Koper/Capodistria , 10.11.2021

Zapisnik
14/2021_22. obravnave disciplinskega sodnika MNZ Koper, ki je bila v sreda, 10. november 2021, 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, 13. krog
Sava Kranj - Brda, 06.11.2021
3. SNL ZAHOD 2021/22, ki jo vodi MNZ Koper, 13. krog, Sava Kranj : Brda, odigrana 6. 11. 2021 ob 14.00 v športnem centru Stražišče v Stražišču, se
zaradi kršitve predpisov NZS in MNZ Koper zato, ker ekipa Brd na tekmi ni imela glavnega trenerja, zato se na podlagi določil 3/2., 4/1(h), 7,. 8/4(c).,
10/3., 17. in 32/1. člena DP, NK Brda Dobrovo izreče denarno kazen v višini 200 € /z besedo: dvesto evrov/.
OBRAZLOŽITEV:
Iz zapisnika delegata o odigrani prvenstveni nogometni tekmi 3. SNL ZAHOD 2021/22, ki jo vodi MNZ Koper 13. kroga, Sava Kranj : Brda je
razvidno, da ekipa Brd na tekmi tekme ni imela glavnega trenerje.
Organizator tekmovanja MNZ Koper je izdal Navodila in opozorila 3. SNL ZAHOD 2021/2022, ker je v poglavju 7. (uradne osebe in tehnični):
Splošno: Na prvi strani zapisnika je lahko vpisanih 7 /sedem/ rezervnih igralcev in 5 /pet/ uradnih oseb, ki lahko v času tekme sedijo na klopi za
rezervne igralce in strokovno vodstvo. Uradne osebe so: trener, pomočnik kluba. trenerja, zdravnik, oseba medicinske stroke oz. maser in
predstavnik. Vsaka izmed uradnih oseb mora imeti priponko z navedbo funkcije, ki jo opravlja. Predstavnik kluba je uradni zastopnik ekipe na
posamezni tekmi in mora biti dosegljiv delegatu, sodnikom in drugim uradnim Kot uradna oseba je lahko v zapisnik prijavljena le oseba, ki jo je
nogometni klub licenciral pri podeljevalcu licence NZS na podlagi administrativno-kadrovskih kriterijev Pravilnika NZS za licenciranje nogometnih
klubov. Seznam uradnih oseb se po potrebi ažurira vsak petek in je objavljen na spletni strani NZS.
Trenerji: Trener mora imeti za vodenje ekipe v 3. SNL najmanj licenco UEFA A. Če trener preneha opravljati svojo funkcijo zaradi odločitve kluba
(npr. razrešitev 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 nadomeščanje je najmanj B licenca UEFA
Disciplinski sodnik ugotavlja, da je odgovorna oseba NK Brda Dobrovo vodstvo tekmovanja MNZ Koper 11. 10. 2021 pisno obvestilo po e-pošti , da
so sporazumno prekinili sodelovanje z glavnim trenerjem, in da iščejo aktivno ustreznega trenerja z licenco. Do nadaljnjega bo člansko ekipo vodil
predstavnik kluba.
NK Brda Dobrovo mora spoštovati ustrezne predpise in zaveze, ki so bile dane v postopku licenciranja za nastop v 3. SNL iz katere izhaja da
morajo izpolnjevati obvezne licenčne kriterije (kadrovski in administrativni, pravni in finančni kriterij).
Na podlagi ugotovljenih dejstev in upoštevanju teže prekrška ter upoštevanju olajševalnih okoliščin (pisno opravičilo 11. 10. 2021) in oteževalnih
okoliščin (17. člen DP), na tekmi niso zagotovili ustrezne uradne osebe – trenerja, ponovitev istovrstne kršitve (četrtič) (glej DZ št. 10/2021/2022 z
20. 10. 2021, izrečeno opozorilo, glej DZ št. 11/2021/2022 z 28. 10. 2021, izrečen ukor, DZ št. 13/2021/2022 z 2. 11. 2021 izrečena denarna kazen
150 €), ki ima urejeno ustrezno licenco in ga lahko vpišejo v sistem Regista, je disciplinski sodnik NK Brda Dobrovo spoznal za odgovorno za kršitev
predpisov in jim izrekel denarno kazen kot je določena v sklepu.

Elta Izola - Slovan, 06.11.2021
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3. SNL ZAHOD 2021/22, ki jo vodi MNZ Koper, 13. krog, Elta Izola : Slovan, odigrana 6. 11. 2021 ob 14.00 na mestnem stadionu Izola v Izoli so
organizirani navijači MNK Izola na tribuni v 81. minuti tekme, prižgali in odvrgli eno petardi, ki pa ni vplivale na potek tekme, zato se na podlagi
določil 36/ 1 DP, disciplinski postopek zoper MNK Izola ustavi.
OBRAZLOŽITEV:
Iz zapisnika delegata o odigrani prvenstveni nogometni tekmi 3. SNL ZAHOD 2021/22, ki jo vodi MNZ Koper 13. kroga nogometne tekme med
ekipama Elta Izola : Slovan je razvidno, da je bilo obnašanje gledalcev korektno in povsem mirno, razen v 81. minuti, ko so domači navijači Ribari
odvrgli petardo. Ni bilo incidentov ali neprimernih komentarjev. Na tekmi so bili prisotni tudi policisti, varnostna služba ni imela potrebe po
ukrepanjih.
Nogometni klub je odgovoren (3. člen DP) za ravnanje svojih navijačev (nešportno in neprimerno vedenje, ki se je manifestiralo na način, da so
navijači na tribuni prižgali in odvrgli petardo, katera pa ni imela posledice za tekmo.
Zoper MNK Izola je bil sprožen disciplinski postopek zaradi suma nešportnega in neprimernega vedenja
navijačev, pri čemer pa disciplinski sodnik na podlagi pridobljene dokumentacije in poročila delegata ocenjuje, da je bila zaznana nepravilnost tako
minorna, da ne more pomeniti izvršitve obravnavanega prekrška. Zato se postopek zoper MNK Izola ustavi.

Svoboda Ljubljana - TKK Tolmin, 06.11.2021
3. SNL ZAHOD 2021/22, ki jo vodi MNZ Koper, 13. krog, Svoboda Ljubljana : TKK Tolmin, odigrana 6. 11. 2021 ob 14.00 v športnem parku Svoboda
v Ljubljani, se zaradi nešportnega vedenja več igralcev ekipe Svoboda Ljubljana, na tekmi so prejeli šest (6) rumenih kartonov, se na podlagi določil
3/2., 4/1(l)., 8/4(c)., 10/4., in 32/2. člena DP, NK Svoboda Ljubljana izreče denarna kazen v višini 150 € /z besedo: sto petdeset evrov/.
OBRAZLOŽITEV:
Iz zapisnika delegata o odigrani prvenstveni nogometni tekmi 3. SNL ZAHOD 2021/22, ki jo vodi MNZ Koper 13. kroga nogometne tekme med
ekipama Svoboda Ljubljana : TKK Tolmin je razvidno, da so igralci ekipe Svoboda Ljubljana na prvenstveni tekmi prejeli šest (6) rumenih kartonov,
zaradi nešportnega vedenja njihovih igralcev (3 x zaradi brezobzirne igre, 1 x vlečenje, 1 x brcanje žoge po pisku in 1 x ugovarjanje). 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 upoštevanju teže prekrška je disciplinski sodnik spoznal NK Svoboda Ljubljana
odgovorno za kršitev predpisov in izrekel kazen, kot je določena v sklepu.

Fama Vipava - Eksist Žiri, 07.11.2021
3. SNL ZAHOD 2021/22, ki jo vodi MNZ Koper, 13. krog, Fama Vipava : Eksist Žiri, odigrana 7. 11. 2021 ob 14.00 na stadionu Ob Beli Vipava v Vipavi,
NK Vipave na tekmi ni imela glavnega trenerja ali nadomestnega trenerja, za kar je poslal pisno opravičilo in navedlo vzroke odsotnosti vseh
klubskih trenerjev, zato se na podlagi določil 36/ 1 DP, disciplinski postopek zoper NK Vipava ustavi.
OBRAZLOŽITEV:
Iz zapisnika delegata o odigrani prvenstveni nogometni tekmi 3. SNL ZAHOD 2021/22, ki jo vodi MNZ Koper 13. kroga nogometne tekme med
ekipama Fama Vipava : Eksist Žiri je razvidno, da NK Vipave na tekmi ni imela glavnega trenerja ali nadomestnega trenerja, ter s tem kršila
predpise NZS in MNZ Koper. Predsednik kluba je poslal pisno opravičilo in navedel vzroke odsotnosti vseh klubskih trenerjev.
Iz pisnega opravičila je razvidno, da prvi trener prestaja kazen rumenih kartonov, drugi trener je odsoten zaradi hujše prometne nesreče in je v
bolniškem staležu, tretji trener preboleva CIOVID-19, ostali trenerji mladinskih ekip, pa so bili zadržani z zasedenostjo tekem mladinskih kategorij
oziroma odsotni zaradi službenih obveznosti.
Na podlagi ugotovljenih dejstev in upoštevanju teže prekrška ter upoštevanju olajševalnih okoliščin (17. člen DP) pisno opravičilo z navedenimi
razlogi s 7. 11. 202 in doslej je manjkal trener le enkrat (prestajal kazen izključitve in ni zagotovil nadomestnega trenerja (glej DZ št. 13/2021/2022,
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izrečeno opozorilo, brez opravičila odsotnosti nadomestnega trenerja) ter ob upoštevanju objektivnih in subjektivnih okoliščin je disciplinski
postopek zoper NK Vipavo disciplinski sodnik ustavil.

3. SNL ZAHOD 2021/22, ki jo vodi MNZ Koper, 13. krog, Fama Vipava : Eksist Žiri, odigrana 7. 11. 2021 ob 14.00 na stadionu Ob Beli Vipava v Vipavi,
se zaradi nešportnega vedenja več igralcev ekipe Eksist Žiri, na tekmi so prejeli pet (5) rumenih kartonov zato se, na podlagi določil 3/2., 4/1(l).,
8/4(c)., 10/4., in 32/2. člena DP, NK Žiri izreče denarna kazen v višini 125 € /z besedo: sto petindvajset evrov/.
OBRAZLOŽITEV:
Iz zapisnika delegata o odigrani prvenstveni nogometni tekmi 3. SNL ZAHOD 2021/22, ki jo vodi MNZ Koper 13. kroga nogometne tekme med
ekipama Fama Vipava : Eksist Žiri je razvidno, da so igralci ekipe Eksist Žiri na prvenstveni tekmi prejeli pet (5) rumenih kartonov, zaradi
nešportnega vedenja njihovih igralcev (1 x zaradi brezobzirne igre, 1 x vlečenje, 1 x izgubljanje igralnega časa in 2 x ugovarjanje). 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 upoštevanju teže prekrška je disciplinski sodnik spoznal NK Žiri odgovornega
za kršitev predpisov in izrekel kazen, kot je določena v sklepu.

Proti izrečenim sklepom disciplinskega organa je dovoljena pritožba v roku 3 dni od prejema zapisnika obravnave disciplinskega sodnika.
Pritožba je pravočasna, če je oddana zadnji dan pritožbenega roka priporočeno, po pošti in vplačana pritožbena taksa v višini 400 € na TRR NZS
SI56 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.
Disciplinski sodnik Alojz Žerak lr.
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