Koper/Capodistria , 02.11.2021

Zapisnik
13/2021_22. obravnave disciplinskega sodnika MNZ Koper, ki je bila v torek, 02. 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, 12. krog
Arol Škofja Loka - Fama Vipava, 30.10.2021
3. SNL ZAHOD 2021/22, ki jo vodi MNZ Koper, 12. krog, Arol Škofja Loka : Fama Vipava, odigrana 30. 10. 2021 ob 15.00 na igrišču Puštal v Škofje
Loki, se zaradi kršitve predpisov NZS in MNZ Koper zato, ker ekipa Fama Vipava na tekmi ni imela na tekmi nadomestnega trenerja, na podlagi
določil 3/2., 4/1(h), 7,. 8/4(a)., 17. in 32/1. člena DP, NK Vipava izreče OPOZORILO.
OBRAZLOŽITEV:
Iz zapisnika delegata o odigrani prvenstveni nogometni tekmi 3. SNL ZAHOD 2021/22, ki jo vodi MNZ Koper 12. krog, Arol Škofja Loka : Fama
Vipava je razvidno, da ekipa Fama Vipava 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 bil glavni trener NK Vipava kaznovan (glej DZ št. 12/2021/2022 z 28. 10. 2021), vendar vodstvo NK Vipava ni
zagotovilo skladno s prepisi nadomestnega trenerja z ustrezno licenco. Tako je bil na tekmi prisoten le uradni predstavnik kluba. NK Vipava 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 (trener odsoten zaradi kazni) in oteževalnih
okoliščin (17. člen DP), ko na tekmi niso zagotovili ustrezne nadomestne uradne osebe – trenerja je disciplinski sodnik NK Vipava spoznal za
odgovorno za kršitev predpisov in se jim izrekel kazen kot je določena v sklepu.

TKK Tolmin - Elta Izola, 30.10.2021
3. SNL ZAHOD 2021/22, ki jo vodi MNZ Koper, 12. krog, TKK Tolmin : Elta Izola, odigrana 30. 10. 2021 ob 15.00 v Športnem parku Brajda v Tolminu
je bil v 60. minuti tekme izključen igralec Elta Izola Tomaž Rodica (štev. reg. izkaznice 72392) zaradi brezobzirnega starta nad nasprotnim igralcem,
za kar je prejel drugi rumeni karton in bil izključen. Na podlagi določil 5/a., 8/1(d)., 9/1. in 22. člena DP, ter v povezavi s točko I. G. 2 Disciplinske
politike organov vodenja tekmovanj se igralcu Tomažu Rodici, MNK Izola za ta prekršek izreče kazen prepovedi nastopanja na 1 /eni/ prvenstveni
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tekmi.
OBRAZLOŽITEV:
Iz zapisnika delegata o odigrani prvenstveni nogometni tekmi 3. SNL ZAHOD 2021/22, ki jo vodi MNZ Koper, 12. kroga nogometne tekme med
ekipama TKK Tolmin : Elta Izola in poročila o izključitvi/incidentu s strani delegata in sodnika tekme je razvidno, da je bil v 60. minuti tekme
izključen igralec Elta Izola št. 8, Tomaž Rodica zaradi brezobzirnega starta nad nasprotnim igralcem, za kar je prejel drugi rumeni karton in bil
izključen. Pred tem je dobil Rodica v 7. minuti tekme prvi javni opomin tudi zaradi brezobzirne igre nad nasprotnim igralcem. 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

3. SNL ZAHOD 2021/22, ki jo vodi MNZ Koper, 12. krog, TKK Tolmin : Elta Izola, odigrana 30. 10. 2021 ob 15.00 v Športnem parku Brajda v Tolminu
je NK Tolmin odgovoren kršitve predpisov NZS in MNZ Koper zaradi pomanjkljive organizacije tekme, ker kot organizator tekme pred tekmo ni
zagotovil dosledne kontrole navijačev ob vstopu na stadion in jim s tem omogočil vnos prepovedanih bakel na tribuno, zato se na podlagi določil
3/1., 4/1(h), 7., in 8/4 /a/. 17. in 32/1 člen DP v zvezi s IV. Točko Disciplinske politike organov vodenja tekmovanj, NK Tolmin za ta prekrška izreče
OPOZORILO.
OBRAZLOŽITEV:
Iz zapisnika delegata o odigrani prvenstveni nogometni tekmi 3. SNL ZAHOD 2021/22, ki jo vodi MNZ Koper 12. krog, TKK Tolmin : Elta Izola je
razvidno, da je NK Tolmin odgovoren kršitve predpisov NZS in MNZ Koper zaradi tega, pomanjkljive organizacije tekme, ker so po koncu
nogometne tekme v prostoru, ki je bil namenjen gostujočim navijačem prižgali tri bakle, ki jih niso odvrgli čez ograjo.
Varnost na stadionih Najstrožje je prepovedan vnos predmetov na štadion (5. člen) (kamenje, steklenice, palice, petarde, dimne bombe, bakle
ipd.), ki se lahko uporabijo za medsebojno fizično obračunavanje ali metanje na igrišče.
Zakon o javnih zbiranjih v 4. členu (pomen izrazov) v točki 15. nevarni predmeti so predmeti, s katerimi se lahko prizadenejo hude telesne
poškodbe ali hudo okvari zdravje, v točki 17. predmeti, zaradi katerih je lahko ogroženo življenje ali zdravje ljudi oziroma premoženje so
ognjemetni izdelki kategorij 3 in 4 in pirotehnični izdelki kategorij P2 in T2, ki jih po zakonu, ki ureja eksplozive in pirotehnične izdelke, lahko
kupuje, poseduje ali uporablja samo pravna oseba in podjetnik, ki ima dovoljenje za promet s pirotehničnimi izdelki, orožje, kot ga opredeljuje
zakon, ki ureja pravice in dolžnosti posameznikov, pravnih oseb in samostojnih podjetnikov posameznikov v zvezi z orožjem, razen orožja,
uporabljenega kot gledališki rekvizit, ter vsi drugih predmeti, ki jih organizator uporablja pri izvedbi programa prireditve oziroma jih v okviru
izvajanja programa prireditve uporabljajo udeleženci, če je zaradi njihove uporabe lahko ogroženo življenje ali zdravje udeležencev ali tudi drugih
ljudi oziroma premoženje.
Uredba o splošnih ukrepih v športnih objektih na športnih prireditvah v Splošnih pogojih (1. Člen) določa splošne ukrepe, ki jih morajo lastniki
oziroma upravljavci športnih objektov (v nadaljnjem besedilu: lastnik) in organizatorji športnih prireditev (v nadaljnjem besedilu: organizator) v teh
objektih izvajati za zagotovitev reda, varnosti udeležencev prireditev. Pred začetkom prireditve morata lastnik in organizator pregledati celoten
prireditveni prostor in odstraniti vse predmete, ki bi lahko ogrožali varnost udeležencev in drugih oseb ter premoženja (11. Člen). Organizator
mora, na vhodih ali vstopnicah z grafičnim ali pisnim opozorilom opozoriti gledalce (13. člen): 1. na predmete ali snovi, ki jih je prepovedano
prinašati na prireditveni prostor (alkoholne pijače, orožje, eksplozivne snovi, pirotehnični izdelki, nevarni predmeti ali snovi),
Organizator tekmovanja MNZ Koper je izdal Navodila in opozorila 3. SNL Zahod ta tekmovalno sezono 2021/2022. Pod vsebinsko točko
organizacija tekme je določeno, da mora biti nogometne tekme organizirani ob doslednem upoštevanju pravilnikov NZS, UEFA in FIFA ter na
podlagi veljavnih predpisov in zakonodaje. Na tekmo je prepovedano prinašati in tam uporabljati pirotehnična ali druga sredstva, zaradi katerih bi
bila lahko ogrožena varnost športnikov in obiskovalcev (73. člen Zakona o športu) je vnos nevarnih snovi.
Disciplinski sodnik je ob ugotavljanju dejstev in okoliščin disciplinskega prekrška upošteval olajševalne okoliščine skladno s IV. 2 točko Disciplinske
politike organov vodenja tekmovanj in 17. člen DP, da je organizator vzorno pripravi organizacijo nogometne tekme pred štiristo gledalci in
približno dvajsetimi gostujočimi navijači, ki so se vedli primerno. Po koncu tekme so gostujoči navijači Ribari prižgali tri bakle, pri čemer je glavni
učinek prižganih bakel kot pirotehničnih sredstev močna svetloba ali gost dim in jih niso odvrgli iz navijaškega prostora na igrišče. NK Tolmin je
kršil določbe zgoraj navedenih predpisov in omogočil vnos pirotehničnih sredstev na stadion, ki so prepovedana. Dejanje ni imelo posledic, zato je
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izrekel NK Tolmin preventivno sankcijo, ker v tem delu tekmovanja za podobno kršitev še niso bili obravnavani.

3. SNL ZAHOD 2021/22, ki jo vodi MNZ Koper, 12. krog, TKK Tolmin : Elta Izola, odigrana 30. 10. 2021 ob 15.00 v Športnem parku Brajda v Tolminu,
zaradi kršitve predpisov NZS in MNZ Koper zato, ker so gostujoči navijači po koncu tekme na tribuni prižgali tri bakle in jih niso odvrgli na igrišče.
Na podlagi določil 3/2., 4/1(f)., 7., 8/4(c)., 10/3., 10/4., 17. in 32/1. člena DP se MNK Izola za ta prekršek izreče denarno kazen v višini 50 € /z besedo:
petdeset evrov/.
OBRAZLOŽITEV:
Iz zapisnika delegata o odigrani prvenstveni nogometni tekmi 3. SNL ZAHOD 2021/22, ki jo vodi MNZ Koper 12. krog, TKK Tolmin : Elta Izola je
razvidno, da so gostujoči organizirani navijači Elta Izola po koncu tekme na tribuni prižgali tri bakle, pri čemer je glavni učinek prižganih bakel kot
pirotehničnih sredstev močna svetloba ali gost dim in jih niso odvrgli na igrišče.
Organizator tekmovanja MNZ Koper je izdal Navodila in opozorila 3. SNL ZAHOD 2021/2022, Pod vsebinsko točko organizacija tekme je določeno,
da mora biti nogometne tekme organizirani ob doslednem upoštevanju pravilnikov NZS, UEFA in FIFA ter na podlagi veljavnih predpisov in
zakonodaje. Na tekmo je prepovedano prinašati in tam uporabljati pirotehnična ali druga sredstva, zaradi katerih bi bila lahko ogrožena varnost
športnikov in obiskovalcev (73. člen Zakona o športu) je vnos nevarnih snovi.
Varnost na stadionih V kolikor na tekmo pridejo tudi navijači gostujoče ekipe (4. člen): če so na tribunah skupaj z navijači domačega moštva, za
njihovo obnašanje in postopke odgovarja organizator tekme, če so na tribunah navijači ločeni med seboj, odgovarja za njihove postopke gostujoč
klub. Najstrožje je prepovedan vnos predmetov na štadion (5. člen) (kamenje, steklenice, palice, petarde, dimne bombe, bakle ipd.), ki se lahko
uporabijo za medsebojno fizično obračunavanje ali metanje na igrišče. Vodstva klubov so dolžna sodelovati (9. člen) s »klubi navijačev« in jih
opozarjati na športno navijanje. Vsi subjekti (15. člen) so dolžni v celoti spoštovati in izvajati vse prepise, ki se nanašajo na varno organizacijo
tekme. Zoper kršitelje (16. člen) organizator tekmovanja ukrepa v skladu s pooblastili in veljavnimi predpisi.
MNK Izola je bila zaradi podobnega ravnanja svojih navijačev že obravnavana za podobna ravnanja (glej DZ št. 1/2021/2022 z 17.8. 2022, izrečeno
opozorilo, DZ št. 7/2021/2022 s 17.8. 2022, izrečen ukor in DZ št. 11/2021/2022 z 27.11. 2022, izrečeno ukor (prekinjena tekme)) in se šteje kot
oteževalna okoliščina (17. člen DP). Ob upoštevanju okoliščin in dejstev teže prekrška na podlagi poročila delegata tekme (priložena fotografija) je
disciplinski sodnik spoznal MNK Izola odgovorno za dejanja svojih navijačev skladno z 2. odstavkom 3. člena DP in izrekel najmanjšo možno
denarno kazen skladno s petim, odstavkom 9. člena DP, kot je določena v sklepu.

Slovan - Sava Kranj, 30.10.2021
3. SNL ZAHOD 2021/22, ki jo vodi MNZ Koper, 12. krog, Slovan : Sava Kranj, odigrana 30. 10. 2021 ob 15.00 v športnem parku Kodeljevo, se zaradi
kršitve predpisov NZS in MNZ Koper zato, ker ekipa Sava Kranj na tekmi ni imela glavnega trenerja, na podlagi določil 3/2., 4/1(h), 7,. 8/4(a)., 17. in
32/1. člena DP, NK Sava Kranj izreče OPOZORILO..
OBRAZLOŽITEV:
Iz zapisnika delegata o odigrani prvenstveni nogometni tekmi 3. SNL ZAHOD 2021/22, ki jo vodi MNZ Koper 12. kroga, Slovan : Sava Kranj je
razvidno, da ekipa Sava Kranj na tekmi ni imela glavnega trenerja, nadomeščal ga je pomočnik 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
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ZNTS, vendar največ za obdobje 60 dni. Zahtevana licenca za zamenjavo ali nadomeščanje je najmanj B licenca UEFA
Disciplinski sodnik ugotavlja, da vodstvo tekmovanja ni bilo obveščeno o razlogih odsotnosti glavnega trenerja, katerega je nadomeščal pomočnik
trenerja. Vodstvo NK Sava Kranj je zagotovila prisotnost pomočnika trenerja, vpisanega v sistemu Regista, ni pa obvestilo vodstva tekmovanja o
razlogih odsotnosti glavnega trenerja, kot je to določeno v dokumentu Navodila in opozorila 3. SNL ZAHOD 2021/2022 in ostali predpisi, ki se
sklicujejo na tozadevno problematiko.
Na podlagi ugotovljenih dejstev in upoštevanju teže prekrška ter upoštevanju olajševalnih okoliščin (zagotovili pomočnika trenerja, ki je
evidentiran v sistemu Regista) je disciplinski sodnik NK Sava Kranj spoznal odgovorno za kršitev predpisov in se jim izreče kazen, kot je določena v
sklepu.

Brda - Postojna, 31.10.2021
3. SNL ZAHOD 2021/22, ki jo vodi MNZ Koper, 12. krog, Brda : Postojna, odigrana 31. 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 glavnega ali nadomestnega trenerja, 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 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 12. kroga, Brda : Postojna 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 (glej DZ št. 10/2021/2022 z 20. 10.
2021, izrečeno opozorilo, glej DZ št. 11/2021/2022 z 28. 10. 2021, izrečen ukor), 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 denarno 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:
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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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