Nova Gorica , 11.05.2020

Zapisnik
3/2020. obravnave disciplinskega sodnika MNZ Nova Gorica, ki je bila v ponedeljek, 11. maj 2020, in na kateri je na podlagi 37. člena Disciplinskega
pravilnika (v nadaljevanju: DP) sprejel in izdal naslednje

SKLEPE
MNZ NG članski pokal , 3.krog
Adria - Vitanest Bilje, 15.02.2020
Pokal člani 2019/20 MNZ Nova Gorica 3. krog Adria – Vitanest Bilje, odigrana 15. 2. 2020 ob 15.00 na pomožnem igrišču z umetno travo v Biljah, se
zaradi neupoštevanje odločb pristojnega disciplinskega organa MNZ Nova Gorica, ND Bilj, ki je kljub prepovedi dostopa do garderob in uradnega
tehničnega prostora domačemu trenerju omogočila vodenje tekme 3. kroga pokala članov njihovega kluba se, na podlagi določil 1/1., 3/1., 4/1(k).,
8/4(c)., 10/3., 17., v povezavi s 9/5. in 32/1 členom DP, ND Bilje izreče denarna kazen v višini 100 € /z besedo: sto evrov/.
OBRAZLOŽITEV:
Iz poročila delegata tekme 3. kroga Pokala MNZ Nova Gorica – člani 2019/20, ki je bila odigrana 15. 2. 2020 ob 15.00 na pomožnem igrišču z
umetno travo v Biljah, je razvidno, da je ekipo Vitanest Bilje vodil trener Sandi Valentinčič, lastnik licence številka: 10405-PRO. Slednji je kljub
izrečeni in ne dokončno izvršeni disciplinski kazni, ki jo je zaradi nešportnega obnašanja dobil na nogometni tekmi polfinala pokala MNZ Nova
Gorica – člani 18/19 med TKK Tolmin in Vitanest Bilje, ki je bila odigrana 27. 2. 2019 ob 15 uri v športnem parku Brajda v Tolminu. V disciplinskem
postopku disciplinskega organa MNZ Nova Gorica je bil kaznovan z kaznijo prepovedi dostopa do garderob in uradnega tehničnega prostora na 2
/dveh/ tekmah v okviru tekmovanj MNZ Nova Gorica (glej DZ številka 1/2019 z 8. 3. 2019, objavljen na intranetni strani MNZ Nova Gorica z 8. 3.
2019).
Prvo tekmo prepovedi dostopa do garderob in uradnega tehničnega prostora je trener g. Valentinčič prestal na pokalni tekmi 2. kroga člani
2019/20 MNZ Nova Gorica, ki je bila odigrana 9. 10. 2020 v Renčah med ND Renče in Vitanest Bilje, kar je razvidno iz zapisnika tekme. Delegat
tekme je pod opombo navedel razlog odsotnosti trenerja. Ekipo je vodi pomočnik trenerja g. Igor Mozetič imetnik trenerske licence 10388 - UEFA
A.
Končno bi kazen prestal v 3. krogu Pokala MNZ Nova Gorica, vendar je bil g. Valentinčič vpisan v zapisnik tekme. Delegat tekme in hkrati vodja
tekmovanja MNZ Nova Gorica, ki bi o veljavni kazni moral biti seznanjen ni opozoril uradnega predstavnika ND Bilj o veljavnosti kazni domačega
trenerja še ene tekme prepovedi dostopa do garderob in uradnega tehničnega prostora.
Na podlagi prvega odstavka 34. člena DP NZS je disciplinski sodnik 27. 2. 2020 obvestil ND Bilje in njihovega trenerja gospoda Sandija Valentinčiča
o uvedbi disciplinskega postopka zato ker klub in trener nista upoštevala izrečene sankcij kazni prepovedi dostopa do garderob in uradnega
tehničnega prostora in bil pozvan, da se v roku 24 ur izrečejo zakaj niso spoštovali odločitve disciplinskega organa določenega v disciplinskem
zapisniku številka 1/2019 z 8. 3. 2019.
Predsednik kluba ND Bilje g. Luka Simovič je v roku pisno odgovoril in njegov odgovor v nadaljevanju povzemam. » Obstaja možnost, da je bil
njihov trener lani ali letos bil vpisan kot »pomočnik trenerja« v prijavi v pokalno tekmovanje U 19 MNZ Nova Gorica in se je mogoče tam izbrisala
ena tekma. Tako večkrat storijo, ko so tekme med tednom in imajo možnost vodenja ekipe tudi s strani ostalih trenerjev. Sledi ugotavljanje, da v
sistemu Regista, ki je digitalna oblika vodenja zapisnika in posledično kazni in le-ta kazen ni izpisala sumi na ročno spreminjanje podatkov, ki pa je
v domeni vodstva tekmovanj oz. MNZ Nova Gorica in navaja ga. Moniko Simčič Batagelj, g. Nejca Jelena in g. Dušana Bezjaka. Delegat tekme je bil
Nejc Jelen – vodja tekmovanj pri MNZ Nova Gorica, ki je izjavil, da je za njega sistem Regista sveta in trener Sandi Valentinčič lahko vodi ekipo. Klub
mora sam voditi evidenco in vedeti kdo ima kazen prepovedi nastopa in kdo ne. S tem ne krivi delegata ampak osebo zadolženo v klubu. Ne bodo
se izgovarjali na sistem Registe. Tekmo so izgubili in se lahko kazen prepovedi prenese v naslednje tekmovanje v okviru MNZ Nova Gorica. Osebno
bo kot predsednik kluba ugotavljal tudi na NZS zakaj je do izbrisa prišlo. Trener ne bo podal pisne izjave, ker s tem nima nič zato, ker gre za
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napako s strani kluba.
Disciplinski sodnike je pisno izjavo predsednika kluba ND Bilje temeljito preveril in ugotovil naslednje:
- iz zapisnikov tekem ekip ND Bilje v tekmovanju MNZ Nova Gorica v tekmovalnem letu 2018/19 od 8. 3. 2019 in tekmovani sezoni 2019/2020 do
15. 2. 2020 (vse kategorije od U-7 do U-15) njihov trener Sandi Valentinčič ni bil zaveden kot trener, ki bi prestajal kazen na kateri od prvenstveni
tekmi ali turnirju mlajših kategorij v tem obdobju.
- iz adresarja ekip ND Bilje v vseh navedenih tekmovanjih pod okriljem MNZ Nova Gorica so kot uradne osebe navedeni trenerji po posameznih
kategorijah, ki so tudi vedno vodili njihove ekipe,
- trener g. Sandi Valentinčič je evidentiran kot uradna oseba v tekmovanju drugi SNL in nikjer drugje,
- disciplinski sodnik ni ukrepal zoper ND Bilj zaradi disciplinske kršitve njihovega trenerja razen citiranega disciplinskega zapisnika številka 1/2019
z 8. 3. 2019, objavljen na intranetni strani MNZ Nova Gorica z 8. 3. 2019,
- pri navedenih osebah je bilo preverjeno ustno ali je bil izvršen poseg v sistem Registra in ugotovljeno, da nihče nima možnosti popravljati
disciplinskih ukrepov v sistemu Regista.
- Vodja tekmovanja ima dostop za vnos delegiranja tekem delegatov in sodnikov.
- Predsednik MNZ nima dostopa za sistem Registe odkar ni vodja tekmovanja torej od konca tekmovalne sezone 2018/2019.
- disciplinske ukrepe v sistem Regista vnaša sekretarka MNZ Nova Gorica na podlagi izdanega sklepa disciplinskega sodnika,
- nihče iz MNZ Nova Gorica brez pooblastila in ustreznega dovoljenja za pristop v sistem Registe ne more izvajati popravke že opravljenih vnosov,
- odgovorna oseba za sistem Regisra pri NZS je 8. 5. 2020 disciplinskemu sodniku po elektronski pošti sporočil, da je bila kazen vnesena v sistem
Registo v okno indeksu kazni kot tekmovanje za katerega velja kazen in je bil vnesen podatek "Članski pokal 18/19". Pomeni, da je sistem odšteval
kazni samo za to tekmovanje Članski pokal 18/19. Nogometna ekipa Vitanest Bilje je z izpadom zaključila tekmovanje v tekmovalni sezoni 18/19,
sistem pa ni avtomatsko prenesel kazni v naslednjo sezono tekmovanja Članski pokal 19/20 MNZ Nova Gorica, ker ni bilo izpolnjeno okno
"Tekmovanja kjer se lahko prestane kazen" in napisati tudi druga možna tekmovanja v MNZ Nova Gorica. Zato uradne osebe trenerja g. Sandija
Valentinčiča sistem Regista pri pisanju zapisnika ni evidentiral, da ima še eno tekmo prepovedi dostopa do garderob in uradnega tehničnega
prostora.
Predsednik kluba ND Bilj gospod Luka Simovič pravilno ugotavlja, da je klub sam dolžan voditi evidenco kazni izrečeno na podlagi veljavnega
disciplinskega pravilnika, ki je izrečen igralcem, trenerjem in drugim uradnim osebam nogometnega kluba (Disciplinski pravilnik NZS, 21. člen,
Evidenca izrečenih kazni).
Disciplinski sodnik ugotavlja, da je na tekmi bil s strani MNZ Nova Gorica delegiran kot delegat tekme g. Nejc Jelen, ki je tudi vodja vseh
nogometnih tekmovanj pod okriljem MNZ Nova Gorica. Gospod Nejc Jelen bi moral in mogel vedeti, da je disciplinska kazen še vedno v veljavi. To
je dolžan vedeti na podlagi svoje funkcije, ki zagotavlja, da je tekmovanje vodeno skladno s Pravili nogometne igre, statuti, pravilniki, navodili in
odločbami MNZ, NZS, FIFA in UEFA ter etičnega kodeksa FIFA. Njegovo pomanjkljivo poznavanje predpisov NZS in MNZ Nova Gorica oziroma
izrečenih sklepov določenega organa (v tem primeru disciplinskega organa MNZ Nova Gorica) pa lahko vpliva na integriteto tekme oziroma
tekmovanja pod okriljem MNZ Nova Gorica.
Vnos disciplinske kazni je bil pomanjkljiv s strani MNZ Nova Gorica, ker niso bila izpolnjena vsa okna za zahtevane podatke. Podatek ni bil vnesen v
okno "Tekmovanja kjer se lahko prestane kazen", v tem primeru za tekmovanja, ki jih vodi MNZ Nova Gorica.
Glede na upoštevana dejstva disciplinski sodnik ugotavlja, da kazen 1 /ene/ tekme prepovedi dostopa do garderob in uradnega tehničnega
prostora v okviru tekmovanj MNZ Nova Gorica trenerju Sandiju Valentinčiču ostaja in jo bo prestal na naslednji tekmi njegove ekipe v tekmovanju
MNZ Nova Gorica v tekmovalni sezoni 20/21. Kljub temu je potrebno povedati, da bi moral tudi trener kot uradna oseba vedeti, da je bil kaznovan
in še ni prestal izrečene kazni v celoti, se disciplinski sodnik ni odločil za dodatno kazen, zato ker ugotavlja, da je uradna oseba ND Bilj odgovorna,
da vodi seznam izrečenih kazni in zagotovi, da klub spoštuje izrečeno kazen in pri tem zagotovi osebam, ki so pod kaznijo, da ne zastopajo barv v
uradnih tekmovanjih nogometnega kluba.
Olajševalna okoliščina (17. člen DP NZS) ukrepa je netočen vnos disciplinskega ukrepa v Indeks kazni sistema Regista, ki pri pisanju zapisnika ni
onemogočila vnosa v zapisnik tekme. Disciplinski pravilnik v 21. členu, da strokovna služba NZS/MNZ vodi evidenco kazni po tem pravilniku,
vendar so klubi ne glede na to dolžni sami voditi evidenco opominov in izključitev ter drugih kazni izrečenih igralcem, trenerjem in drugim
uradnim osebam nogometnega kluba.
Za disciplinske prekrške so v citiranem pravilniku v poglavju II Disciplinski prekrški od 4. člena do 7. člena določene kršitve in v poglavju III
Disciplinske kazni od 8. člena do 10. člena določene sankcije. Pri tem je upošteval tudi odgovornost uradne osebe delegata tekme, ki je
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malomarno opravil svoje delo in vsled tega tudi zoper njega uvedel disciplinski postopek.
Pri izreku kazni je disciplinski sodnik kljub zgoraj ugotovljenim dejstvom spoznal pravno osebno ND Bilje za odgovorno, da je kljub prepovedi
dovolila svojemu trenerju voditi tekmo in ni skrbno vodila evidence, kot to predpisuje drugi odstavek 21. člena DP NZS. Niti v dvomu ni preverila
dejstev pri MNZ Nova Gorica. Klub je vedel da ima trener kazen prepovedi dostopa do garderob in uradnega tehničnega prostora, kar je upošteval
le v tekmovanju 2. kroga članskega pokala MNZ Nova Gorica 19/20, ki je bila odigrana 9. 10. 2020 v Renčah med ND Renče in Vitanest Bilje. V
petem odstavku 9. členu DP NZS je razpisan razpon denarne kazni za pravne osebe od 50 € do največ 15.000 €. Ob upoštevanju vseh okoliščin in
merilih za izrek disciplinske sankcije je disciplinski sodnik pravni osebi ND Bilj denarno kazen v višini 100 € / sto evrov/.
Glede na rezultat tekme, disciplinski sodnik ni posegel v razveljavitev rezultata in določitev rezultata po uradni dolžnosti, ker je nogometni klub
tekmo izgubil z 2 : 1.

Pokal člani 2019/20 MNZ Nova Gorica 3. krog Adria – Vitanest Bilje, odigrana 15. 2. 2020 ob 15.00 na pomožnem igrišču z umetno travo v Biljah, se
zaradi neizvrševanja odločitev pristojnih organov MNZ Nova Gorica, delegatu tekme g. Nejcu Jelenu na podlagi določil 1/1., 3/1., 8/1(e)., 9/2., 17., in
32/2 členom DP izreče prepoved opravljanje funkcije delegata na 2 /dveh/ naslednjih tekmah v okviru tekmovanj MNZ Nova Gorica
OBRAZLOŽITEV:
Iz poročila delegata tekme 3. kroga Pokala MNZ Nova Gorica – člani 2019/20 g. Nejca Jelena, je razvidno da je 15. 2. 2020 ob 15.00 na pomožnem
igrišču z umetno travo v Biljah, ekipo Vitanest Bilje vodil trener Sandi Valentinčič, lastnik licence številka: 10405-PRO, kljub temu, da bi moral
prestati kazen prepovedi dostopa do garderob in uradnega tehničnega prostora na tej tekmi. Trener g. Sandi Valentinčič je bil zaradi disciplinske
kršitve disciplinsko kaznovan, kar je razvidno iz disciplinskega zapisnika številka 1/2019 z 8. 3. 2019.
Iz zapisnika nogometne tekme, ki ga je sestavljal delegat tekme Nejc Jelen, ki je bil delegiran s strani MNZ Nova Gorica, kot uradni predstavnik
MNZ Nova Gorica. Nejc Jelen je vodja vseh nogometnih tekmovanj po okriljem MNZ Nova Gorica, zato bi moral in mogel vedeti, da je disciplinska
kazen za trenerja domače ekipe še vedno v veljavi. To je dolžan vedeti na podlagi svoje funkcije, ki zagotavlja, da je tekmovanje vodeno skladno s
Pravili nogometne igre, statuti, pravilniki, navodili in odločbami MNZ, NZS, FIFA in UEFA ter etičnega kodeksa FIFA. Njegovo pomanjkljivo
poznavanje predpisov MNZ oziroma nevednost o veljavnosti izrečenih sklepov določenega organa lahko vpliva na integriteto tekme oziroma
tekmovanja pod okriljem MNZ Nova Gorica.
Dolžnost delegata je zlasti, da pred tekmo pravočasno pregleda športne izkaznice igralcev, ugotovi njihovo identiteto ter izpolnjevanje pogojev
glede pravice nastopa in zdravniških pregledov, kakor tudi dokumente obeh trenerjev o izpolnjevanju pogojev za vodenje ekipe, ter podatke o tem
vpiše v zapisnik o tekmi. Delegat tekme nima pravice prepovedati vnos igralca, ali uradne osebe v zapisnik o tekmi, ki je pod kaznijo. Dolžan je
obvestiti uradnega predstavnika kluba na posledice vpisa osebe, ki prestaja kazen izrečeno s strani disciplinskega sodnika. Sistem Regista ni
izkazal, da ima trener kazen, zato ker je bila disciplinska kazen pomanjkljivo vnesena. Manjkal je namreč podatek, ker ni bilo izpolnjeno okno
"Tekmovanja kjer se lahko prestane kazen" in napisati tudi druga možna tekmovanja v MNZ Nova Gorica. Zato uradne osebe trenerja g. Sandija
Valentinčiča sistem Regista pri pisanju zapisnika ni evidentiral, da ima še eno tekmo prepovedi dostopa do garderob in uradnega tehničnega
prostora. Kljub pomanjkljivem vnosu v sistem Regista pa mora vodja tekmovanja vedeti, da takšen ukrep obstaja, v primeru dvoma pa ukrep
preveriti pri disciplinskem organu, vendar tega ni storil. Vodja tekmovanja mora spremljati in voditi izrečene disciplinske ukrepe, ki so določeni v
zapisniku za posamezno odigrano kolo tekmovanja MNZ Nova Gorica in za spremljanje izvrševanja disciplinskih kaznih, tako, da pregleda
zapisnike in ugotovi, da je dotični igralec, uradna oseba v naslednjem krogu ustreznega tekmovanja spoštoval sklep disciplinskega organa.
Disciplinski sodnik je 8. 5. 2020 prejel elektronsko sporočilo odgovorne osebe sistema Regista pri NZS, ki je napisal, da je bil vnos disciplinskega
ukrepa pomanjkljiv, kot je opisano v predhodnem odstavku. Je pa disciplinski sodnik pri spremljanju izvrševanja disciplinske kazni na intranetnih
straneh MNZ Nova Gorica videl pod oknom »Tekmovanje« Članski pokal pod oknom »Prepoved igranja«, da je sistem spremenil po 9. 10. 2020 iz
dveh v eno tekmo prepovedi dostopa do garderob in uradnega tehničnega prostora za g. Valentinčiča. Nazadnje je disciplinski sodnik videl zapis
še dva dni pred odigrano tekmo, ko je zvečer preverjal delegiranje tekem in odigrane tekme na straneh MNZ pri reševanju drugih administrativnih
primerih. Trenutno zapisa za trenerja ni, je pa naveden zapis za drugo uradno osebo v istem tekmovanju.
Vodja tekmovanja je dolžan s ciljem transparentnega vodenja tekmovanja vedno biti seznanjen z vsemi veljavnimi disciplinskimi ukrepi zoper
igralce, uradne osebe in nogometne klube kot pravne osebe. Vodja tekmovanja je tisti, ki seznanja klube verodostojno. Njegove informacije
morajo bite merodajne za integriteto tekmovanje. Slednje v tem primeru ni bilo izkazano in s tem meče slabo luč na MNZ Nova Gorica in funkcijo,
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ki jo opravlja.
Zato se delegatu tekme zaradi malomarnega opravljanje zaupane funkcije kot uradnega predstavnika MNZ Nova Gorica in izreče kazen prepovedi
opravljanja funkcije delegata na 2 /dveh/ tekmah po okriljem tekmovanj MNZ Nova Gorica.

Brda - Gorica, 23.02.2020

Pokal člani 2019/20 MNZ Nova Gorica 3. krog Brda - Gorica, odigrana 23. 2. 2020 ob 14.00 v športnem parku Vipolže, se zaradi nešportnega
vedenja več igralcev ekipe NK Brda Dobrovo, ki so na tekmi prejeli pet /5/ rumenih kartonov, na podlagi določil 3/2., 4/1(l)., 8/4(c)., 10/4.m v
povezavi s 9/5. in 32/1 členom DP, NK Brda Dobrovo izreče denarna kazen v višini 75 € /z besedo: petinsedemdeset evrov/
OBRAZLOŽITEV:
Iz poročila delegata nogometne tekme in zapisnika nogometne tekme 3. kroga Pokala MNZ Nova Gorica – člani 2019/20, ki je bila odigrana 23. 2.
2020 ob 14.00 v športnem parku Vipolže med ekipama Brda - Gorica je razvidno, da je sodnik tekme zaradi nešportnega vedenja javno opomnil
pet igralcev NK Brda Dobrovo. Zaradi nešportnega vedenja več igralcev NK Brda Dobrovo (vsi brezobzirna igra) se po uradni dolžnosti NK Brda
Dobrovo izreče denarna kazen v višini 75 € /petinsedemdeset/ evrov. Vsak prejet (rumeni) karton se sankcionira v vrednosti 15 € /petnajst evrov/.
NK Brda Dobrovo se izreče skupna denarna kazen v višini 75 € /z besedo: petinsedemdeset evrov/.
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 NOVA GORICA SI56
0475 0000 0280 866. Pritožba ne zadrži izvršitve kazni. O pritožbi odloča komisija za pritožbe. Pritožbo lahko vloži kaznovani ali njegov klub
Disciplinski sodnik Alojz Žerak l.r.
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