/Pesnica v skladu z 8. čl. DP izreče 83 € denarne kazni.  
 
Izvršitev kazni se odloži pod pogojem, če kluba ne bosta storila podobnega prekrška 
ali težjega prekrška do 28. 6. 2016.  
 
Zadeva se glede določitve rezultata oziroma igranja tekme preda v odločanje vodji 
tekmovanja.  
 
 
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 
 
 
 


