Koper/Capodistria , 17.09.2022

Zapisnik
4/2022. obravnave disciplinskega sodnika MNZ Koper, ki je bila v sobota, 17. september 2022, in na kateri je na podlagi 37. člena Disciplinskega
pravilnika (v nadaljevanju: DP) sprejel in izdal naslednje

SKLEPE
Pokal Pivovarna Union, 1. krog
Cherrybox24 Tabor Sežana - Jadran Dekani, 14.09.2022
Pokal Pivovarne Union 2022/23, ki jo vodi MNZ Koper, 1. krog Cherrybox24 Tabor Sežana – Jadran Dekani, odigrana dne 14. 9. 2022 ob 15.30 uri
na Igrišču Stadion Rajko Štolfa, Sežana, je bil v 45+1 minuti tekme izključena uradna oseba – glavni trener Alen Šculac, Jadran Dekani, zaradi
nestrinjanja, protestiranja, žaljenja in groženj pomočniku sodnika, za kar je le-ta prejel direktni rdeči karton. Na podlagi določil 6/a, 8/1(f), 32/1 in
36/1 člena Disciplinskega pravilnika NZS ter v povezavi s točkama I.E.3 Disciplinske politike organov vodenja tekmovanj, se uradni osebi – trenerju
Ščulac Alenu, NK Dekani izreče kazen Prepoved dostopa do garderob in tehničenga prostora na 3 /tri/ tekme.
OBRAZLOŽITEV:
Iz zapisnika delegata o odigrani nogometni tekmi Pokala Pivovarne Union 2022/23, ki jo vodi MNZ Koper, nogometne tekme med ekipama
Cherrybox24 Tabor Sežana – Jadran Dekani in poročila o izključitvi/incidentu s strani delegata ter sodnikov tekme je razvidno, da je bil v 45+1
minuti tekme izključena uradna oseba – glavni trener Alen Šculac, NK Jadran Dekani, ker je ob zapuščanju igrišča oziroma tik pred vstopom
sodnikov v garderobo pričel žaliti pomočnika sodnika Habibović Adisa, želel pristopiti do njega z namenom da z njim fizično obračuna, kar pa mu
je preprečil pomočnik trenerja NK Jadran Dekani, Aleksandar Rodić. Ob tem je Alen Ščulac nadaljeval z izrekanjem različnih žaljiv in groženj s
fizičniim nasiljem. Po vstopu pomočnika sodnika Habibović Adisa v garderobo, se je Alen Ščulac napotil v garderobo njegove ekipe, kljub temu pa
nadaljeval z različnimi žaljivkami, ki so bile namenjene pomočniku sodnika.
Trener Alen Ščulac si je drugi polčas tekme ogledal na tribuni.
Dne 15.9.2022 je trener Alen Ščulac podal pisno izjavo v kateri se opravičuje sodnikom.
Na podlagi ugotovljenih dejstev (izrečene žaljivke, grožnje z nasiljem, zgražanje) v disciplinskem postopku se uradni osebi zato izreče kazen kot je
določeno v sklepu.

Pokal Pivovarne Union 2022/23, ki jo vodi MNZ Koper, 1. krog Košana : Komen, odigrana dne 14.9.2022 ob 17.30 uri na Igrišču na Vidmu, Dolnja
Košana, je ekipa Košane, kršila predpise NZS s tem, ker na tekmi ni bil prisoten trener, zaradi česar se na podlagi določil 3/1, 4/1/h, 7, 8/4/a in 32/1.
člena disciplinskega pravilnika, zoper ŠD Košano izreče OPOZORILO.
OBRAZLOŽITEV:
Iz zapisnika delegata o odigrani nogometni tekmi Pokal Pivovarne Union 2022/23, ki jo vodi MNZ Koper, 1. krog nogometne tekme med ekipama
Košana : Komen, je razvidno, da ekipa Košane na tekmi ni imela prisotnega glavnega trenerja. Ekipo je vodil pomočnik trenerja.
Nogometna zveza Slovenije je izdala navodila tekmovanje v Pokalu Pivovarne Union za tekmovalno sezono 2022/23. V osmem poglavju (Uradne
osebe), točka 8.2 je navedeno, da trener mora imeti za vodenje ekipe najmanj licenco UEFA B. Če trener preneha opravljati svojo funkcijo zaradi
odločitve kluba (npr. razrešitve 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 nadomeščanja je najmanj licenca UEFA C.
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Disciplinski sodnik ugotavlja, da vodstvo tekmovanja ni bilo obveščeno o razlogih odsotnosti glavnega trenerja.
Na podlagi ugotovljenih dejstev in upoštevanju oteževalnih okoliščin, je disciplinski sodnik določil kazen, ki je primerna teži prekrška, kot je
določeno v sklepu.

Zoper izrečene kazni 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 je vplačana pritožbena taksa v višini 100,00 EUR na TRR MNZ Koper: SI56 1010
0003 4741 127. Pritožba ne zadrži izvršitve kazni. O pritožbi odloča komisija za pritožbe MNZ Koper. Pritožbo lahko vloži kaznovani ali njegov
klub.
Leon Drolc l.r.
Disciplinski sodnik MNZ Koper

Stran 2 od 2

