Koper/Capodistria , 29.03.2022

Zapisnik
6/2022. obravnave disciplinskega sodnika MNZ Koper, ki je bila v torek, 29. marec 2022, in na kateri je na podlagi 37. člena Disciplinskega
pravilnika (v nadaljevanju: DP) sprejel in izdal naslednje

SKLEPE
3. SLOVENSKA NOGOMETNA LIGA ZAHOD 21/22, 17. krog
Slovan - Fama Vipava, 26.03.2022
SNL ZAHOD 2021/22, ki jo vodi MNZ Koper, 17. krog, nogometne tekme med ekipama Slovan : Farma Vipava, odigrana dne 26. 3. 2022 ob 15.00 na
igrišču Športni park Kodeljevo, se zaradi kršitve predpisov NZS in MNZ, s tem, ker na tekmi ni bil prisoten trener. Ekipo je vodil pomočnik trenerja,
s tem so kršili predpise NZS in MNZ Koper. Uradni predstavnik ekipe je podal pisno izjavo, da je trener odsoten, zato se na podlagi določil 36/1 DP,
disciplinski postopek zoper ND Slovan ustavi.
OBRAZLOŽITEV:
Iz zapisnika delegata o odigrani prvenstveni nogometni tekmi 3. SNL ZAHOD 2021/22, ki jo vodi MNZ Koper 17. krog, Slovan : Farma Vipava je
razvidno, da ekipa Slovana na tekmi ni imela trenerja ekipe. Tekmo je vodil pomočnik trenerja, s tem so bili kršeni predpisi NZS in MNZ Koper.
Podali so pisno izjavo iz katere je razvidno, da je trener zbolel in tekme ne bo mogel voditi, zato je tekmo vodil pomočnik trenerja.
Iz pisnega opravičila je razvidno, da je trener odsoten zaradi bolezni. Na podlagi ugotovljenih dejstev in upoštevanju teže prekrška ter upoštevanju
olajševalnih okoliščin (17. člen DP) pisna izjava z navedenim razlogom ter ob upoštevanju objektivnih in subjektivnih okoliščin je disciplinski
postopek zoper ND Slovan disciplinski sodnik ustavil.

TKK Tolmin - Eksist Žiri, 26.03.2022
3. SNL ZAHOD 2021/22, ki jo vodi MNZ Koper, 17. krog, TKK Tolmin : Eksist Žiri, odigrana dne 26.3.2022 ob 15.00 uri na igrišču Športni park Brajda,
Tolmin, je ekipa Eksist Žiri kršila predpise NZS oziroma MNZ, s tem, ker na tekmi ni bil prisoten trener ali nadomestni trener, zaradi česar se na
podlagi določil 3/1, 4/1(h), 7, 8/4(a) in 32/1. člena disciplinskega pravilnika, NK Žiri izreče OPOZORILO.
OBRAZLOŽITEV
Iz zapisnika delegata o odigrani prvenstveni nogometni tekmi 3. SNL ZAHOD 2021/22, ki jo vodi MNZ Koper, 17. krog nogometne tekme med
ekipama TKK Tolmin : Eksist Žiri, je razvidno, da ekipa Eksist Žiri na tekmi ni imela prisotnega trenerja ali nadomestnega trenerja. Na tekmi je bil
prisoten le uradni predstavnik kluba.
Medobčinska nogometna zveza Koper je izdala navodila in opozorila za tekmovanje v 3. SNL Zahod 2021/22. V sedmem poglavju teh navodil so
navedene uradne osebe, v točki dva (trenerji) je navedeno, da trener mora imeti za vodenje ekipe v 3. SNL najmanj licenco UEFA A. Če trener
preneha opravljati svojo funkcijo zaradi odločitve kluba (npr. razrezrešitve glavnega trenerja) ali zaradi razlogov, ki niso povezani z delovanjem
kluba (bolezen, poškodbe ob nesrečah ipd.), lahko na podlagi posebnega dovoljenja NZS tako funkcijo prevzame druga oseba, ki izpolnjuje pogoje
za zamenjavo in nadomeščanje, določene s predpisi NZS in ZNTS, vendar največ za obdobje 60 dni. Zahtevana licenca za zamenjavo ali
nadomeščanja je najmanj licenca UEFA B.
Disciplinski sodnik ugotavlja, da vodstvo tekmovanja ni bilo obveščeno o razlogih odsotnosti glavnega trenerja, kot je delegatu navedel uradni
predstavnik kluba, je trener bolan, zakaj na tekmi ni bilo nadomestnega trenerja, uradni predstavnik kluba ni navedel.
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Na podlagi ugotovljenih dejstev in upoštevanju oteževalnih okoliščin (17. člen DP) teže prekrška ponovitev istovrstnega prekrška, je disciplinski
sodnik določil kazen, ki je primerna teži prekrška, kot je določeno v sklepu.

Sava Kranj - Svoboda Ljubljana, 27.03.2022
3. SNL ZAHOD 2021/22, ki jo vodi MNZ Koper, 17. krog, Sava Kranj : Svoboda Ljubljana, odigrana dne 27.3.2022 ob 15.00 uri na igrišču Športni
center Stražišče, se zaradi nešportnega vedenja več igralcev ekipe Sava Kranj, na tekmi so prejeli pet (5) rumenih kartonov, na podlagi določil 3/2,
4/1 (I), 8/4 (c), 10/4 in 32/2 člena DP, NK Sava Kranj izreče denarna kazen v višini 125 € / z besedo sto petindvajset eurov/.
OBRAZLOŽITEV:
Iz zapisnika delegata o odigrani prvenstveni nogometni tekmi 3. SNL ZAHOD 2021/22, ki jo vodi MNZ Koper, 17. krog nogometne tekme med
ekipama Sava Kranj : Svoboda Ljubljana, je razvidno, da so igralci ekipe Sava Kranj na prvenstveni tekmi prejeli pet (5) rumenih kartonov, zaradi
nešportnega vedenja njihovih igralcev (brezobzirna igra, ugovarjanja, simuliranje, konfrontacija in vlečenje). Višina zneska za en rumeni karton
znaša 25€.
Disciplinski sodnik je uvedel disciplinski postopek po uradni dolžnosti skladno z določili 2. odstavka 32. člena DP, zaradi nešportnega vedenja
večjega števila igralcev na tekmi. Na podlagi ugotovljenih dejstev in upoštevanja teže prekrška, je disciplinski sodnik izrekel kazen NK Sava Kranj,
kot je določena v sklepu.

Postojna - Šobec Lesce, 27.03.2022
SNL ZAHOD 2021/22, ki jo vodi MNZ Koper, 17. krog, Postojna : Šobec Lesce, odigrana dne 27.3.2022 ob 15.00 uri na igrišču Športni park Postojna,
je ekipa Postojne kršila predpise NZS oziroma MNZ, s tem, ker na tekmi ni bil prisoten trener ali nadomestni trener, za kar so pisno obvestili vodjo
tekmovanja MNZ Koper, zato se na podlagi določil 36/ 1 DP, disciplinski postopek zoper ND FC Postojna ustavi.
OBRAZLOŽITEV
Iz zapisnika delegata o odigrani prvenstveni nogometni tekmi 3. SNL ZAHOD 2021/22, ki jo vodi MNZ Koper, 17. krog nogometne tekme med
ekipama Postojna : Šobec Lesce, je razvidno, da ekipa Postojne na tekmi ni imela prisotnega trenerja ali nadomestnega trenerja. Tekmo je vodil
uradni predstavnik kluba, ter s tem kršila predpise NZS in MNZ Koper. Podali so pisno izjavo iz katere je razvidno, da je trener bil dne 26.3.2022
pozitiven na Covid19 in tako tekme ne bo mogel voditi in ker ekipa nima pomočnika trenerja, bo tekmo vodil uradni predstavnik ekipe.
Iz pisnega opravičila je razvidno, da je trener odsoten zaradi bolezni. Na podlagi ugotovljenih dejstev in upoštevanju teže prekrška ter upoštevanju
olajševalnih okoliščin (17. člen DP) pisna izjava z navedenim razlogom ter ob upoštevanju objektivnih in subjektivnih okoliščin je disciplinski
postopek zoper ND FC Postojno disciplinski sodnik ustavil.

Brda - Adria, 27.03.2022
3. SNL ZAHOD 2021/22, ki jo vodi MNZ Koper, 17. krog, Brda : Adria, odigrana dne 27.3.2022 ob 15.00 uri na igrišču Športni park Vipolže, je ekipa
Adria kršila predpise NZS oziroma MNZ, s tem, ker na tekmi ni bil prisoten trener ali nadomestni trener za kar je uradni predstavnik ekipe izročil
pisno opravičilo in navedel vzroke odsotnosti trenerja, zato se na podlagi določil 36/ 1 DP, disciplinski postopek zoper ND Adrio ustavi.
OBRAZLOŽITEV
Iz zapisnika delegata o odigrani prvenstveni nogometni tekmi 3. SNL ZAHOD 2021/22, ki jo vodi MNZ Koper, 17. krog nogometne tekme med
ekipama Brda : Adria, je razvidno, da ekipa Adria na tekmi ni imela prisotnega trenerja ali nadomestnega trenerja. Na tekmi je bil prisoten le
uradni predstavnik kluba, ter s tem kršila predpise NZS in MNZ Koper. Uradni predstavnik ekipe je podal pisno izjavo, da je trener odsoten.
Iz pisnega opravičila je razvidno, da je trener odsoten zaradi službenih obveznosti. Na podlagi ugotovljenih dejstev in upoštevanju teže prekrška
ter upoštevanju olajševalnih okoliščin (17. člen DP) pisna izjava z navedenim razlogom ter ob upoštevanju objektivnih in subjektivnih okoliščin je
disciplinski postopek zoper ND Adrio disciplinski sodnik ustavil.

Brinje Grosuplje - Tinex Šenčur, 27.03.2022
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3. SNL ZAHOD 2021/22, ki jo vodi MNZ Koper, 17. krog, nogometne tekme med ekipama Brinje Grosuplje : Tinex Šenčur, odigrana dne 27.3.2022
ob 16.00 uri na igrišču Stadion Brinje Grosuplje, se zaradi nešportnega vedenja več igralcev ekipe Brinje Grosuplje, na tekmi so prejeli pet (5)
rumenih kartonov, na podlagi določil 3/2, 4/1 (I), 8/4 (c), 10/4 in 32/2 člena DP, NK Brinje Grosuplje izreče denarna kazen v višini 125€ / z besedo
sto petindvajset eurov/.
OBRAZLOŽITEV:
Iz zapisnika delegata o odigrani prvenstveni nogometni tekmi 3. SNL ZAHOD 2021/22, ki jo vodi MNZ Koper, 17. krog nogometne tekme med
ekipama Brinje Grosuplje : Tinex Šenčur, je razvidno, da so igralci ekipe Brinje Grosuplje na prvenstveni tekmi prejeli pet (5) rumenih kartonov (2x
brezobzirna igra, vlečenje, obetavna in konfrotacija). Višina zneska za en rumeni karton znaša 25€.
Disciplinski sodnik je uvedel disciplinski postopek po uradni dolžnosti skladno z določili 2. odstavka 32. člena DP, zaradi nešportnega vedenja
večjega števila igralcev na tekmi. Na podlagi ugotovljenih dejstev in upoštevanja teže prekrška, je disciplinski sodnik izrekel kazen NK Brinje
Grosuplje, kot je določena v sklepu.

3. SNL ZAHOD 2021/22, ki jo vodi MNZ Koper, 17. krog, nogometne tekme med ekipama Brinje Grosuplje : Tinex Šenčur, odigrana dne 27.3.2022
ob 16.00 uri na igrišču Stadion Brinje Grosuplje, se zaradi nešportnega vedenja več igralcev ekipe Tinex Šenčur, na tekmi so prejeli pet (5) rumenih
kartonov, na podlagi določil 3/2, 4/1 (I), 8/4 (c), 10/4 in 32/2 člena DP, ŠD Šenčur izreče denarna kazen v višini 125€ / z besedo sto petindvajset
eurov/.
OBRAZLOŽITEV:
Iz zapisnika delegata o odigrani prvenstveni nogometni tekmi 3. SNL ZAHOD 2021/22, ki jo vodi MNZ Koper, 17. krog nogometne tekme med
ekipama Brinje Grosuplje : Tinex Šenčur, je razvidno, da so igralci ekipe Tinex Šenčur na prvenstveni tekmi prejeli pet (5) rumenih kartonov (2x
brezobzirna igra, spotikanje, ugovarjanje in konfrotacija). Višina zneska za en rumeni karton znaša 25€.
Disciplinski sodnik je uvedel disciplinski postopek po uradni dolžnosti skladno z določili 2. odstavka 32. člena DP, zaradi nešportnega vedenja
večjega števila igralcev na tekmi. Na podlagi ugotovljenih dejstev in upoštevanja teže prekrška, je disciplinski sodnik izrekel kazen ŠD Šenčur, kot je
določena v sklepu.

Zoper izrečene kazni je v skladu z 41.členom DP NZS dovoljena pritožba v roku 3 dni od vročitve zapisnika obravnave Disciplinskega sodnika.
Pritožba je pravočasna, če je oddana, priporočeno po pošti, zadnji dan pritožbenega roka in je vplačana pritožbena taksa v višini 400 evrov na
TRR NZS: 0279-6026-2279-522. Pritožba ne zadrži izvršitve kazni. O pritožbi odloča komisija za pritožbe NZS. Pritožbo lahko vložita kaznovani ali
njegov klub ter tisti, ki je predlagal uvedbo disciplinskega postopka.
Leon Drolc
Disciplinski sodnik MNZ Koper
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