Koper/Capodistria , 06.10.2021

Zapisnik
7/2021_2022. obravnave disciplinskega sodnika MNZ Koper, ki je bila v sreda, 06. 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, 7. krog
Elta Izola - Adria, 25.09.2021
3. SNL ZAHOD 2021/22, ki jo vodi MNZ Koper, 7. krog, Elta Izola : Adria, odigrana 25. 9. 2021 ob 16.00 na Mestnem stadionu v Izoli, se zaradi
kršitve predpisov NZS in MNZ Koper zato, ker ekipa Elta Izola na tekmi ni imela trenerja ekipe, se na podlagi določil 4/1(h), 7,. 8/4(a). in 32/1. člena
DP, se MNK Izola izreče kazen OPOZORILO.
OBRAZLOŽITEV:
Iz zapisnika delegata o odigrani prvenstveni nogometni tekmi 3. SNL ZAHOD 2021/22, ki jo vodi MNZ Koper 7. krog, Elta Izola : Adria je razvidno, da
ekipa Elta Izola 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 MNK Izola izrekel kazen kot je določena v sklepu.

3. SNL ZAHOD 2021/22, ki jo vodi MNZ Koper, 7. krog, Elta Izola : Adria, odigrana 25. 9. 2021 ob 16.00 na Mestnem stadionu v Izoli, se zaradi
kršitve predpisov NZS in MNZ Koper zato, ker so domači navijači v 79. minuti tekme na tribuni prižgali nekaj bakel, ki pa niso vplivale na tekmo. Na
podlagi določil 3/2., 4/1(f), 7,. 8/4(b). in 32/1. člena DP se MNK Izola izreče kazen UKOR.
OBRAZLOŽITEV:
Iz zapisnika delegata o odigrani prvenstveni nogometni tekmi 3. SNL ZAHOD 2021/22, ki jo vodi MNZ Koper 7. krog, Elta Izola : Adria je razvidno, da
so domači organizirani navijači Elta Izola v 79. minuti tekme na tribuni prižgali nekaj bakel, ki pa niso vplivale na tekmo
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)
MNK Izola je bila zaradi podobnega ravnanja že obravnavana za podobna ravnanja njihovih navijačev (glej DZ 1/2021/2022 z 17.8. 2022, izrečeno
opozorilo) in se šteje kot oteževalna okoliščina (17. člen DP)
MNK Izola 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. 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.
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Zaradi oteževalnih okoliščin (17. člen) ponovitev istovrstne kršitve na podlagi poročil delegatov se je disciplinski sodnik na podlagi ugotovljenih
dejstev in okoliščin ter upoštevanju teže prekrška, odločil da izreče MNK Izola kazen kot je določena v sklepu.

Svoboda Ljubljana - Šobec Lesce, 25.09.2021
3. SNL ZAHOD 2021/22, ki jo vodi MNZ Koper, 7. krog, Svoboda Ljubljana : Šobec Lesce, odigrana 25. 9. 2021 ob 16.00 v Športnem parku Svoboda v
Ljubljani, se zaradi kršitve predpisov NZS in MNZ Koper zato, ker ekipa Svobode Ljubljana na tekmi v Zapisnik o tekmi ni imela pravilno vpisanega
vodjo varnosti vpisanega v sistem Regista, na podlagi določil 4/1(h), 7,. 8/4(a). in 32/1. člena DP, se NK Svoboda Ljubljana izreče kazen OPOZORILO.
OBRAZLOŽITEV:
Iz zapisnika delegata o odigrani prvenstveni nogometni tekmi 3. SNL ZAHOD 2021/22, ki jo vodi MNZ Koper 7. krog, Svoboda Ljubljana : Šobec
Lesce je razvidno, da je ekipa Svoboda Ljubljana na tekmi imela pod opombe Zapisnika vpisanega vodjo varnosti, ki pa ni vpisan v sistem Regista,
kot to zahtevajo predpisi. Napisan je bil pod opombe.
Organizator tekmovanja MNZ Koper je izdal Navodila in opozorila 3. SNL ZAHOD 2021/2022, ker je v poglavju 1. (organizacija Tekme) določil, da
mora med drugim klub organizator tekme zagotoviti za varnost zadostno število rediteljev in določiti vodjo varnosti, ki ga je potrebno pred tekmo
obvezno vpisati v Zapisnik o tekmi. Ker imenovani ni vnesen v sistem Regista je bil vnesen pod opombe
V istem dokumentu je v točki 7(uradne osebe in tehnični prostor) pod splošno zapisano, da je lahko kot uradna oseba 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.
Disciplinski sodnik iz poročila delegata ugotavlja, da je bila NK Svoboda Ljubljana že obravnavana zaradi tega, ko je bila v 2. krogu brez vodje
varnosti. Sedaj je imenovani gospod bil prisoten, vendar nepravilno vpisan v Zapisnik o tekmi.
Vodstvo NK Svoboda Ljubljana mora zagotoviti pravilen vnos uradnih oseb v sistem Registo, ko to zahtevajo predpisi in izdana Navodila in
opozorila 3. SNL ZAHOD, ki jih je izdal MNZ Koper
Na podlagi ugotovljenih dejstev in upoštevanju teže prekrška je disciplinski sodnik določil kazen, ki je primerna teži prekrška, zato je NK Svoboda
Ljubljana izrekel kazen kot je določena v sklepu.

Postojna - Eksist Žiri, 26.09.2021
3. SNL ZAHOD 2021/22, ki jo vodi MNZ Koper, 7. krog, Postojna : Eksist Žiri, odigrana 26. 9. 2021 ob 18.00 v Športnem parku Postojna v Postojni, se
zaradi kršitve predpisov NZS in MNZ Koper zato, ker ekipa Postojne na tekmi ni imela vodjo varnosti, na podlagi določil 4/1(h), 7,. 8/4(b). in 32/1.
člena DP, se ND FC Postojna izreče kazen UKOR.
OBRAZLOŽITEV:
Iz zapisnika delegata o odigrani prvenstveni nogometni tekmi 3. SNL ZAHOD 2021/22, ki jo vodi MNZ Koper 7. krog, Postojna : Eksist Žiri je
razvidno, da ekipa Postojne na tekmi kot organizator tekme ni imel vodje varnosti.
Organizator tekmovanja MNZ Koper je izdal Navodila in opozorila 3. SNL ZAHOD 2021/2022, ker je v poglavju 1. (organizacija Tekme) določil, da
mora med drugim klub organizator tekme zagotoviti za varnost zadostno število rediteljev in določiti vodjo varnosti, ki ga je potrebno pred tekmo
obvezno vpisati v Zapisnik o tekmi
Disciplinski sodnik iz poročila delegata ugotavlja, da Postojna v tekmovalni sezoni 2021/2022 že drugič ni zagotovila vodjo varnosti (5. krog in 7.
krog) kar se šteje kot oteževalna okoliščina (17. člen DP).
Na podlagi ugotovljenih dejstev in upoštevanju teže prekrška je disciplinski sodnik določil kazen, ki je primerna teži prekrška, zato je ND FC
Postojna izrekel kazen kot je določena v sklepu.
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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.

Stran 3 od 3

