Koper/Capodistria , 16.11.2021

Zapisnik
16/2021_22. obravnave disciplinskega sodnika MNZ Koper, ki je bila v torek, 16. 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, 11. krog
Brda - Arol Škofja Loka, 24.10.2021

3. SNL ZAHOD 2021/22, ki jo vodi MNZ Koper, 14. krog, Elta Izola : Brda, odigrana 13. 11. 2021 ob 13.00 na mestnem stadionu Izola v Izoli, 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 250 € /z besedo: dvesto petdeset evrov/.
OBRAZLOŽITEV:
Iz zapisnika delegata o odigrani prvenstveni nogometni tekmi 3. SNL ZAHOD 2021/22, ki jo vodi MNZ Koper 14. kroga, , Elta Izola : 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 € in DZ št. 14/2021/2022 z 10. 11. 2021 izrečena denarna kazen 200 €), 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.
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3. SLOVENSKA NOGOMETNA LIGA ZAHOD 21/22, 14. krog
Arol Škofja Loka - Eksist Žiri, 13.11.2021
3. SNL ZAHOD 2021/22, ki jo vodi MNZ Koper, nogometne tekme 14. krog, Arol Škofja Loka¸: Eksist Žiri, odigrana 13. 11. 2021 ob 13.00 na igrišču
Puštal Škofja Loka v Škofje Loki, se zaradi kršitve predpisov NZS in MNZ Koper, zaradi nešportnega vedenja več igralcev ekipe Arol Škofja Loka, na
tekmi so prejeli osem (8) rumenih kartonov, na podlagi določil 3/2., 4/1(l)., 8/4(c)., 10/4., in 32/2. člena DP se NK Škofja Loka izreče denarna 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 14. kroga, med ekipama , Arol Škofja
Loka¸: Eksist Žiri je razvidno, da so igralci ekipe Arol Škofja Loka na prvenstveni tekmi prejeli osem (8) rumenih kartonov, zaradi nešportnega
vedenja njihovih igralcev (5 x zaradi brezobzirne igre, 1 x stalno kršenje pravil, 2x 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 Škofja Loka
odgovorno za kršitev predpisov in izrekel kazen, kot je določena v sklepu.

3. SNL ZAHOD 2021/22, ki jo vodi MNZ Koper, nogometne tekme 14. krog, Arol Škofja Loka¸: Eksist Žiri, odigrana 13. 11. 2021 ob 13.00 na igrišču
Puštal Škofja Loka v Škofje Loki, se zaradi nešportnega vedenja dveh posameznikov, ki sta bila s strani NK Škofja Lokao zadolžena za posamezne
naloge organizacije tekme, vendar sta se med tekmo nešportno obnašala, zato ju je sodnik tekme odstranil iz igrišča, zato se na podlagi določil
3/2., 7,. 8/4(c)., 9/5., 10/3., 16., in 32/1. člena DP, NK Škofja Loka izreče denarno kazen v višini 300 € /z besedo: tristo evrov/.
OBRAZLOŽITEV:
Iz poročila o izključitvi/incidentu o odigrani prvenstveni nogometni tekmi 3. SNL ZAHOD 2021/22, ki jo vodi MNZ Koper, 14. kroga, Arol Škofja
Loka¸: Eksist s strani delegata in sodnika tekme je razvidno, da je sodnik tekme v 35. minuti tekme odstranil eno izmed dveh oseb (Mirsad
Beganović) ki sta bili pri semaforju za rezultat, zaradi neprimernega vedenja in vpitja na sodniške odločitve. Nejevoljen je bil z odločitvijo prvega
pomočnika sodnika, ko je ta signaliziral nedovoljeni položaj. Začel je ostro protestirati, da ga je slišal cel stadion ter krilil z rokami. Ko sem mu dejal
naj zapusti ograjeni del igrišča je to storil športno in takoj. Pokončani tekmi je bil zopet v ograjenem delu pri garderobah, čeprav ni bil nesramen
ali nasilen, kljub temu, da v tistem trenutku ni imel tam kaj početi.
Oseba zadolžena za nakazovanje menjav je je glasno komentiral potek igre, zato je bil odstranjen z ograjenega dela igrišča. Po tekmi je prišel na
sredino igrišča ter sodniku zaprl pot v slačilnico, glasno je začel z zmerjanjem (z besedami kot džubre, itd.), ki ga je nadaljeval vse dokler nismo
sodniki stopili v garderobo in zaprl vrat. Potem se je umiril od takrat naprej ga nisem več videl.
Disciplinski sodnik ugotavlja, da je NK Škofja Loka odgovoren za početje svoji ljudi, ki so zadolženi za razna opravila pri izvedbi organizacije
nogometne tekme. Nedopustno je, da se na tako nešporten in neetičen način izražajo proti uradnim osebam. Za vsako kršitev je disciplinski
sodnik izrekel denarno kazen v višini 150 €. Skladno s 16 členom DP je izrekel enotno kazen, kot je določena v sklepu.

Fama Vipava - Tinex Šenčur, 14.11.2021
3. SNL ZAHOD 2021/22, ki jo vodi MNZ Koper, nogometna tekma 14. krog, Fama Vipava : Tinex Šenčur, odigrana 14. 11. 2021 ob 14.00 na stadionu
Ob Beli Vipava je bil v 91. minuti tekme izključen igralec Fama Vipava, Aron Petkovšek (štev. registrske izkaznice 102977) zaradi nasilne igre –
brcane nasprotnika brez igre z žogo, ko je ta ležal na tleh, za kar je prejel neposredno rdeči karton. Na podlagi določil 5/e., 5/d., 8/1(d)., 9/1., 22. in
32/1. člena DP ter v povezavi s točko I. B. 3. Disciplinske politike organov vodenja tekmovanj, se igralcu NK Vipava, Aronu Ptekovšku za ta prekršek
izreče kazen prepovedi nastopanja na 3 /treh/ prvenstvenih tekmah.
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OBRAZLOŽITEV:
Iz zapisnika delegata o odigrani prvenstveni nogometni tekmi 3. SNL ZAHOD 2021/22, ki jo vodi MNZ Koper, 14. kroga, nogometne tekme Fama
Vipava : Tinex Šenčur in poročila o izključitvi/incidentu s strani delegata in sodnika tekme je razvidno, da je bil v 91. minuti tekme izključen igralec
Fama Vipava, št. 17, Aron Petkovšek zaradi nasilne igre – brcane nasprotnika brez igre z žogo, ko je ta ležal na tleh, za kar je prejel neposredno
rdeči karton
Zgoraj omenjeni igralec je v 91.min tekme, po tem ko je gostujoči branilec že oddal žogo soigralcu v protinapad in ob tem nerodno padel na tla,
udaril s srednje visoko intenziteto dvakrat nasprotnega branilca po nogah, brez možnosti igranja z žogo. Igrišče je po izključitvi zapustil korektno.
Za storjeni prekršek je skladno s I. B. 3. Disciplinske politike organov vodenja tekmovanj, zagrožena kazen treh tekem prepovedi nastopanja, zato
se mu za ta prekršek izreče kazen prepovedi nastopanja kot je določeno 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
Disciplinski sodnik Alojz Žerak lr

Stran 3 od 3

