Koper/Capodistria , 28.10.2021

Zapisnik
12/2021_22. obravnave disciplinskega sodnika MNZ Koper, ki je bila v četrtek, 28. 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, 11. krog
Svoboda Ljubljana - Tinex Šenčur, 23.10.2021
3. SNL ZAHOD 2021/22, ki jo vodi MNZ Koper, 11. krog, Svoboda Ljubljana : Tinex Šenčur, odigrana 23. 10. 2021 ob 15.00 v športnem parku v
Ljubljani je bil v 68. minuti tekme izključen igralec Miroslav Grbić, NK Svoboda Ljubljana (štev. reg. izkaznice 44502) zaradi prekrška v čisti situaciji
za doseganje zadetka, za kar je prejel direktni rdeči karton. Na podlagi določil 5/b., 8/1(d)., 9/1. in 22. člena DP ter v povezavi s točkama I.G.2
Disciplinske politike organov vodenja tekmovanj se igralcu Miroslavu Grbiću, NK Svoboda Ljubljana za ta prekršek izreče kazen prepovedi
nastopanja na 1 /eni/ prvenstveni tekmi.
OBRAZLOŽITEV:
Iz zapisnika delegata o odigrani prvenstveni nogometni tekmi 3. SNL ZAHOD 2021/22, ki jo vodi MNZ Koper, 11. kroga nogometne tekme med
ekipama Svoboda Ljubljana : Tinex Šenčur in poročila o izključitvi/incidentu s strani delegata in sodnika tekme je razvidno, da je bil 68. minuti
tekme izključen igralec Svoboda Ljubljana št. 22, Miroslav Grbić zaradi prekrška v čisti situaciji za doseganje zadetka, za kar je prejel direktni rdeči
karton. Igrišče je zapustil športno.
Na podlagi dokumentacije (Zapisnika o tekmi in poročila delegata in sodnika o izključitvi/incidentu) je disciplinski sodnik skladno z Disciplinsko
politiko organov vodenja tekmovanj izrekel kazen, kot je določena v sklepu.

Adria - Fama Vipava, 23.10.2021
3. SNL ZAHOD 2021/22, ki jo vodi MNZ Koper, 11. krog, Adria : Fama Vipava, odigrana 23. 10. 2021 ob 15.00 na igrišču v Mirnu je bil v 64. minuti
tekme izključena uradna oseba - trener NK Vipava g. David Kompara (štev. licence 10236-UEFA A) zaradi žalitev in groženj sodniku tekme, zaradi
nestrinjanja s sodniško odločitvijo, za kar je prejel direktni rdeči karton. Na podlagi določil 6/a., 8/1(e in f)., 9/2., 17., 22. in 32/1 člena DP ter v
povezavi s točkama I. E.3 ter točke II. Disciplinske politike organov vodenja tekmovanj ter upoštevanju olajševalnih okoliščin IV. 2. Disciplinske
politike organov vodenja tekmovanj, se trenerju Davidu Kompari, NK Vipava za prekršek nešportnega in neetičnega vedenja izreče kazen
prepovedi opravljanja vseh funkcij in prepoved dostopa do garderob in do tehničnega prostora na 1 /eni/ prvenstveni tekmi.
OBRAZLOŽITEV:
Iz zapisnika delegata o odigrani prvenstveni nogometni tekmi 3. SNL ZAHOD 2021/22, ki jo vodi MNZ Koper, 11. kroga nogometne tekme med,
Adria : Fama Vipava in poročila o izključitvi/incidentu s strani delegata in sodnika tekme je razvidno, da je bil na tekmi izključen trener ekipe NK
Vipava g. David Kompara (štev. licence 10236-UEFA A) zaradi žalitev in groženj na sodniško odločitev, za kar je prejel direktni rdeči karton.
V opisu poročila o izključitvi/incidentu sta sodnik in delegat navedla, da je bil trener izključen v 64. minuti, ko sodnik tekme ne dosodi prekrška na
sredini igrišča za njegovo ekipo. Trener vstane in protestira- ugovarja na to odločitev. Zaradi protestov igralcev gostujoče ekipe sodnik igro prekine
in dosodi indirektni prosti udarec za domačo ekipo, zaradi nešportnega obnašanja igralca Vipave. Celotna rezervna klop Vipave je pričela glasno
protestirati na to odločitev, najbolj pa je z izražanjem nestrinjanja in glasnostjo izstopal trener Kompara David, zato je prejel opomin. Ob prejetem
opominu, se ne umiri ampak prične z grobim žaljenjem in tudi grožnjami, zato je bil izključen z direktnim rdečim kartonom. David Kompara
zavedajoč se svojega dejanja mirno zapusti igrišče, po tekmi se celotni sodniški ekipi opraviči, pove da ga je zanesel trenutek tekme in mu je žal za
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vse izrečeno.
Na podlagi 2. odstavka 22 . člena DP je izključeni trener g. David Kompara v roku podal pisno izjavo po e-pošti v katerem je zapisal: »v 63. minuti je
prišlo s strani po njegovem mnenju do prekrška domačega igralca nad igralcem Fama Vipava, ki ga sodnik ni dosodil. V nadaljevanju igre je igralec
NK Vipava storil prekršek nad igralcem domače ekipe, sodnik je pustil »prednost«, zaradi česar bi lahko prišlo do zadetka domače ekipe. Vratar je
strel ubranil. Igralec Fama Vipave zaradi prejšnje situacije, domnevnega prekrška nad soigralcem pri glavnem sodniku protestiral, za kar je dobil
rumeni karton. Sodnik je zaradi tega dosodil indirektni udarec in nasprotni ekipi vrnil žogo. Zaradi te situacije je protestiralo celotno osebje na
klopi za rezerve igralce. Trener je stal ob klopi (njegova navada je, da stoji vse tekme) in v tehničnem prostoru je sodnika želel povprašati, zakaj ni
dosodil prekrška nad igralcem Fama Vipava. Sodnik je pritekel do tehničnega prostora in mu pokazal rumeni karton. Govoril mu je, da ni
protestiral, se je sodnik že obrnil in pričel teči proti sredini igrišča. Ker sodnik ni želel prisluhniti njegovemu mnenju, ga je ponovno ogovoril, pri
tem pa je bil preglasen. Sodnik tekme mu je zato pokazal rdeči karton. Brez besed je zapustil tehnični in odšel z območja igrišča. Sodniku se je po
tekmi za svojo vedenje opravičil. Zaveda se, da ne bi smel tako ravnati oz. reagirati in se sodniku še enkrat opravičuje«.
V Pravilih nogometne igre je določeno, da nihče ne sme reagirati na odločitve sodnikov, ker so zaradi napačnih odločitev predpisane druge poti in
sankcije za nepravilne odločitve. Iz spoštovanja načel fair playa so tudi postavljena načela vedenja celotne nogometne družine. Enako velja za
Kodeks obnašanja trenerjev. Zato se lahko o določenem primeru z dovoljenjem uradnih oseb v spoštljivem dialogu razjasni okoliščine, ki
nastanejo na tekmi po končani tekmi.
Disciplinski sodnik je zato upošteval olajševalne okoliščine skladno s IV. 2 točko Disciplinske politike organov vodenja tekmovanj (pisna izjava,
opravičilo takoj po tekmi, iz prijave sodnika niso razvidne izrečene žalitve in grožnje) in trenerju izrekel kazen določeno v sklepu z zavedanjem, da
bo kazen pozitivno vplivala na kršitelja in ostale uradne osebe in takih ravnanj na tekmah ne bodo počeli.

Brda - Arol Škofja Loka, 24.10.2021
3. SNL ZAHOD 2021/22, ki jo vodi MNZ Koper, 11. krog, Brda : Arol Škofja Loka, odigrana 24. 10. 2021 ob 15.00 v športnem parku Vipolže, se zaradi
kršitve predpisov NZS in MNZ Koper zato, ker ekipa Brd na tekmi ni imela na tekmi nadomestnega trenerja, na podlagi določil 3/2., 4/1(h), 7,.
8/4(b)., 17. in 32/1. člena DP, NK Brda Dobrovo izreče UKOR.
OBRAZLOŽITEV:
Iz zapisnika delegata o odigrani prvenstveni nogometni tekmi 3. SNL ZAHOD 2021/22, ki jo vodi MNZ Koper 11. krog, Brda : Arol Škofja Loka je
razvidno, da ekipa Brd na tekmi tekme ni imela nadomestnega trenerja.
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).

Stran 2 od 3

Na podlagi ugotovljenih dejstev in upoštevanju teže prekrška ter upoštevanju olajševalnih okoliščin (pisno opravičilo) in oteževalnih okoliščin (17.
člen DP), ko na tekmi niso zagotovili ustrezne nadomestne uradne osebe – trenerja, ponovitev istovrstne kršitve (glej DZ št. 10/2021/2022 z 20. 10.
2021, izrečeno opozorilo), 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 se jim izrekel kazen kot je določena v sklepu.

3. SNL ZAHOD 2021/22, ki jo vodi MNZ Koper, 11. krog, Brda : Arol Škofja Loka, odigrana 24. 10. 2021 ob 15.00 v športnem parku Vipolže, se zaradi
kršitve predpisov NZS in MNZ Koper zato, ker ekipa Arol Škofja Loka na tekmi ni imela uradnega predstavnika kluba, na podlagi določil 3/2., 4/1(h),
7,. 8/4(b)., 17. in 32/1. člena DP, NK Škofja Loka izreče OPOZORILO.
OBRAZLOŽITEV:
Iz zapisnika delegata o odigrani prvenstveni nogometni tekmi 3. SNL ZAHOD 2021/22, ki jo vodi MNZ Koper 11. kroga, Brda : Arol Škofja Loka je
razvidno, da ekipa Arol Škofja Loka na tekmi ni imela uradnega predstavnika kluba.
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.
NK Škofja Loka 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 ob upoštevanju olajševalnih okoliščin prva tovrstna kršitev (17. člen DP) je
disciplinski sodnik NK Škofja Loka spoznal za odgovorno za kršitev predpisov in se jim izreče 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 l.r.
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