Nova Gorica , 10.09.2020

Zapisnik
1/2020. obravnave disciplinskega sodnika MNZ Nova Gorica, ki je bila v četrtek, 10. september 2020, in na kateri je na podlagi 37. člena
Disciplinskega pravilnika (v nadaljevanju: DP) sprejel in izdal naslednje

SKLEPE
Primorska članska liga 20/21, 1. krog
Komen - Idrija, 05.09.2020
EPNL-ČLANI 2020/21, ki jo vodi MNZ Nova Gorica, 1. krog, Komen : Idrija, odigrana 5. 9. 2020 ob 17.00 na igrišču Grofovska v Komnu je bil izključen
v 90. minuti tekme igralec Komna Žan Umek (štev. reg. izkaznice 73897) zaradi brezobzirne igre nad nasprotnim igralcem je prejel drugi rumeni
karton in s tem posledično rdeči karton. Na podlagi določil 5/a., 8/1(d). in 22. člena DP ter v povezavi s točkama I.G. 2 Disciplinske politike organov
vodenja tekmovanj, se igralcu NK Komen Žanu Umek za ta prekršek izreče kazen prepovedi nastopanja na 1 /eni/ prvenstveni tekmi.
OBRAZLOŽITEV:
Iz zapisnika delegata o odigrani prvenstveni nogometni tekmi EPNL-ČLANI 2020/21, ki jo vodi MNZ Nova Gorica, 1. krog, Komen : Idrija in poročila
o izključitvi/incidentu s strani delegata in sodnika tekme je razvidno, je v 90. minuti tekme zaradi brezobzirnega štarta nad vratarjem gostov prejel
domači igralec štev. 12., Žan Umek drugi javni opomin in s tem posledično rdeči karton. Igralec je bil predhodno zaradi brezobzirne igre nad
nasprotnim igralcem kaznovan s prvim javnim opominom v 19. minuti prvega polčasa. Izključeni igralec je igrišče zapustil mirno, pred tem se je za
storjen prekršek opravičil gostujočemu vratarju. Igralec ni podal pisne izjave.
Na podlagi ugotovljenih dejstev in upoštevanju teže prekrška je disciplinski sodnik določil kazen, ki je primerna teži prekrška in Disciplinske
politike organov vodenja tekmovanj, zato je izključenemu igralcu izrekel kazen kot je določena v sklepu.

EPNL-ČLANI 2020/21, ki jo vodi MNZ Nova Gorica, 1. krog, Komen : Idrija, odigrana 5. 9. 2020 ob 17.00 na igrišču Grofovska v Komnu se zaradi
nešportnega vedenja več igralcev NK Komen, na tekmi so prejeli pet (6) rumenih kartonov in en (1) rdeči karton, na podlagi določil 3/2., 4/1(l).,
8/4(c)., 9/5., in v povezavi z 10/4. člena DP ekipi NK Komen izreče denarna kazen v višini 75 € /z besedo: petinsedemdeset evrov/.
OBRAZLOŽITEV:
Iz zapisnika delegata o odigrani prvenstveni nogometni tekmi EPNL-ČLANI 2020/21, ki jo vodi MNZ Nova Gorica, 1. krog, Komen : Idrija je razvidno,
da so igralci ekipe Komen na prvenstveni tekmi prejeli šest (6) rumenih kartonov in en (1) rdeči karton (posledica drugega rumenega kartona),
zaradi nešportnega vedenja njihovih igralcev (5 x zaradi brezobzirne igre, 2 x ugovarjanje).
Disciplinski sodnik je uvedel disciplinski postopek po uradni dolžnosti skladno z določili 2 odstavka 32. člena DP NZS zaradi nešportnega vedenja
večjega števila igralcev NK Komen na tekmi. Vsak prejet (rumeni) karton se sankcionira v vrednosti 10 € /z besedo: deset evrov/, drugi rumeni
karton, ki je posledica izključitve 15 € /z besedo: petnajst evrov/. NK Komen se izreče skupna denarna kazen kot je določena v sklepu.

Ilirska Bistrica - Bistrc Irbis, 05.09.2020
EPNL-ČLANI 2020/21, ki jo vodi MNZ Nova Gorica, 1. krog, Ilirska Bistrica : Bistrc Irbis, odigrana 5. 9. 2020 ob 17.00 v Športnem centru Trnovo, je
NK Ilirska Bistrica odgovorno za pomanjkljivo organizacijo nogometne tekme, ker je bilo na tribuni nekaj gledalcev, ki ne bi smeli biti na stadionu,
in nekaj gostujočih gledalcev, ki tudi niso bili na akreditacijskemu seznamu, in v 20. minuti tekme je bila ob zadetku gostov prižgana dimna baklja
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se NK Ilirska Bistrica na podlagi določil 3/2., 4/1(e)., 8/4(a). člena DP za prekršek opustitve ukrepov zoper nešportno in neprimerno vedenje
gledalcev, ki pomeni tudi kršitev običajnega športnega obnašanja po 7. členu DP, se NK Ilirska Bistrica izreče kazen OPOZORILO
OBRAZLOŽITEV:
Iz zapisnika delegata o odigrani prvenstveni nogometni tekmi EPNL-ČLANI 2020/21, ki jo vodi MNZ Nova Gorica, 1. krog, Ilirska Bistrica : Bistrc Irbis
je razvidno, da je bilo na tribuni cca 14 oseb, vendar neugotovljive privrženosti klubov, ki po opozorilu organizatorja tekme niso hoteli iz tribune na
določeno mesto izven sklopa stadiona.
Delegat tekme v svojem poročilu ugotavlja, da so varnostniki pred vhodom in na tribuni korektno opravljali svoj posel, večina oseb je upoštevala
njihova navodila, žal nekateri ne tudi z akreditiranega seznama ND Bistrc. Nekaj mlajših oseb se predvidevalo, da so bili skavti, ki so imeli v tem
športnem parku druženje pod nogometnim igriščem. Z organizatorjem nogometne tekme niso hoteli zaostrovati razmer, ker tisti, ki niso bili na
akreditaciji gostov niso želeli zapustiti tribune. O razmerah so obvestili vodjo tekmovanja po telefonu.
Vodstvo nogometnega kluba Ilirska Bistrica ni spoštovalo dodatna navodila za tekmovanje v EPNL člani za tekmovalno sezono 2020/21, ki jih je
izdalo MNZ Nova Gorica (točka 1. 3 prepoved vnosa nevarnih stvari), ki določa kot že ostali navedeni predpisi, da je, da je na tekmo je
prepovedano prinašati in tam uporabljati pirotehnična ali druga sredstva, zaradi katerih bi bila lahko ogrožena varnost športnikov in gledalcev (73.
člen Zakona o športu).
Nogometni klub Ilirska Bistrica za organizacijo te prvenstvene tekme ni zagotovil zadostnega števila rediteljev, ki bi preprečile vnos pirotehnike na
stadion ter prihod oseb, ki nimajo biti pravice na tekmi, ker so se odločili, da bodo tekmo odigrali brez gledalcev s prisotnostjo le akreditiranih
oseb kluba. Glede na okoliščine, da je šlo za mestni derbi dveh klubov iz istega mesta in imajo korenine v klubu gostitelja, bi lahko pričakovali večji
interes nepoklicanih gledalcev, zato bi se morali temeljito pripraviti na organizacijo tekme, da bi preprečili dostop gledalcem. Še posebej zato, ker
so se odločili, da bodo zaradi pandemije COVID-19 tekmo odigrali brez gledalcev, bi morali biti na to še bolj pripravljeni. Na javno prireditev (Glej
zakon o javnih zbiranjih, 23. člen) udeležencem prireditve ni dovoljeno prinesti orožja, eksplozivnih snovi, pirotehničnih izdelkov ali nevarnih
predmetov oziroma snovi ter motiti reda na shodu oziroma prireditvi. V 25. členu istega zakona pa so določene naloge reditelja kot so; skrbi za
red na shodu oziroma prireditvi, prepreči dostop osebi, ki bi želela na shod oziroma prireditev prinesti predmete oziroma snovi iz tretjega
odstavka 23. člena tega zakona ter prepreči dostop osebi, ki je vidno pod vplivom alkohola in je pričakovati, da bo v Tudi uredba o splošnih
ukrepih v športnih objektih na športnih prireditvah (členi 14-23) vloga organizatorja prireditve, število rediteljev, mesta kjer morajo delovati
reditelji). Medtem pa dokument NZS »Red na športnih in drugih javnih prireditvah poleg ostalih dolžnostih v 14. členu določa da za vzdrževanje
reda in miru organizator prireditve zagotovi zadostno število usposobljenih redarjev, ki mora biti sorazmerno z predvidenim številom
obiskovalcev, strukture obiskovalcev, različnost tekme, predvidenega števila in problematičnosti domačih in gostujočih navijačev, ter drugih
predvidenih dogodkov in pojavov, ki bi lahko vplivali na potek prireditve.
Tekma je bila zaprta za javnost, zato bi moral klub zagotoviti zadostno število rediteljev, ki bi preprečili vstop vsem osebam razen akreditiranim
osebam. Ker tega niso zagotovili, je nekaj mladim osebam uspelo priti tribune, ki so bili pred tem na drugem športnem druženju (odbojka) v istem
športnem parku. S tem tudi, ko niso odstranili te gledalce, niso upoštevali vseh ukrepov, kot jih zahtevajo v dokumentu 47/20 Sklepi za
organizacijo tekem pod okriljem NZS v primeru prisotnosti gledalcev izdani 28. 8. 2020 s strani NZS.
Pri izreku kazni za storjena disciplinska prekrška je disciplinski sodnik upošteval okoliščine (predkaznovanost, klub doslej ni bilo podobnih
incidentov ter vložen trud ob vseh obveznostih in zahtevah COPVID-19, dimna petarda ni bila odvržene na igrišče). Disciplinski ugotavlja, da je NK
Ilirska Bistrica odgovorna za prekršek, ker ni upošteval in izvajal navedenih predpisov zato disciplinski sodnik izreka kazen izrečeno v sklepu, ker
gre za prvi tovrstni kršitvi.

Disciplinski sodnik MNZ Nova Gorica je na podlagi 1. odstavka, 34. člena Disciplinskega pravilnika Nogometne zveze Slovenije (DP NZS v
nadaljevanju besedila) uvedel disciplinski postopek zoper ND Bistrc zaradi suma storitve disciplinske kršitve s strani oseb, akreditiranih s strani ND
Bistrc na prvenstveni nogometni tekmi EPNL-ČLANI 2020/21, ki jo vodi MNZ Nova Gorica, 1. kroga, Ilirska Bistrica : Bistrc Irbis, odigrana 5. 9. 2020
ob 17.00 v Športnem centru Trnovo v Ilirski Bistrici.
OBRAZLOŽITEV:
Iz poročila delegata in zapisnika o nogometni tekmi ter poročila tekmo EPNL-ČLANI 2020/21, ki jo vodi MNZ Nova Gorica, 1. krog, Ilirska Bistrica :
Bistrc Irbis, odigrana 5. 9. 2020 ob 17.00 v Športnem centru Trnovo v Ilirski Bistrici je prišlo do uporabe dimne baklje in nešportnega vedenja
posameznikov iz akreditacijskega seznama ND Bistrc.
Zaradi ugotovitve vseh relevantnih dejstev in pomanjkljivega opisa uradnih oseb tekme je disciplinski sodnik na podlagi 1 odstavka 34. člena DP
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NZS pozval obe odgovorni osebi kluba in delegata tekme, da se podrobneje izjasnijo v pisni obliki o okoliščinah dogodkov. Po pridobitvi ustrezne
dokumentacije bo z disciplinskim sodnik nadaljeval z disciplinskim postopkom.

Košana - Galeb Ankaran, 05.09.2020
EPNL-ČLANI 2020/21, ki jo vodi MNZ Nova Gorica, 1. krog, Košana : Galeb Ankaran, odigrana 5. 9. 2020 ob 17.00 v ŠRC Ankaran, je ekipa Galeb
Ankaran nastopila brez trenerja. Na podlagi določil 4/1(h), 7. in 8/4(a). člena DP, se NK Galeb Ankaran izreče OPOZORILO.
OBRAZLOŽITEV:
Iz zapisnika delegata o odigrani prvenstveni nogometni tekmi EPNL-ČLANI 2020/21, ki jo vodi MNZ Nova Gorica, 1. krog, Košana : Galeb Ankaran je
razvidno da gostujoča ekipa NK Galeb Ankaran ni pravočasno vnesla v sistem Regista trenerja ekipe, ki ga zato niso mogli vnesti v zapisnik tekme
in ni mogel voditi tekme.
V disciplinskem postopku je bilo ugotovljeno, da NK Galeb Ankaran ima trenerja g. Admirja Kršića nosilca trenerske licence. (10242 UEFA B).
Vendar ga vodstvo kluba ni pravočasno vnesla v sistem Regista, zato ga na dan tekme ni bilo mogoče vnesti v zapisnik tekme. Vnesli so ga pod
opombe. Trener je bil potrjen v sistemu Regista s strani DNT Koper šele 6. 9. 2020 ob 11.44 uri.
Vodstvo tekmovanja MNZ Nova Gorica je 3. 9. 2020 na elektronske naslove še zadnjič opozorilo vse klube, da vnesejo pravočasno v sistem Registe
vse uradne osebe najkasneje do 4. 9. 2020. Odgovorna oseba NK Galeb Ankaran tega in predhodnih opozoril niso upoštevali, zato je prišlo do
disciplinske kršitve, za katero je odgovoren klub.
Pri izreku kazni za storjen disciplinski prekršek je disciplinski sodnik upošteval okoliščine (nov klub, prva prvenstvena tekma in zahteve COPVID-19)
in glede na okoliščine, ki so nastale, (klub trenerja ima, bil prisoten na tekmi), vendar je zaradi administrativne malomarnosti odgovorne osebe
prišlo do kršitve, zato se klubu izreče preventivna kazen 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 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 lr.
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