Koper/Capodistria , 21.10.2021

Zapisnik
10/2021_22. obravnave disciplinskega sodnika MNZ Koper, ki je bila v četrtek, 21. 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, 10. krog
Arol Škofja Loka - Adria, 16.10.2021
3. SNL ZAHOD 2021/22, ki jo vodi MNZ Koper, 10. krog, Arol Škofja Loka : Adria, odigrana 16. 10. 2021 ob 15.00 na igrišču Puštal v Škofja Loki je bil
v 90+2. minuti tekme izključen igralec Adrie Luka Polanc (štev. reg. izkaznice 85403) zaradi prekrška v čisti situaciji za doseganje zadetka, za kar je
prejel drugi javni opomin in bil posledično izključen. 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 Luki Polancu ND Adria 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 10. krog nogometne tekme med
ekipama Arol Škofja Loka : Adria in poročila o izključitvi/incidentu s strani delegata in sodnika tekme je razvidno 90+2. minuti tekme izključen
igralec Adrie št. 5, Luka Polanc zaradi prekrška v čisti situaciji za doseganje zadetka, za kar je prejel drugi javni opomin in bil posledično izključen
Igrišče je zapustil športno in brez ugovarjanja. Pred tem je igralec prejel prvi javni opomin v 80. minuti tekme zaradi brezobzirne igre nad
nasprotnim igralcem.
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, 10. krog, Arol Škofja Loka : Adria, odigrana 16. 10. 2021 ob 15.00 na igrišču Puštal v Škofja Loki, se
zaradi kršitve predpisov NZS in MNZ Koper zato, ker na tekmi ekipa Adrie ni imela trenerja, se na podlagi določil 3/2., 4/1(h), 7,. 8/4(b)., 17. in 32/1.
člena DP, ND Adria izreče kazen UKOR.
OBRAZLOŽITEV:
Iz zapisnika delegata o odigrani prvenstveni nogometni tekmi 3. SNL ZAHOD 2021/22, ki jo vodi MNZ Koper 10. krog, Arol Škofja Loka : Adria 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, ob upoštevanju oteževalnih okoliščin (17.člen DP) , da gre za drugo isto vrstno
kršitev (DZ št. 8/2021/2022 s 6. 10. 2021 izrečeno opozorilo) je disciplinski sodnik določil kazen, ki je primerna teži prekrška, zato je ND Adria
spoznal odgovorno za kršitev predpisov in izrekel kazen kot je določena v sklepu.

3. SNL ZAHOD 2021/22, ki jo vodi MNZ Koper, 10. krog, Arol Škofja Loka : Adria, odigrana 16. 10. 2021 ob 15.00 na igrišču Puštal v Škofja Loki, se
zaradi kršitve predpisov NZS in MNZ Koper, zaradi nešportnega vedenja več igralcev ekipe Adrie, na tekmi so prejeli štiri (4) rumene kartone in
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rdeč karton, posledica drugega rumenega kartona, na podlagi določil 3/2., 4/1(l)., 8/4(c)., 10/4., in 32/2. člena DP ND Adria izreče denarna kazen v
višini 130 € /z besedo: sto trideset evrov/.
OBRAZLOŽITEV:
Iz zapisnika delegata o odigrani prvenstveni nogometni tekmi 3. SNL ZAHOD 2021/22, ki jo vodi MNZ Koper 10. krog nogometne tekme med
ekipama Arol Škofja Loka : Adria je razvidno, da so igralci ekipe Adrie na prvenstveni tekmi prejeli štiri (4) rumene kartone in rdeč karton, posledica
drugega rumenega kartona, zaradi nešportnega vedenja njihovih igralcev (3 x zaradi brezobzirne igre in 1 x vlečenje in izključitev 1 x prekršek v
čisti situaciji za zadetek (drugi rumeni karton). Višina zneska za en rumeni karton znaša 25 €, drugi rumeni karton, ki je posledica rdečega kartona
je 30 €.
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 ND Adria, kot je
določena v sklepu.

Tinex Šenčur - Elta Izola, 16.10.2021
3. SNL ZAHOD 2021/22, ki jo vodi MNZ Koper, 10. krog, Tinex Šenčur : Elta Izola, odigrana 16. 10. 2021 ob 17.00 v športnem parku v Šenčurju so
organizirani navijači MNK Izola izven stadiona prižgali baklje v 5., 8., 51., 65., 68., in 90. minuti tekme, ki niso vplivale na potek tekme, zato se na
podlagi določil 36/ 1 DP, disciplinski postopek zoper MNK Izola ustavi.
OBRAZLOŽITEV:
Iz zapisnika delegata o odigrani prvenstveni nogometni tekmi 3. SNL ZAHOD 2021/22, ki jo vodi MNZ Koper 10. krog nogometne tekme med
ekipama Tinex Šenčur : Elta Izola je razvidno, da je policija preprečila dostop navijačem MNK Izola Ribarom na stadion. Gostujoči navijači so bili
izven stadiona. V nekaj primerih so v 5.,8.,51.,65.,68., in 90. minuti tekme prižgali bakle izven ograjenega dela, niso jih metali na igrišče in niso
vplivali na potek srečanja.
Nogometni klub je odgovoren (3. člen DP) za ravnanje svojih navijačev (nešportno in neprimerno vedenje, ki bi se naj manifestirala na način, ko so
navijači na tekmi prižigali baklje), ki so storjeni izven stadiona, če imajo ravnanja le-teh neposreden vpliv na tekmo ali nastale posledice na
stadionu. Ker iz pisnega poročila ni dokazov niti ene od posledica ni izkazana, tudi očitan prekršek ni dokazan. Posledično se zoper MNK Izola
disciplinski postopek ustavi.

3. SNL ZAHOD 2021/22, ki jo vodi MNZ Koper, 10. krog, Tinex Šenčur : Elta Izola, odigrana 16. 10. 2021 ob 17.00 v športnem parku v Šenčurju se
zaradi kršitve predpisov NZS in MNZ Koper in zaradi nešportnega vedenja več igralcev ekipe Elta Izola, 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 se MNK Izola 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 10. krog nogometne tekme med
ekipama Tinex Šenčur : Elta Izola je razvidno, da so igralci ekipe Elta Izola na prvenstveni tekmi prejeli pet (5) rumenih kartonov, zaradi
nešportnega vedenja njihovih igralcev (4 x zaradi brezobzirne igre in 1 x 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 MNK Izola odgovorno
za kršitev predpisov in izrekel kazen, kot je določena v sklepu.

Slovan - Brda, 16.10.2021
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3. SNL ZAHOD 2021/22, ki jo vodi MNZ Koper, 10. krog, Slovan : Brda, odigrana 16. 10. 2021 ob 15.00 v športnem parku Kodeljevo v Ljubljani, se
zaradi kršitve predpisov NZS in MNZ Koper zato, ker ekipa Brd na tekmi ni imela trenerja, na podlagi določil 3/2., 4/1(h), 7,. 8/4(a)., 17. in 32/1.
člena DP, NK Brda Dobrovo izreče kazen OPOZORILO.
OBRAZLOŽITEV:
Iz zapisnika delegata o odigrani prvenstveni nogometni tekmi 3. SNL ZAHOD 2021/22, ki jo vodi MNZ Koper 10. krog, Slovan : Brda je razvidno, da
ekipa Brd na tekmi tekme ni imela trenerja.
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 je disciplinski sodnik določil kazen, ki je primerna teži prekrška, zato je NK Brda
Dobrovo odgovoren za kršitev predpisov in se mu izreče kazen kot je določena v sklepu.

Fama Vipava - Šobec Lesce, 17.10.2021
3. SNL ZAHOD 2021/22, ki jo vodi MNZ Koper, 10. krog, Slovan : Brda, odigrana 16. 10. 2021 ob 15.00 v športnem parku Kodeljevo v Ljubljani, se
zaradi kršitve predpisov NZS in MNZ Koper zato, ker ekipa Brd na tekmi ni imela trenerja, na podlagi določil 3/2., 4/1(h), 7,. 8/4(a)., 17. in 32/1.
člena DP, NK Brda Dobrovo izreče kazen OPOZORILO.
OBRAZLOŽITEV:
Iz zapisnika delegata o odigrani prvenstveni nogometni tekmi 3. SNL ZAHOD 2021/22, ki jo vodi MNZ Koper 10. krog, Slovan : Brda je razvidno, da
ekipa Brd na tekmi tekme ni imela trenerja.
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 je disciplinski sodnik določil kazen, ki je primerna teži prekrška, zato je NK Brda
Dobrovo odgovoren za kršitev predpisov in se mu izreče kazen kot je določena v sklepu.

3. SNL ZAHOD 2021/22, ki jo vodi MNZ Koper, 10. krog, Fama Vipava : Šobec Lesce, odigrana 17. 10. 2021 ob 15.00 na Stadionu Ob Beli v Vipavi je
NK Vipava odgovorna:
- kršitve predpisov NZS in MNZ Koper zaradi nešportnega in neetičnega vedenje svojih navijačev, ki so drugem polčasu po prejete zadetku svoje
ekipe po megafonu neprestano žalili sodnika (cigan, zemlji treba govno,....), zato se na podlagi določil 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 NK Vipava izreče kazen v višini 200,00 € /z besedo: dvesto evrov/.
- za nešportno in neprimerno vedenje navijačev njihove ekipe ker so v iz svojega navijaškega prostora v enem primeru vrgli tri pločevinke proti
pomočniku sodnika v igrišče, 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
NK Fama Vipava izreče kazen v višini 150,00 € /z besedo: sto petdeset evrov/.
- za nešportno in neprimerno vedenje skupine navijačev njihove ekipe zato, ker so ob odhodu vrgli proti delegatu in sodniku tri pločevinke, ki so
bile odprte in so polili delegata tekme, hujše posledice je preprečil predsednik domačega kluba in trener, ki sta aktivno zagotovila varen odhod
sodnikov in delegata tekme iz prizorišča, 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 NK Fama Vipava izreče kazen v višini 300,00 € /z besedo: tristo evrov/.
Na podlagi 16. člena DP in ob upoštevanju olajševalnih okoliščin (17. člen DP) se izreče enotna denarna kazen v višini 450,00 € /z besedo: štiristo
petdeset evrov/ 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.
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OBRAZLOŽITEV:
Iz zapisnika delegata o odigrani prvenstveni nogometni tekmi 3. SNL ZAHOD 2021/22, ki jo vodi MNZ Koper 10. krog, Fama Vipava : Šobec Lesce je
razvidno, da je domača organizirana navijaška skupina, ki je bila na nasprotni strani glavne tribune za klopmi za rezervne igralce. Slednji so
poskrbeli za nekaj bolj glasnega navijanja. Po prejetem zadetku domače ekipe so pričeli domači navijači nameščeni za rezervnimi klopmi po
megafonu neprestano žalili sodnika (cigan, zemlji treba govno,....) in vrgli tri pločevinke proti pomočniku sodniku. Organizator tekme je navijače
opozoril po mikrofonu naj se umirijo vendar so nadaljevali z žaljivim navijanjem do konca tekme. Po koncu tekme in oddanemu zapisniku so
skupaj z vodstvom kluba sodniki in delegatom zadržali v uradnih prostorih in čakali, da se navijaške strasti umirijo. Po 45. minutah čakanja so se
odpravili do vozil v spremstvu predsednika kluba in trenerja. Ob odhodu so jim navijači vrgli odprte pločevinke na razdalji desetih metrov ena je
poškropila delegata in mu zmočila oblačila ter jih ob tem verbalno žalili s psovkami in žaljivkami. Domači predsednik in trener sta zagotovil varen
odhod iz parkirišča.
Iz poročila delegata tekme je razvidno, da je organizator tekme že med tekmo pozival po ozvočenju navijaško skupino, da preneha z metanjem
pločevink in preneha z žaljivim, vendar z žaljivim navijanjem niso prenehali. Metanja predmetov pa ni bilo več. Tudi po končani tekmi je
predsednik kluba zagotovil ob pomoči trenerja in začetnih težavah s skupinico navijačev, ki so odvrgli tri pločevinke v smeri delegata in sodnika,
vendar ji niso zadeti. Delegat, ki je bil pred sodniki je bil oblit. Delegat tekme pove, da je organizator podvzel vse napore, da so nato varno odšli
domov.
Predsednik NK Vipava je skladno 1. odstavkom 34. člena DP brez poziva podal pisno izjavo v kateri izjavi, da je na tekmi 17. 10. 2021 med 15.00 in
17.00 uro na njihovem stadionu oz. površini, ki poteka ob stadionu prišlo do neljubih dogodkov s strani gledalcev. Le ti so svojim neprimernim
vedenjem, skandiranjem, metanjem pločevink okrnili ugled kluba med samo tekmo in po njej. Kot odgovorna oseba kluba obsoja neprimerno
vedenje gledalcev, ga ne podpira in ga obžaluje. Ga je sram, da se je to zgodilo. Po odhodu sodniške trojke in delegata z območja stadiona je
opravil pogovor z določenimi posamezniki, ki so bili vpleteni v neljube dogodke in jih na ta neprimerna dejanja opozoril. Povedali so mu, da so bili
zaradi domnevno spornih sodniških odločitev zrevoltirani, prav tako pa jih je k temu večkrat vzpodbudil - provociral trener gostov tako, da se je
pomaknil za kabino in jih neprimerno ogovarjal. V čim krajšem času bo opravil ponovni razgovor s posamezniki, ki so bili vpleteni v neljube
dogodke in jih podučil o obnašanju-navijanju na tekmah. Navaja dejstvo, da se je vse dogajalo (navijanje, skandiranje) izven objekta. Ob ograji
igrišča poteka javna pot v lasti občine in vodnega sklada, ki se je ne sme zapreti v času tekem, čeprav si sam to želijo. Res pa je, da so prav s tiste
strani proti igrišču vrgli tri pločevinke. Vse to pa ne opravičuje teh dejanj. V imenu kluba se predsednik opravičuje delegatu in sodniški ekipi.
Vsekakor pa se bo in mora z določenimi posamezniki, ki so bili udeleženi v ta primer pogovoriti in jih na neprimerno obnašanje opozoriti, podučiti,
da do teh situacij v bodoče ne bo prihajalo oz. v najmanjši možni meri.
NK Vipava 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, četudi so izven
stadiona, vendar je metanje pločevink končalo v igrišču v bližini pomočnika sodnika. Navijači so bili nameščeni tik ob ograji, ki razdvaja stadion od
javne poti, ki poteka mimo stadiona. Ravnanja navijačev je imela neposreden vpliv na uradne osebe, ko so jih žalili in obmetavali s tremi
pločevinkami. Do poškodb ni prišlo, prav tako ni bil zadet sodnik niti igralci. Vodstvo kluba mora storiti vse, da v bodoče prepreči podobna
ravnanja njihovih navijačev in zahtevati, da spoštujejo pravila normalnega obnašanja brez metanja predmetov (pločevink), tako da zagotovi, da ne
pridejo do ograje. V primeru izvajanja nasilja bodo potrebne strožje sankcije do igranja tekem pred praznimi tribunami ali igranje domačih tekem
izven domačega kraja. Disciplinski sodnik sprejema razlago predsednika kluba, ki dogodke v celoti priznava, jih obžaluje, se jih sramuje in je tudi
fizično aktivno deloval s pomočjo klubskega trenerja, da je ob odhodu preprečil kontakt med skupinico navijačev in uradnimi osebami. Le delegat
je bil oblit, ko se je odprta pločevinka kotalila proti njemu.
Ob proučevanju vseh dokumentov je disciplinski sodnik skladno z merili odločil, da se nešportno vedenje in ponavljajoče navijanje sankcionira v
višini 200 €. Metanje predmetov (tri pločevinke piva) na igrišče se sankcionira s 150 € ter oviranje odhoda in žaljenje se sankcionira s 300 €
denarne kazni. Ob upoštevanju izvedenih ukrepov med in ob odhodu iz tekme uradnih oseb, opravičila in že izvedenih ukrepov se zaradi
olajševalnih okoliščin (17. člen DP), (klub za podoben prekršek ni bil obravnavan, gre za prvo kršitev, izvedenih ukrepih in pisnega opravičila) je
disciplinski sodnik na podlagi ugotovljenih dejstev in okoliščin ter upoštevanju teže prekrška, odločil da izreče NK Fama Vipavi pogojno denarno
kazen z odlogom kot je določena v sklepu, da lahko vodstvo NK Vipava v dogovoru z navijači sprejme odločitev, da se preneha z nešportnima
vedenjem, ki ne sodi na stadione in se taka ravnanja sankcionirajo. Denarna kazen se zmanjša za 200 € skladno z disciplinskimi merili za pravne
osebe in se na podlagi (16. člena DP) izreče enotna denarna kaze v višini 450,00 € /z besedo: štiristo petdeset evrov/ 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.
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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.
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