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Maribor, 4. 7. 2012 

 
SKLEPI 

disciplinskega sodnika 

 

 

Mladina, 21. krog, 2. – 3. 6.  2012 

 

NK Starše : Marles hiše 

 

ZVEZA 

K -397/1112 

 

Funkcionar Andrej Mlakar, ki je bil na tekmi predstavnik mladinske ekipe NK Starše, 

se zaradi dajanja netočnih podatkov v prijavi ekipe za nastop na tekmi (Predstavnik je za 

tekmo na zapisnik in s predloženo športno izkaznico prijavil igralca Kalčič Aljaža, ki ni 

nastopil. Za ekipo pa je tekmo odigral Urban Drevenšek, ki ni imel pravice nastopiti na tekmi 

s čemer je spravil v zmoto uradne osebe na tekmi in ravnal skrajno nešportno), prekršek po 

23. členu, na podlagi 8. in 10. čl. DP izreče kazen prepoved opravljanja funkcij za dobo 

šest (6) mesecev, t.j. od 3. 10. 2012 do 3. 4. 2013. 

 

Pri izreku kazni je bila upoštevana predkaznovanost predstavnika ekipe Andreja Mlakarja s 

prepovedjo opravljanja funkcij za dobo štirih (4) mesecev, ki traja do 2. 10. 2012. Prav tako je 

potrebno poudariti, da takšno naklepno ravnanje predstavnika ekipe mladine ni sprejemljivo 

in pomeni hujšo kršitev Disciplinskega pravilnika. Pri izreku kazni je bilo upoštevano tudi 

priznanje prekrška in druge okoliščine, ki so bile ugotovljene med disciplinskim postopkom.  

 

ZVEZA 

K -397/1112 

 

Ekipo NK Starše se zaradi igranja igralca Urbana Drevenška, ki na tekmi ni imel pravice 

nastopati (Ugotovljeno v disciplinskem postopku, kjer je igralec dejanje priznal in ga 

obžaloval, potrdil ga je tudi priča in sodnika), prekršek po 24 čl., v skladu z 8. čl. DP, 

kaznuje z 150 € denarne kazni.  

 

Takšno ravnanje NK je nesprejemljivo in pomeni hujšo kršitev Disciplinskega pravilnika. 

Klubi so odgovorni za ravnanja njihovih predstavnikov, saj ti delujejo v imenu kluba.  

 

ZVEZA 

K -397/1112 

 

Na podlagi 36. čl. DP v povezavi s sklepom disciplinskega sodnika o uvedbi disciplinskega 

postopka zoper funkcionarja Sašo Novak, NK Starše, ki je bil na tekmi trener ekipe, 



zaradi suma storitve prekrška po 23. čl. DP izdajam sklep s katerim se postopek USTAVI, ker 

ni dokazov, da je storil prekršek. V postopku je bilo ugotovljeno, da je bil kršitelj predstavnik 

kluba. 

 

ZVEZA 

K -397/1112 

 

Prijavljenega igralca Drevenšek Urban, NK Starše, se zaradi nastopa na tekmi, ko ni imel 

pravice nastopiti (predkaznovan s prepovedjo nastopanja na štirih tekmah), prekršek po 18. 

čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja še na dveh (2) zaporednih 

tekmah. 

 

Pri izreku kazni je bilo upoštevano priznanje prekrška, obžalovanje in zagovor igralca iz 

katerega izhaja, da je želel pomagati ekipi, ker ni bilo dovolj igralcev.  

 

 

 

SKLEP O SUSPENZU 

 

Na podlagi 35. člena DP MNZM imata imenovana kluba zaradi neporavnanih obveznosti  

prepoved registracij igralcev: 

 

 

KNK FUŽINAR 

 

NK ŽELEZNIČAR (neporavnane obveznosti do  MNZ Murska Sobota in do sodnikov ter     

                                    delegatov v 2. SML/SKL-V) 

 

 

Suspenz dobi pravno veljavo v sredo, 11. 7. 2012,  in na osnovi 35. čl. DP ugasne šele, ko 

suspendirana ekipa dokaže, da je svoje finančne obveznosti poravna. Proti sklepu o suspenzu 

pritožba ni dovoljena /38. čl. DP MNZM/. 

 

 

 

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 

 

 

 

 


