Nova Gorica , 23.09.2020

Zapisnik
3/2020. obravnave disciplinskega sodnika MNZ Nova Gorica, ki je bila v sreda, 23. 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
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
ND Bistrc odgovorna da je bila v 20. minuti tekme ob doseženem zadetku njihove ekipe prižgana dimna baklja, zato se na podlagi določil 3/2.,
4/1(h)., 8/4(c)., 15. člena DP za prekršek ND Bistrc izreče kazen 25 € /z besedo petindvajset evrov/, ki se pogojno odloži v kolikor navijači kluba ne
storijo v tekmovalni sezoni EPNL 2020/21 podobnega ali težjega disciplinskega prekrška. Pogojna kazen velja vključno z 18. krogom EPNL - Člani, ki
se odigra v mesecu maju 2021
in zaradi predloženega nepopolnega poimenskega seznama prisotnih članov ekipe na tekmi, ki ga mora klub zagotoviti v skladu z Navodili za
organizacijo tekem pod prilagojenimi pogoji (COVID-19) s strani ND Bistrc, zato se na podlagi določil 3/1., 4/1(h), 7., in 8/4 /a/. člena DP, ND Bistrc
za prekršek izreče OPOZORILO
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 uradna oseba ND Bistc delegatu tekme predala pred tekmo
poimenski seznam prisotnih članov ekipe na tekmi, ki ga mora klub zagotoviti v skladu z Navodili za organizacijo tekem pod prilagojenimi pogoji
(COVID-19), za katerega se je kasneje v postopku izkazalo, da je bil nepopoln. Ob doseženem prvem zadetku gostov v 20. minuti tekme je bila v
skupini, ker so se nahajali gostujoči akreditirani predstavniki kluba prižgana dimna baklja na tribuni.
Disciplinski sodnik MNZ Nova Gorica je na podlagi 1. odstavka, 34. člena Disciplinskega pravilnika Nogometne zveze Slovenije (DP NZS v
nadaljevanju besedila) pozval delegata tekme i predstavnika obeh klubov da podata dodatne izjave o očitanih kršitvah. Disciplinski sodnik je
uvedel in končal disciplinski postopke zoper NK Ilirska Bistrica z izrekom kazni za očitane kršitve pri organizaciji tekme, medtem pa na podlagi
dejstev iz poročila delegata uvedel disciplinski postopek zoper ND Bistrc na podlagi 1. odstavka 34. člena DP NZS (glej DZ 1/2020 EPNL ČLANI z 8.
9. 2020).
Delegat tekme je ugotovil, da se v skupini akreditiranih predstavnikov kluba nahaja več oseb, kot jih je uradni predstavnik ND Bistrc izročil
delegatu pred tekmo. Te osebe so izobesile navijaški transparent, po opozorilu pa so ga ob komentarjih umaknili na zunanjo mrežo. Na poziv
delegata, da so lahko na tribuni le akreditirane osebe, ostale pa morajo iz tribune, slednji le tega niso upoštevali. Iz posredovanih fotografij ND
Bistrc je razvidno, da so bile na fotografiji v skupini tudi pripadniki kluba (igralec in druge osebe), vendar identitete slednjih ni bilo ugotovljene
razen za igralca Berisho Lulzima. Klub organizator, ki ni imel gledalcev ni želel zaostrovati odnosov, zato je zatečeno stanje pustil do konca tekme.
Predsednik ND Bistrc dopušča možnost, da je bila prisotna tudi katera oseba, ki ni bila na prvotnem seznamu, vendar odgovornost prenaša na
uradne osebe in organizatorja tekme, ki ni preverjal vstopa na tribune (prisotni skavti, ki so bili na taboru v športnem parku in nekaj drugih
gledalcev, ki sta jih redarja ob pasivnem ravnanju brez vprašanj pustila na tribuno (za kar je klub organizator, bi obravnavan in sankcioniran).
Tekma je bila zaprta za javnost. Na tekmi bi morali prisostvovati le gledalci akreditirani s strani gostujočega kluba (ima domicil na tem stadionu,
namreč gre za dva mestna rivala, ki imata v uporabi isti športni objekt) in še nekaj skavtov (odbojka), ki so bili na športnem druženju več dni in tudi
uporabljali športne objekte, sanitarije…. Iz fotografij je razvidno, da je bilo poleg dveh redarjev še cca. 24 oseb, (za 13 oseb ni bila ugotovljena
identiteta), med njimi omenjeni skavti.
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Predpis NZS Varnost na stadionih v 4. členu navaja odgovornost kluba za vedenje navijačev. Predstavniki ND Bistrc, ki so bili na seznamu se
smatrajo kot navijači ND Bistrc, sami so predali sicer nepopolni seznam akreditacije zaradi pandemije COVID-19. Bili so skupaj na tribuni in so
predstavljali ND Bistrc. Zato so v tem primeru za svoje vedenje odgovorni kot predstavniki kluba ND Bistrc in za dejanja in posledice odgovarja
pravna oseba ND Bistrc.
Žalitev uradnih oseb, nasprotnih igralcev v disciplinskem postopku ni bilo mogoče dokazati, zato je disciplinski sodnik v tej točki primer zaključil v
dvomu v korist obdolženca.
Navodila, sklepi Pravilniki tekmovanj NZS in dodatna navodila za tekmovanje v EPNL- Člani za tekmovalno sezono 2020/21, ki jih je izdala MNZ
Nova Gorica (točka 1. 3 prepoved vnosa nevarnih stvari), določa kot že ostali navedeni predpisi, da je, da je na tekmo prepovedano prinašati in
tam uporabljati pirotehnična ali druga sredstva, zaradi katerih bi bila lahko ogrožena varnost športnikov in gledalcev (73. člen Zakona o športu).
Glede na okoliščine, da na tekmi ni bilo gledalcev, ker je bila tekma zaprta za javnost je bila dimna baklja prižgana v 20. minuti tekme ob
doseženem prvem prvenstvenem zadetku ND Bistrc neposredno v skupini privržencev ND Bistrc, ki pa odločno zanikajo, da bi jo kdo izmed njih
prižgal. Vendar disciplinski sodnik ugotavlja, da so bili v veliki večini le privrženci njihovega kluba(in nekaj skavtov) ki so bili v bližini disciplinski
sodnik dvomi v iskrenost navedb predstavnika kluba, ki so se izkazale dvomljive-neverodostojne tudi pri nepopolnem seznamu njihovih članov,
kot tudi neupoštevanju vseh zahtev delegata tekme in odnosa do njegovega dela na tekmi, ko je želel zagotoviti le prisotnost tistih, ki so na
seznamu, vendar delegat pri svoji zahtevi ni vztrajal do konca in je popustil nastali situaciji.
Pri izreku kazni za storjena disciplinska prekrška je disciplinski sodnik upošteval izjave in dodatne izjave delegata tekme, predstavnika NK Ilirska
Bistrica in predstavnika ND Bistrc, okoliščine (prva prvenstvena tekma v zgodovini kluba ter vložen trud ob vseh obveznostih in zahtevah
COPVID-19) predkaznovanost.
Disciplinski sodnik ugotavlja, da je NK Bistrc odgovoren za prekršek, ker ni upošteval zgoraj navedenih predpisov zato izreka kazen izrečeno v
sklepu ob upoštevanju olajševalnih okoliščin, ker gre za prvo tovrstno kršitev se del kazni pogojno odloži.
S tem je zaključen uveden disciplinski postopke z 8. 9. 2020 evidentiran v DZ 1/2020 EPNL ČLANI.

Primorska članska liga 20/21, 3. krog
Ilirska Bistrica - Korte, 19.09.2020
EPNL-ČLANI 2020/21, ki jo vodi MNZ Nova Gorica, 3. krog, Ilirska Bistrica : Korte, odigrana 19. 9. 2020 ob 17.00 v športnem centru Trnovo v Ilirski
Bistrici, se zaradi kršitve predpisov NZS in MNZ Nova Gorica zato, ker je bila ekipa Kort na tekmi brez uradnega predstavnika ekipe, na podlagi
določil 3/1., 4/1(h), 7., in 8/4 /a/. člena DP, se NK korte za ta prekrška izreče OPOZORILO.
OBRAZLOŽITEV:
Iz poročila delegata o odigrani prvenstveni nogometni tekmi EPNL-ČLANI 2020/21, ki jo vodi MNZ Nova Gorica, 3. krog, Ilirska Bistrica : Korte, je
razvidno, da NK Korte na tekmi niso imele uradnega predstavnika kluba. Klub je želel prijaviti kot predstavnika g. Viler Roka, ki ga ni v sistemu
Regista, zato mu ni bilo dovoljeno, da se nahaja v tehničnem prostor NK Kort. Bili so podučeni, da je potrebno v sistem Registo vpisat uradne
osebe.
Navodila, sklepi Pravilniki tekmovanj NZS in dodatna navodila za tekmovanje v EPNL- Člani za tekmovalno sezono 2020/21, ki jih je izdala MNZ
Nova Gorica je v 7. členu (uradne osebe) 7.1. Splošno določeno, da se v uradni zapisnik lahko vpiše 7 /sedem/rezervnih igralcev in 5 /pet/ članov
strokovnega vodstva, ki lahko v času tekme sedijo na klopi za rezervne igralce in strokovno vodstvo in sicer: 7 /sedem/ rezervnih igralcev, glavni
trener, pomočnik trenerja, zdravnik, fizioterapevt, predstavnik kluba. Predstavnik kluba uradno zastopa klub na posamezni tekmi in mora biti
dosegljiv delegatu, sodnikom in drugim uradnim osebam. Oseba, ki za klub opravlja delo glavnega trenerja (se kot trener pojavlja v medijih in vodi
ekipo na treningih ter tekmah) je lahko v zapisnik prijavljena le kot glavni trener in ne more biti prijavljena kot katerakoli druga uradna oseba (npr.
igralec, predstavnik kluba, pomočnik trenerja, zdravnik ali fizioterapevt). Na tekmah se zahteva prisotnost osebe zadolžene za varovanje (vodja
varnosti). Vse uradne osebe morajo imeti na vidnem mestu predpisane identifikacijske priponke. Če pride do menjave uradne osebe, je klub
dolžan obvestiti Licenčni oddelek in v programu Regista vnesti spremembo najmanj 3 dni pred tekmo, na kateri bo nova uradna oseba prijavljena
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v zapisnik.
Disciplinski sodnik ugotavlja, da je NK Korte storil prekršek, ker ni upoštevalo in izvajalo navedenih predpisov zato mu disciplinski sodnik izreka
kazen kot je izrečena v sklepu, ker gre za prvo tovrstno kršitev.

Jadran Hrpelje-Kozina - Bistrc Irbis, 19.09.2020
EPNL-ČLANI 2020/21, ki jo vodi MNZ Nova Gorica, 3. krog, Jadran Hrpelje-Kozina : Bistrc Irbis, odigrana 19. 9. 2020 ob 17.00 na Stadionu NK Jadran
v Krvavem Potoku je ekipa Jadran Hrpelje-Kozina odgovorno za pomanjkljivo organizacijo nogometne tekme (brez oseb in nosil za poškodovane
igralcev, le tri žoge za igro brez pobiralcev za žog), se na podlagi določil 3/2., 4/1(e)., 4/1(h)., 8/4(a)., 16., v zvezi s 7. členom DP NS se za navedene
kršitve NK Tabor Sežana izreče kazen OPOZORILO.
OBRAZLOŽITEV:
Iz poročila delegata o odigrani prvenstveni nogometni tekmi EPNL-ČLANI 2020/21, ki jo vodi MNZ Nova Gorica, 3. krog, Jadran Hrpelje-Kozina :
Bistrc Irbis, je razvidno, da NK Tabor Sežana pomanjkljivo izvedel organizacijo tekme ker na tekmi ni bilo nosil za prenos morebitnih poškodovanih
igralcev iz igrišča in dveh oseb, ter pripravili le tri žoge za igro in ni bilo pobiralcev žog.
Navodila, sklepi Pravilniki tekmovanj NZS in dodatna navodila za tekmovanje v EPNL- Člani za tekmovalno sezono 2020/21, ki jih je izdala MNZ
Nova Gorica je 6. členu (zdravniška pomoč) 6.1. Splošno določeno, da mora klub zagotoviti nosila in dve osebi za prenos poškodovanih igralcev. V
členu
8. člen (tehnične zahteve) 8.1. Nogometne žoge Za tekmo je klub domačin dolžan zagotoviti 3 /tri/ kvalitetne žoge iste znamke in primerljive
kakovosti. Žoge morajo imeti eno od naslednjih oznak: - 'FIFA APPROVED', - 'FIFA INSPECTED' ali - 'International Matchball Standards'. V točki 8.2.
Pobiralci žog Organizator tekme mora organizirati pobiralce žog, ki morajo odgovorno opravljati svoje delo za nemoten potek tekme. Na tekmi
EPNL mora organizator zagotoviti 5 /pet/ pobiralcev žog, ali 6 /šest/ dodatnih žog iste znamke in primerljive kakovosti.
Vodstvo kluba je sledilo točki 8.1, medtem, ko naslednjih točk ni upoštevalo. Klub ima na voljo alternativo ali 5 oseb ki pobirajo žoge pravilno
razporejeni okoli igrišča, ali šest žog. V času pandemije COVID-19 je organizator tekmovanja prav zato podal alternativne možnosti. Od kluba pa je
odvisno katere bo izbral. Glede na specifične zdravstvene razmere in navodilih NIJZ, da se zbira čim manj ljudi, se priporoča, da se zagotovi
zadostno število žog enakovredne kvalitete.
V disciplinskem postopku je bilo ugotovljeno, da NK Tabor Sežana ni spoštoval navodil organizatorja tekmovanj v celoti, kar pomeni pomanjkljiva
organizacija tekme, ki pa za sam potek tekme ni imela bistvenih posledic po izjavi delegata tekme.
Pri izreku kazni za storjen disciplinski prekršek je disciplinski sodnik upošteval olajševalno okoliščino (17. člen DP), da ni bilo posledic pri izvedbi
tekme, zato se klubu izreče preventivna kazen kot je določeno v sklepu.

Komen - Renče, 20.09.2020
EPNL-ČLANI 2020/21, ki jo vodi MNZ Nova Gorica, 3. krog, Komen : Renče, odigrana 20. 9. 2020 ob 17.00 na Igrišču Grofovska v Komnu je bil
izključen po končani tekmi v 93. minuti igralec Renč Edi Slokar (štev. reg. izkaznice 81140) zaradi ugovarjanja in protestiranja je dobil drugi rumeni
karton in posledično rdeči karton. Na podlagi določil 5(e)., 8/1(d). in 22. člena DP ter v povezavi s točkama I.E. 5 Disciplinske politike organov
vodenja tekmovanj, se igralcu ND Renče Ediju Slokarju za ta prekršek izreče kazen prepovedi nastopanja na 2 /dveh/ prvenstvenih tekmah.
OBRAZLOŽITEV:
Iz poročila delegata o odigrani prvenstveni nogometni tekmi EPNL-ČLANI 2020/21, ki jo vodi MNZ Nova Gorica, 3. krog, Komen : Renče in poročila
o izključitvi/incidentu s strani delegata in sodnika tekme je razvidno, da je v 93. minuti po končani tekmi verbalno napadel enega od domačih
igralcev in zatem ugovarjanja in protestiranja pri sodnika tekme dobil drugo rumeni karton in s tem posledično rdeči karton. igralec ND Renč št. 2
Edi Slokar.
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Iz opisa kršitve je razvidno, da se izključeni igralec po končani tekmi ob športnem pozdravljanju obeh ekip na igrišči najprej sam brez povoda po
nepotrebnem začel in vzpodbudil verbalni spopad z nasprotnim igralcem. Po opozorilu sodnika, da preneha z nešportnim vedenjem z dejanjem ni
prenehal in je začel ugovarjati tudi proti sodniku tekme in njegove sodniških odločitev na tekmi. Sodnik, ga je skušal umiriti z ostrejšim
opozorilom, ki ni zadostoval in je nadaljeval s kršitvijo, zato mu je pokazal drugi rumeni karton. To je bil igralčev drugi opomin na tekmi in
posledično je sledila izključitev. Ob odhajanju v garderobo se izključeni igralec Slokar ni umiril in nadaljeval z ugovarjanjem zoper izključitev.
Na podlagi ugotovljenih dejstev in upoštevanju težo prekrška je disciplinski sodnik določil kazen, ki je primerna teži prekrška in Disciplinske
politike organov vodenja tekmovanj. Kazen dveh tekem je prejel zato, ker se z odločitvijo sodnika ni sprijaznil in je s kršitvijo nadaljeval, kar sem
mu šteje kot oteževalna okoliščina skladno z 17. členom DP, zato je izključenemu igralcu izrekel kazen kot je določena v sklepu.

EPNL-ČLANI 2020/21, ki jo vodi MNZ Nova Gorica, 3. krog, Komen : Renče, odigrana 20. 9. 2020 ob 17.00 na Igrišču Grofovska v Komnu, je ekipa
Renč nastopila brez trenerja. Na podlagi določil 4/1(e)., 4/1(h), 7. in 8/4(b). člena DP er ob upoštevanju obteževalnih okoliščin po 17. členu DP, ki se
kaže kot ponovitev kršitve (glej DZ 1/2020 EPNL ČLANI z 16. 9. 2020), se ND Renče izreče UKOR.
OBRAZLOŽITEV:
Iz poročila delegata o odigrani prvenstveni nogometni tekmi EPNL-ČLANI 2020/21, ki jo vodi MNZ Nova Gorica, 3. krog, Komen : Renče je razvidno
da ND Renče niso na tekmi imeli trenerja
Organizator tekmovanja MNZ Nova Gorica je na podlagi Tekmovalnega pravilnika in drugih predpisov, izdajalo dodatna navodila za tekmovanje v
EPNL člani. v členu 7.2. trener: Trenerji morajo imeti za vodenje ekip ustrezno licenco izdano na podlagi Pravilnika ZNTS o podeljevanju licenc.
Zahtevana licenca za vodenje ekip v EPNL je licenca UEFA B, zahtevana licenca za pomočnika je licenca C. Trener, ki začasno ne more opravljati
svoje funkcije zaradi razlogov, ki niso povezani z delovanjem kluba (bolezen, poškodbe ob nesrečah ipd.), je lahko na podlagi posebnega
dovoljenja MNZ začasno zamenjan z drugim klubskim trenerjem, ki izpolnjuje pogoje za vodenje ustrezne ekipe, vendar največ za obdobje 60 dni.
V primeru, da med tekmovalnim letom iz kakršnihkoli razlogov pride do prekinitve pogodbe med klubom in trenerjem, mora klub angažirati
novega trenerja, ki v celoti izpolnjuje pogoje za vodenje ustrezne ekipe na podlagi Pravilnika o podeljevanju licenc ZNTS in na podlagi sklepov
organov MNZ/NZS. Ekipo lahko začasno vodi drug klubski trener, ki izpolnjuje pogoje za vodenje ustrezne ekipe, vendar največ za obdobje 60 dni.
V disciplinskem postopku je bilo ugotovljeno, da ND Renče ni navedel razloga zakaj nima prisotnega trenerja. ND Renče je s tem, ko ni zagotovilo
trenerja je s tem kršilo citirane predpise in je za njih klub disciplinsko odgovoren.
Pri izreku kazni za storjen disciplinski prekršek je disciplinski sodnik upošteval oteževalno okoliščino (predkaznovanost za istovrstni prekršek), zato
se klubu izreče preventivna kazen kot je določeno v sklepu.

Košana - Idrija, 20.09.2020
EPNL-ČLANI 2020/21, ki jo vodi MNZ Nova Gorica, 3. krog, Košana : Idrija, odigrana 20. 9. 2020 ob 17.00 v Športnem parku Rakek, je bil izključen v
39. minuti tekme igralec ŠD Košana David Sirnik (štev. reg. izkaznice 72521) zaradi prekrška v čisti situacija za doseganje zadetka, zato se na
podlagi določil 5(b)., 8/1(d)., 9/1 in 22. člena DP ter v povezavi s točkama I.G. 1 Disciplinske politike organov vodenja tekmovanj, se igralcu ŠD
Košana Davidu Sirniku za ta prekršek izreče kazen prepovedi nastopanja na 1 /eni/ prvenstveni tekmi.
OBRAZLOŽITEV:
Iz poročila delegata o odigrani prvenstveni nogometni tekmi EPNL-ČLANI 2020/21, ki jo vodi MNZ Nova Gorica, , 3. krog, Košana : Idrija in poročila
o izključitvi/incidentu s strani delegata in sodnika tekme je razvidno, da je bil v 39. minuti tekme zaradi prekrška v čisti situacija za doseganje
zadetka direktno izključen igralec ŠD Košana št. 4 David Sirnik. Izključeni igralec je igrišče zapustil mirno.
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.
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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 GORIC 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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