Koper/Capodistria , 07.10.2021

Zapisnik
8/2021_2022. obravnave disciplinskega sodnika MNZ Koper, ki je bila v četrtek, 07. oktober 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, 8. krog
Adria - Svoboda Ljubljana, 02.10.2021
3. SNL ZAHOD 2021/22, ki jo vodi MNZ Koper, 8. krog, Adria : Svoboda Ljubljana, odigrana 2. 10. 2021 ob 15.00 na igrišču Pri Štantu v Mirnu, se
zaradi kršitve predpisov NZS in MNZ Koper zato, ker ekipa Adrie na tekmi ni imela trenerja ekipe, na podlagi določil 4/1(h), 7,. 8/4(a). in 32/1. člena
DP, ND Adria izreče kazen OPOZORILO.
OBRAZLOŽITEV:
Iz zapisnika delegata o odigrani prvenstveni nogometni tekmi 3. SNL ZAHOD 2021/22, ki jo vodi MNZ Koper 8. krog, Adria : Svoboda Ljubljana je
razvidno, da ekipa Adrie na tekmi tekme ni imela trenerja ekipe.
Organizator tekmovanja MNZ Koper je izdal Navodila in opozorila 3. SNL ZAHOD 2021/2022, ker je v poglavju 7. (uradne osebe in tehnični) določil,
da mora ekipo na tekmi voditi trener. V nadaljevanju so določeni pogoji in možnosti nadomeščanja odsotnega trenerja, ki pa jih klub ni upošteval.
Na podlagi ugotovljenih dejstev in upoštevanju teže prekrška, da gre za prvo kršitev je disciplinski sodnik določil kazen, ki je primerna teži
prekrška, zato je ND Adria izrekel kazen kot je določena v sklepu

Eksist Žiri - Sava Kranj, 02.10.2021
3. SNL ZAHOD 2021/22, ki jo vodi MNZ Koper, 8. krog, Eksist Žiri : Sava Kranj, odigrana 2. 10. 2021 ob 15.00 na Stadionu Polje Žiri, se zaradi se
zaradi nešportnega vedenja več igralcev ekipe Sava Kranj, na tekmi so prejeli pet (5) rumenih kartonov, na podlagi določil 3/2., 4/1(l)., 8/4(c)., 10/4.,
in 32/2. člena DP NK Sava Kranj 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 8. krog nogometne tekme med
ekipama Eksist Žiri : Sava Kranj je razvidno, da so igralci ekipe Sava Kranj na prvenstveni tekmi prejeli pet (5) rumenih kartonov, zaradi
nešportnega vedenja njihovih igralcev (2 x vlečenje, 1 x oviranje izvedbe, 2 x brezobzirna igra in 1 x izgubljanje igralnega časa).
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 izrekel kazen NK Sava Kranj,
kot je določena v sklepu.

Arol Škofja Loka - Šobec Lesce, 03.10.2021
3. SNL ZAHOD 2021/22, ki jo vodi MNZ Koper, 8. krog, Arol Škofja Loka : Šobec Lesce, odigrana 3. 10. 2021 ob 16.00 na Igrišče Putštal Škofja Loka v
Škofji Loki, se zaradi nešportnega vedenja več igralcev ekipe Arol Škofja Loka, na tekmi so prejeli pet (5) rumenih kartonov, na podlagi določil 3/2.,
4/1(l)., 8/4(c)., 10/4., in 32/2. člena DP NK Škofja Loka izreče denarna kazen v višini 125 € /z besedo: sto petindvajset evrov/.
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OBRAZLOŽITEV:
Iz zapisnika delegata o odigrani prvenstveni nogometni tekmi 3. SNL ZAHOD 2021/22, ki jo vodi MNZ Koper 8. krog nogometne tekme med
ekipama Arol Škofja Loka : Šobec Lesce je razvidno, da so igralci ekipe Arol Škofja Loka na prvenstveni tekmi prejeli pet (5) rumenih kartonov,
zaradi nešportnega vedenja njihovih igralcev (2 x zaradi brezobzirne igre in 3 x ugovarjanje).
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 izrekel kazen NK Škofja Loka,
kot je določena v sklepu.

3. SNL ZAHOD 2021/22, ki jo vodi MNZ Koper, 8. krog, Arol Škofja Loka : Šobec Lesce, odigrana 3. 10. 2021 ob 16.00 na Igrišče Putštal Škofja Loka v
Škofji Loki, se zaradi nešportnega vedenja več igralcev in pomočnika trenerja ekipe Šobec Lesce, na tekmi so prejeli pet (5) rumenih kartonov, na
podlagi določil 3/2., 4/1(l)., 8/4(c)., 10/4., in 32/2. člena DP NK Lesce 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 8. krog nogometne tekme med
ekipama Arol Škofja Loka : Šobec Lesce je razvidno, da so igralci ekipe Šobec Lesce na prvenstveni tekmi prejeli štiri (4) rumenih kartonov, in enega
(1) pomočnik trenerja zaradi nešportnega vedenja njihovih igralcev in uradne osebe (4 x zaradi brezobzirne igre in 1 x ugovarjanje s strani
pomočnika trenerja).
Disciplinski sodnik je uvedel disciplinski postopek po uradni dolžnosti skladno z določili 2 odstavka 32. člena DP zaradi nešportnega vedenja
večjega števila igralcev in uradne osebe na tekmi. Na podlagi ugotovljenih dejstev in upoštevanju teže prekrška je disciplinski sodnik izrekel kazen
NK Lesce, kot je določena v sklepu.

Fama Vipava - Elta Izola, 03.10.2021
3. SNL ZAHOD 2021/22, ki jo vodi MNZ Koper, 8. krog, Fama Vipava : Elta Izola, odigrana 3. 10. 2021 ob 15.00 na Stadionu Ob Beli v Vipavi, se
zaradi nešportnega vedenja več igralcev ekipe Fama Vipava so na tekmi so prejeli pet (5) rumenih kartonov, na podlagi določil 3/2., 4/1(l)., 8/4(c).,
10/4., in 32/2. člena DP klubu NK Vipava 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 8. krog nogometne tekme med
ekipama Fama Vipava : Elta Izola je razvidno, da so igralci ekipe Fama Vipava na prvenstveni tekmi prejeli pet (5) rumenih kartonov, zaradi
nešportnega vedenja njihovih igralcev in uradne osebe-trenerja (1 x vlečenje, 1 x oviranje izvedbe, 2 x ugovarjanje in 1 x ugovarjanje-uradna oseba
trener).
Disciplinski sodnik je uvedel disciplinski postopek po uradni dolžnosti skladno z določili 2 odstavka 32. člena DP zaradi nešportnega vedenja
večjega števila igralcev in uradne osebe na tekmi. Na podlagi ugotovljenih dejstev in upoštevanju teže prekrška je disciplinski sodnik izrekel kazen
NK Vipava, kot je določena v sklepu.

3. SNL ZAHOD 2021/22, ki jo vodi MNZ Koper, 8. krog, Fama Vipava : Elta Izola, odigrana 3. 10. 2021 ob 15.00 na Stadionu Ob Beli v Vipavi, zaradi
kršitve predpisov NZS in MNZ Koper zato, ker so domači organizirani navijači v 15. in 42. minuti tekme ob doseženem zadetku domačega moštva
prižgali bele in zelene dimne signale ter ob dosojenem kazenskem udarcu za goste neprimerno skandirali in pomanjkljive organizacije (dovolili
vnos pirotehničnih sredstev) na podlagi določil 3/ 2., 4(e)., 4/1(f), 7,. 8/4(b)., 32/1. in v zvezi s 7.členomDP, se NK Vipava izreče za obe kršitvi UKOR
OBRAZLOŽITEV:
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Iz zapisnika delegata o odigrani prvenstveni nogometni tekmi 3. SNL ZAHOD 2021/22, ki jo vodi MNZ Koper 8. krog, Fama Vipava : Elta Izola je
razvidno, da so domači organizirani navijači v 15. in 42. minuti tekme ob doseženem zadetku domačega moštva prižgali po dve bele in zelene
dimne signale ter ob dosojenem kazenskem udarcu za goste neprimerno skandirali " Sudja cigane. Skomina."
Organizator tekmovanja MNZ Koper je izdal Navodila in opozorila 3. SNL ZAHOD 2021/2022, ker je v poglavju 1. (organizacija Tekme) je določeno,
da je organizator tekme dolžan zagotoviti nadzor nad vnosom prepovedanih pirotehničnih sredstev, zaradi katerih bi lahko bila ogrožena varnost
športnikov in obiskovalcev (73. člen Zakona o športu). Iz poročila delegata tekme je razvidno, da se je organizator tekme zelo potrudil pri
organizaciji nogometne tekme. Pred tem so izvedli sestanek z vodstvom PP Ajdovščina, izdali dopis in obvestili vodjo tekmovanja in gostujoči klub,
da bo tekma zaprtega tipa ter da bo dostop omogočen samo akreditiranim osebam. Na podlagi dopisa je bilo na glavni tribuni prisotnih štirideset
akreditiranih oseb. Organizator je poskrbel, da je bilo na tekmi prisotnih šest rediteljev, ki so bili ustrezno označeni. Na nasprotni strani glavne
tribune, ob javni poti ob Beli, se je zbralo približno trideset organiziranih gostujočih navijačev in dvajset domačih ter še dvajset posameznikov.
Med obema skupinami so bili prisotni reditelji ter ob pričetku drugega polčasa še pet policistov.
NK Vipava je odgovorna za nešportno in neprimerno vedenje svojih navijačev in svoje ekipe in za opustitev ukrepov zoper nešportno in
neprimerno vedenje organiziranih navijaških skupin, ki pomeni tudi kršitev običajnega športnega obnašanja po 7. členu DP. Tudi za pomanjkljivo
organizacijo tekme, ko so dovolili vnos pirotehnike, vendar so z ukrepi (zadostno število navijačev, predhodnimi ukrepi pred tekmo, zagotovitvijo
policije, preprečili medsebojne kontakte, medtem ko prižiganja pirotehničnih pripomočkov in metanje pločevinke piva in dimni signal), ki ni imel
posledice za tekmo in poškodbe akterjev tekme. Vodstvo NK Vipava mora storiti vse, da v bodoče prepreči podobna ravnanja njihovih navijačev in
zahtevati, da spoštujejo pravila normalnega obnašanja brez uporabe pirotehničnih pripomočkov, ki so prepovedani na nogometnih tekmah.
NK Vipava še ni bila obravnavana za podobna prekrška (uporaba pirotehnike in neprimerno neetično vedenje s skandiranjem ob dosojenem
kazenskem udarcu za gostujočo ekipo). Na podlagi ugotovljenih dejstev in upoštevanju teže prekrškov (olajševalna okoliščina 17. člen DP) gre za
prvo tovrstno kršitev je disciplinski sodnik izrekel kazen NK Vipava, kot je določena v sklepu.

3. SNL ZAHOD 2021/22, ki jo vodi MNZ Koper, 8. krog, Fama Vipava : Elta Izola, odigrana 3. 10. 2021 ob 15.00 na Stadionu Ob Beli v Vipavi , je MNK
Izola:
- odgovorna zaradi kršitve predpisov NZS in MNZ Koper zaradi nešportnega in neetičnega vedenje svojih navijačev, ki so večkrat v času tekme
glasno skandirali 16 – 17 minuta tekme " Jebi se Izola", v 42. minuti tekme " Sudja pizda ti je materna, jebemo te mi. Sudja jebem ti mater, hčerko
in sina v usta. Jebeš Koper in Piran jaz sem pravi Izolan in v 74. minuta " Žabarske pičke.". 3/2., 4/(h)., 4/1(f)., 8/4(c)., 9/5 32/1(prva alinea) v zvezi s 7.
členom DP se za navedene kršitve MNK Izola izreče kazen v višini 200,00 € /z besedo: dvesto evrov/.
- odgovorna za nešportno in neprimerno vedenje navijačev njihove ekipe ker so v iz svojega navijaškega prostora v 42. minuti tekme na igrišče v
višini kazenskega prostora odvrgli pločevinko piva in v 95. minuti so za ograjo prižgali in na igrišče odvrgli bel dimni signal v 4. in 81. minuti so za
ograjo prižgali štiri rdeče bakle, v 86. minuti tekme so za ograjo prižgali oranžen dimni signal, zato se na podlagi določil 3/2., 4/1(f)., 8/4(a). 9/5. in
32/1 (prva alinea) v zvezi s 7.členom DP se za navedene kršitve MNK Izola izreče kazen v višini 350,00 € /z besedo: tristo petdeset evrov/.
Na podlagi 16. člena DP se izreče enotna denarna kazen v višini 550,00 € /z besedo: petsto petdeset/ zaradi nešportnega in neprimernega vedenja
navijačev, ki se pogojno odloži (15. člen DP) do konca tekmovalne sezone 3. SNL ZAHOD 2021/22 in se ne bo izvršila, če kršitelj v tem času ne bo
storil podobnega ali težjega disciplinskega prekrška.
OBRAZLOŽITEV:
Iz zapisnika delegata o odigrani prvenstveni nogometni tekmi 3. SNL ZAHOD 2021/22, ki jo vodi MNZ Koper 8. krog, Fama Vipava : Elta Izola je
razvidno, da je gostujoča organizirana navijaška skupina "Ribari" o na ograjo izobesili transparente ter skozi celotno srečanje neprimerno navijali
(skandirali) ter na igrišče odvrgli predmete kot sledi: 1. Skandiranje 16.-17. minuta " Jebi se Izola.". 2. Skandiranje 42 minuta " Sudja pizda ti je
materna, jebemo te mi. Sudja jebem ti mater, hčerko in sina v usta. Jebeš Koper in Piran jaz sem pravi Izolan." Prav tako so na igrišče v višini
kazenskega prostora odvrgli pločevinko piva. 3. Skandiranje 74. minuta " Žabarske pičke.". 4. v 81. minuti so za ograjo prižgali štiri rdeče bakle. 5. v
86. minuti so za ograjo prižgali oranžen dimni signal. 6. v 95. minuti so za ograjo prižgali in na igrišče odvrgli bel dimni signal.
Iz poročila delegata tekme je razvidno, da se je organizator tekme zelo potrudil pri organizaciji nogometne tekme. Pred tem so izvedli sestanek z
vodstvom PP Ajdovščina, izdali dopis in obvestili vodjo tekmovanja in gostujoči klub, da bo tekma zaprtega tipa ter da bo dostop omogočen samo
akreditiranim osebam. Na podlagi dopisa je bilo na glavni tribuni prisotnih štirideset akreditiranih oseb. Organizator je poskrbel, da je bilo na
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tekmi prisotnih šest rediteljev, ki so bili ustrezno označeni. Na nasprotni strani glavne tribune, ob javni poti ob Beli, se je zbralo približno trideset
organiziranih gostujočih navijačev in dvajset domačih ter še dvajset posameznikov. Med obema skupinami so bili prisotni reditelji ter ob pričetku
drugega polčasa še pet policistov.
Predstavnik MNK Izola ni pojasnil ali so navijače seznanili z dopisom NK Vipava, da je tekma odprta le za akreditirane osebe. Ob pojavu
organiziranih navijačev, ki so se pripeljali z osebnimi avtomobili so pred stadionom izvedli vse ukrepe in jih usmerili na prostor za ograjo nad
rezervnimi klopmi, kjer so bili tudi domači navijači. Vmes pa so bili redarji in policija, vendar do medsebojnega stika med navijaškima skupinama
ni prišlo. Obe sta bili usmerjane k navijanju in v posameznih ponavljajočih primerih, kjer so izstopali gostujoči navijači z nešportnim in neetičnim
ravnanjem
MNK Izola je odgovorna za nešportno in neprimerno vedenje svojih navijačev (2. odstavek 3. člen DP) in za opustitev ukrepov zoper nešportno in
neprimerno vedenje organiziranih navijaških skupin, ki pomeni tudi kršitev običajnega športnega obnašanja po 7. členu DP zato ker jim je
organizator določil mesto za gostujoče navijače, čeprav je bil klub obveščen, da bodo na tekmi lahko prisotni le akreditirani in v naprej prijavljeni
navijači. Vodstvo MNK Izola mora storiti vse, da v bodoče prepreči podobna ravnanja njihovih navijačev in zahtevati, da spoštujejo pravila
normalnega obnašanja brez uporabe pirotehničnih pripomočkov, ki so prepovedani na nogometnih tekmah ter nespodobnega in žaljivega
skandiranja..
Nešportno vedenje in ponavljajoče skandiranje se sankcionira v višini 200 €. Metanje predmetov in dimnih signalov na igrišče se sankcionira s
pločevinka piva 100 € in 100 evrov dimni signal.100 € skupaj 200 €. Prižiganje dimnih bakel in signalov se za vsak primer sankcionira 50 € (3 x 50 =
150 €). Skupaj izrečena denarna kazen znaša 550 €. Zaradi oteževalnih okoliščin ponovitve istovrstnih kršitev (17. člen DP) DZ-1/2021/2022 z
17.8.2021 in DZ-2 DZ-1/2021/2022 z 6. 10.2021 izrečen ukor, ter istovrstnih ravnanj v 2. 5. in 6. krogu, ko zoper klub in navijače ni bilo izrečenih
ukrepov na podlagi poročil delegata tekme se je disciplinski sodnik na podlagi ugotovljenih dejstev in okoliščin ter upoštevanju teže prekrška,
odločil da izreče MNK Izola pogojno denarno kazen z odlogom kot je določena v sklepu, da lahko vodstvo MNK Izola v dogovoru z navijači sprejme
odločitev, da se preneha z uporabo pirotehničnih sredstev in nešportnega vedenja, ki ne sodi na stadione in se taka ravnanja sankcionirajo.

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 l.r.
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