Nova Gorica , 23.09.2019

Zapisnik
2/2019. obravnave disciplinskega sodnika MNZ Nova Gorica, ki je bila v ponedeljek, 23. september 2019, in na kateri je na podlagi 37. člena
Disciplinskega pravilnika (v nadaljevanju: DP) sprejel in izdal naslednje

SKLEPE
MNZ NG U15, 1. krog
Vipava-Bilje-Adria - Brda, 18.09.2019
Starejši dečki U 15 2019/20 MNZ Nova Gorica 1. krog Vipava–Bilje-Adria - Brda, odigrana 18. 9. 2019 ob 17.00 v Biljah na pomožnem igrišču z
umetno travo se zaradi kršitve predpisov MNZ Nova Gorica in NZS NK Brda Dobrovo zaradi nastopa igralca, ki ni imel pravice nastopa na tej tekmi
na podlagi določil 3/2., 4/1(h)., 4/1(m)., 7., in 8/4(c), 10/3-., 10/4., in 32/1 prva alinea. člena DP, NK Brda Dobrovo izreče denarna kazen 400 €
/štiristo evrov).
- Nogometnemu trenerju U 15 Brda g. Mavrič Dimitriju nosilcu trenerske licence (10379-UEFA A) se zaradi tega, ker je omogočil nastop igralcu, ki ni
imel pravice nastopa na tekmi na podlagi določil 3/1., 6(m)., 7., in 8/1(h).,9/3., 10/1., in 10/3., člena DP, izreče prepoved opravljanja funkcije za
obdobje šestih mesecev na območju Republike Slovenije od pravnomočnosti sklepa
- Uradni predstavnik U 15 Brda g Prinčič Tomažu se zaradi predložitve izkaznice z drugo identiteto igralca, ki nima pravice nastopa na tekmi ter
prikrivanja namere trenerja na podlagi določil 3/1., 4/1(h) 6(m)., 7., 8/1(e)., 9/3., 10/1., in 10/3., člena DP, izreče prepoved opravljanja funkcije za
obdobje šestih mesecev na območju Republike Slovenije od pravnomočnosti sklepa
- Zato ker je za NK Brda Dobrovo nastopil igralec, ki ni imel pravice nastopa na tekmi tekmovanju Starejši dečki U 15 2019/20 MNZ Nova Gorica, se
na podlagi določil 4/1(h)., 4/1(m)., 8/4(i)., 10/4. ter v povezavi z 11/2. členom DP, NK Brda Dobrovo izreče kazen razveljavitve rezultata tekme
Vipava–Bilje-Adria - Brda 0 : 7,
- Poleg razveljavitve rezultata tekme se na podlagi določil 4/1(m). in 8/4(j). ter v povezavi z 11/3. in 11/4. členom DP, NK Brda Dobrovo izreče kazen
določitve rezultata tekme Vipava–Bilje-Adria - Brda po uradni dolžnosti 3 : 0 za ekipo Vipava–Bilje-Adria.
OBRAZLOŽITEV:
Iz poročila delegata o odigrani prvenstveni nogometni tekmi Starejši dečki U-15, 2019/20 MNZ Nova Gorica prestavljene nogometne tekme 1.
kroga med nogometnima ekipama Vipava–Bilje-Adria - Brda, ki je bila odigrana 18. 9. 2019 ob 17.00 v Biljah na pomožnem igrišču z umetno travo
je razvidno, da so po končani tekmi, ko so bile zaključene vse formalnosti oddan zapisnik, sodnik zapustil kraj srečanja, do delegata Bogdana
Komela pristopili straši ekipe Vipava-Bilje-Adria ter ga obvestili, da je za ekipo Brd igral namesto vpisanega igralca št. 11 Marinič Bavcon Lina, roj.
1. 10. 2005 (reg. Št, 112445) igral igralec Ferraiolo Patrik roj. 26.12.2005, ki naj bi bil registriran za nek italijanski nogometni klub.
Delegat tekme Bogdan Komel v poročilu navede, da tega s sodnikom nista opazila pri identifikacije, vendar si je igralca zapomnil ker je dosegel
štiri zadetke.
Disciplinski sodnik je na podlagi 1. odstavka, 34. člena disciplinskega pravilnika Nogometne zveze Slovenije 19. 9. 2019 preko MNZ Nova Gorica
pisno obvestil NK Brda Dobrovo, da je zoper njih uveden disciplinski postopek zaradi nastopa igralca, Patrika Ferraiola roj. 26. 12. 2005 namesto v
zapisnik o tekmi vpisanega Marinič Bavcon Lina, roj. 1. 10. 2005 (reg. Št, 112445, ter da v roko 24 ur pisno podajo izjavo o okoliščinah disciplinske
kršitve.
Predstavnik NK Brda Dobrovo je 20. 9. 2019 podal pisni odgovor iz katerega izhaja:« opravičilo za nastalo napako in kršitev pravil. Vedno se trudijo
svoje igralce vzgajati, da skozi motorični razvoj dosežejo tudi osebnostno rast. Tudi v tem primeru niso imeli cilj tekmovalni plati in brez
tekmovalnih ambicij, temveč so samo zaradi generacijske praznine letnika 2005 in letnika 2006 na igrišče poslali igralca, ki na dan tekme še ni imel
pravice nastopa. Navajajo da delajo v okolju, kjer celo piramido delovanja mladinske nogometne šole NK Brda zagotavljajo izključno iz ene
osnovne šole (OŠ Dobrovo). Nasploh so Brda geografsko oddaljena in tako so v lanskem letu spletli sodelovanje s slovenskim zamejskim
nogometnim društvom Sovodnje, s katerimi so tudi v pretekli sezoni kadrovsko sodelovali ter skozi šport ustvarjali skupni čezmejni prostor. Tako
so se po letu dni igranja v Italiji nazaj v matično društvo v NK BRDA vrnili štirje igralci, trije so bili že registrirani in četrti je nerazumljivo “izvisel” pri
registraciji ter se v kontaktu z NZS pričakuje njegovo registracijo dan na dan. Gre za igralca Patrika Ferraiola, letnik 2005, s stalnim prebivališčem v
Višnjeviku v Goriških brdih. Slednji ni bil v sredo 18. 9. 2019 član nobenega drugega kluba v Italiji, saj je bil po koncu sezone 2018/2019 prost
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igralec in je že dva meseca njegova registracija v postopku za NK Brda ter ima v sezoni 2019/2020 pravico nastopa za starostno kategorijo U-15.
Upoštevajoč pomanjkanje igralcev za ekipo U-15 in dejstvo, da je fant nič kriv marljivo treniral celo poletje in se pripravljal na nastop, se je trener
ekipe odločil, da ga pošlje na igrišče na prvi letošnji uradni tekmi za ekipo U-15. Navsezadnje so še na dan tekme bili v navezi z registracijsko
komisijo za Mednarodne prestope na NZS in se je naredilo vse, da bi fant lahko regularno zaigral. Trenerjev upravičen strah je tudi bil, da bi v
nasprotnem primeru lahko fant prenehal z aktivnim športno nogometnim udejstvovanjem. Tega si pa ne moremo dovoliti. V NK Brda bodo še
naprej skrbeli za vzgojo mladih in se nadejajo, da boste razumeli našo realno predstavljeno situacijo glede kršitve pravil, za kar se še enkrat
opravičujemo«.
Pri proučevanju dejstev in okoliščin disciplinske kršitve je disciplinski sodnik proučil, da je nogometni trener kljub vsemu storil enega hujših
prekrškov, ki krnijo moralo in integriteto nogometne igre, ko je v igro postavil igralca, za katerega je vedel, da ne sme igrati. NK Brda Dobrovo je
klub z licenco, ker člansko moštvo nastopa v 2. SNL. Pri pridobivanju licence je klub zagotovil, da ima izpolnjene vse pogoje za pridobitev licence v
tekmovalni sezoni 2019/2012 ki velja od 11. 6. 2019 do 10. 6. 2020 (športne (Priloga I), b) infrastrukturne (Priloga II), c) kadrovske in
administrativne (Priloga III), d) pravne (Priloga IV) in e) finančne (Priloga V)). Licenca zahteva da mora imeti NK 2 SNL vsaj naslednje mladinska
moštva( mladinci U-19, kadeti U-17, starejši dečki U-15, mlajši dečki U-13 in cicibani U-11) in mora imeti registriranih mladih igralcev najmanj 15
(petnajst) registriranih igralcev v vsakem mladinskem moštvu (S. 02) in naslednje skupno število registriranih mladih igralcev do 19. leta starosti: b)
100 (2. SNL).
Iz zagovora je razvidno da ima klub težave s sestavo moštva U-15, vendar imajo odgovorni ljudje dolžnost zagotovit kadrovsko strukturo, ki jih od
njih zahteva pridobljena licenca in jim omogoča tekmovanje članske ekipe v 2 SNL. Trener ekipe U-15 Brd g. Mavrič Dimitrij ima težave s sestavo
ekipe. Na tekmo je pripeljal dvanajst igralcev (12) igralcev od katerih eden igralec ni imel pravice nastopa. Na predloženo registracijsko izkaznico
igralca Marinič Bavcon Lina, roj. 1. 10. 2005 (reg. Št, 112445) zaveden pod številko 11 zapisnika o nogometni tekmi, ki sploh ni bil prisoten na
igrišču je dovolil igrati še ne registriranemu igralcu Ferraiolo Patriku roj. 26.12.2005.
S tem ravnanjem je nogometni trener škodil ugledu NK Brda Dobrovo, za katerega opravlja funkcijo nogometnega trenerja nogometne ekipe U-15
Brda, ker je lahko odigral tekmo le z enajstimi igralci, ki so mu bili na voljo. Iz izjave predstavnika kluba je ugotovljeno, da je igralec Ferraiolo Patrik
roj. 26. 12. 2005 prost igralec in je v teku postopka pridobivanje registracijskega kartona in s tem pravice nastopa za nogometno ekipo U-15 Brd. S
tem je trener kršil načelo lojalnosti, integritete in športnega duha v skladu z načeli fair play in preprečuje vse aktivnosti, ki bi lahko ogrožale
integriteto tekmovanj ali vodile k zlorabi nogometne igre, ker je dovolil nastop igralcu, ki še nima te pravice. Bojazen, da bi igralec prenehal z
igranjem je odveč, v kolikor se mu pove, da bo igral takoj ko bo pridobil pravico. S tem dejanjem tudi ne daje vzgleda svojim soigralcem če vedo,
da trener goljufa in tako krši predpise MNZ/NZS, pravila igre, etična in moralna načela ter načela fair playa. To ni pravilen pristop k vzgoji izgradnji
osebnosti posameznika, da bi postal človek z visokimi moralnimi in etičnimi načeli, ki so potrebna, da tekmujemo vsi pod enakimi pogoji in se kot
je razvidno iz pisnega odgovora v klubu trudijo prav pri teh ravnanjih (vzgoji, rasti osebnosti….).
Nepravilno je ravnal tudi predstavnik kluba kot uradni predstavnik nogometne ekipe U-15 Brda, ki je zavestno prikril in dostavil nepravo
dokumentacijo kot pravo, uradni osebi delegatu tekme, ki je bil s tem zaveden in vnesel nepravilne podatke v zapisnik o igralcu št. 11. Delegat
tekme je pravilno ravnal po obvestilu staršev, ko je to uradno zabeležil z poročilo delegata, da se je sprožil disciplinski postopek. Uradni
predstavnik kluba je uradna oseba, kot to določajo Pravila igre v Odločbah NZS št. 15., 16. in 17 na strani 39, ki zastopa klub. Za NK izvaja
administrativne ter pravne posle kluba pred med in po nogometni tekmi in je ves čas na razpolago uradnim osebam tekme.
S tem dejanjem sta trener in uradni predstavnik kluba kršila Pravil tekmovanja MNZ Starejši dečki U15 V TS 2019/20 7. člen (pogoji nastopanja na
tekmi) je navedeno, da na tekmah lahko nastopijo le registrirani igralci z veljavnimi športnimi izkaznicami, ki ustrezajo identiteti igralca. Kot je
razvidno iz izjave NK Brda Dobrovo je na tekmi trener dovolil vpisati v zapisnik igralca, ki še ni imel pravice nastopa za NK Brda Dobrovo, ker ni
imel registracije.
Pravil tekmovanja MNZ Starejši dečki U15 V TS 2019/20 v 15. členu (prehodne določbe) določajo, da v vseh ostalih primerih, ki niso navedeni v tem
predpisu, se uporabljajo drugi pravilniki in predpisi MNZ Nova Gorica, NZS, UEFA in FIFA.
V tekmovalnem pravilniku NZS je v 63. člen zapisano, da se po uradni dolžnosti ali na podlagi zahteve zainteresirane ekipe, tekmo registrira z
rezultatom 3:0 v korist ekipe, ki je bila nasprotnik ekipi, ki je kriva za enega od naslednjih prekrškov, če ni dosegla ugodnejšega rezultata in sicer če
je nastopila z igralcem, ki ni imel pravice nastopa, k čemer je disciplinski sodnik sledil in razveljavil dosežen rezultat in tekmo registriral po uradni
dolžnosti kot je navedeno v izreku.
Na podlagi ugotovljenih dejstev in okoliščin je disciplinski sodnik upošteval priznanje kluba o storjenem hujšem disciplinskem prekršku in ob
dejstvu, da je bilo dejanje storjeno le enkrat. Nogometni klub je odgovoren za kršitev svojih uradnih oseb (trenerja in uradnega predstavnika
kluba), ki sta dovolila nastop igralcu, ki ni imel pravice nastopa, ker ni imel registracije za NK Brda Dobrovo. S tem sta kršila predpise MNZ Nova
Gorica in NZS. S tem sta kršila pravila Pravil nogometne igre, Pravilnikov, statutov etičnega kodeksa in pomenijo kršitev običajnega športnega
obnašanja. Kršitev za disciplinski prekršek se izreče, ker je bil kršitev storjena pred tekmo z predložitvijo nepravilne dokumentacije in z vstopom
igralca pod drugo identiteto. Zato se nogometnemu klubu Brda Dobrovo izreče denarna kazen v višini 400 € /štiristo evrov).
Nogometnemu trenerju U 15 Brda g. Mavrič Dimitriju nosilcu trenerske licence (10379-UEFA A) je omogočil nastop igralcu, ki ni imel pravice
nastopa na tekmi je odgovoren za kršitev storjeno z naklepom. S tem je NK Brda Dobrovo storil nepopravljivo moralno in etično škodo in okrnil
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ugled kluba. S tem je kršil Pravila nogometne igre, Statut Zveze nogometnih trenerjev Slovenije, Kodeks obvez in vedenje nogometnih trenerjev
Slovenije, Pravila MNZ/NZS, ki pomenijo kršitev običajnega športnega obnašanja. Kot olajševalna okoliščina se ob tem šteje priznanje o storjenem
disciplinskem prekršku, da ga je storil le enkrat, zato se mu poleg prepovedi opravljanja funkcije ne izreče denarna kazen. Zato se mu izreče le
prepoved opravljanja vseh funkcij v nogometu za obdobje šestih mesecev od pravnomočnosti sklepa za celotno območje Republike Slovenije.
Uradnemu predstavniku U 15 Brda g. Prinčič Tomažu se zaradi predložitve izkaznice z drugo identiteto igralca, ki nima pravice nastopa na tekmi in
prikrivanje dejanja nogometnega trenerja, da omogoča nastop igralcu, ki še nima dovoljenja za nastop je tudi on s svojim ravnanjem in dejanji NK
Brda Dobrovo storil nepopravljivo moralno in etično škodo in okrnil ugled kluba. Kot uradni predstavnik kluba mora skrbeti za pravilno in skladno
s predpisi delovanje kluba, ki ga zastopa. S tem svojim ravnanjem je kršil Pravila nogometne igre, Pravila MNZ/NZS, ki pomenijo kršitev običajnega
športnega obnašanja. Kot olajševalna okoliščina se ob tem šteje priznanje o storjenem disciplinskem prekršku, da ga je storil le enkrat, zato se mu
poleg prepovedi opravljanja funkcije ne izreče denarna kazen. Zato storjena disciplinska prekrška se mu izreče prepoved opravljanja vseh funkcij v
nogometu za obdobje šestih mesecev od pravnomočnosti sklepa za celotno območje Republike Slovenije.
Zato ker je za NK Brda Dobrovo nastopil igralec, ki ni imel pravice nastopa na tekmi tekmovanju Starejši dečki U 15 2019/20 MNZ Nova Gorica
prestavljenega 1 kroga, se NK Brda Dobrovo izreče kazen razveljavitve rezultata tekme Vipava–Bilje-Adria - Brda 0 : 7.
Poleg razveljavitve rezultata tekme se NK Brda Dobrovo izreče kazen določitve rezultata tekme Vipava–Bilje-Adria - Brda po uradni dolžnosti 3 : 0
za ekipo Vipava–Bilje- Adria.
Pri tem je potrebno izpostaviti, da se disciplinski sodnik ni spuščal v odgovornost igralca Marinič Bavcon Lina, roj. 1. 10. 2005 (reg. Št, 112445), ki ni
bil prisoten na tekmi in je bila s strani uradnih oseb ekipe U-15 Brda (trenerja in uradnega predstavnika zlorabljen njegov registracijski karton (gre
za osnove kaznivega dejanja Ponarejanje listin, ker je bila javna listina uporabljena kot prava). Prav tako se ni opredel do odgovornosti igralca
Ferraiolo Patrika roj. 26.12.2005, ki je nastopil pod drugim imenom. Greza otroka, zato je vsa odgovornost na uradnih osebah NK Brda Dobrovo, ki
so disciplinsko kršitev storili (trener, uradni predstavnik in NK klub). Prav bi bilo, da se odgovorno v klubu z igralci mlajših selekcij o tem odkrito in
odprto pogovorijo.
Del odgovornosti je za nastop igralce gre pripisati tudi delegatu tekme g. Bogdanu Komelu in nogometnemu sodniku tekme g. Eriku Lebanu, ki sta
skupaj opravila pomanjkljivo identifikacije, ko je to določeno v Pravilih nogometne igre (glej komentar k pravilom igre v poglavju 3 Igralci, Pravica
nastopa igralcev str. 23), kot tudi dovolj poznavanja Pravil tekmovanja MNZ Starejši dečki U15 V TS 2019/20, ki določajo pogoje za nastop. Igralec
Ferraiolo Patrik ni imel s seboj zdravniškega pregleda, ki pogojuje nastop na nogometni tekmi
V tekmovalnem pravilniku NZS je v 27. členu je predpisana 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.
Vodstvo tekmovanja MNZ naročam, da z dopisom seznani delegate in sodnike na večjo pozornost pri pregledu športnih izkaznic, ugotavljanju
identitete igralcev in veljavnih zdravniških pregledih in na dolžnosti ter pravice, ki jih imajo kot uradne osebe skladno s tekmovalnimi predpisi,
sklepi in določbami MNZ/NZS za posamezni rang tekmovanja. Hkrati pa se obvesti vse NK, da s podobnimi ravnanji škodijo predvsem sebi in
svojemu ugledu.

MNZ NG U15, 2. krog
Idrija - Primorje, 14.09.2019
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Starejši dečki U 15 2019/20 MNZ Nova Gorica 2. krog Idrija - Primorje, odigrana 14. 9. 2019 ob 13.00 na Mestnem stadionu v Idriji se zaradi kršitve
predpisov MNZ Nova Gorica ND Idrija zaradi slabe organizacije nogometne tekme (sodniška garderoba brez luči in ni mogoče zaklepanja vrat
sodniške garderobe) se na podlagi določil 4/1(e), 4/1(h)., 7., in 8/4(a) in 32/1 prva alinea. člena DP, ND Idrija izreče enotna kazen OPOZORILO.
OBRAZLOŽITEV:
Iz poročila delegata o odigrani prvenstveni nogometni tekmi Starejši dečki U-15, 2019/20 MNZ Nova Gorica 2. krog med nogometnima ekipama
Idrija - Primorje, ki je bila odigrana 14. 9. 2019 ob 13.00 na Mestnem stadionu v Idriji je razvidno, da je delegat tekme ugotovil, da ND Idrija ni
zagotovila uradni osebi – sodniku tekme ustrezne garderobe, kot je to določeno s predpisi in standardi NZS. V garderobi namenjena uradni osebi
– nogometnemu sodniku ni gorela luč. Hkrati se vrata garderobe niso mogla zakleniti
Pravila tekmovanja MNZ Starejši dečki U15 V TS 2019/20 v 2. členu (pogoji za nastopanje) določajo, da mora klub izpolnjevati za nastopanje v
tekmovanjih MNZ zahteve licenciranja in prijava kluba v tekmovanje v Programu Regista. Klubi, ki niso licencirani in njihove mlajše selekcije
tekmujejo v tekmovanju MNZ Nova Gorica, morajo izpolnjevati sledeče pogoje: imeti mora zadostno število registriranih igralcev skladno s Pravili
nogometne igre, ustrezno igrišče in garderobe, opremljena pisarna, trener z ustrezno licenco in predstavnik kluba in osebo za pisanje zapisnik. V
15. členu (prehodne določbe) je določeno, da v vseh ostalih primerih, ki niso navedeni v tem predpisu, se uporabljajo drugi pravilniki in predpisi
MNZ Nova Gorica, NZS, UEFA in FIFA.
Zaradi kršitve predpisov MNZ Nova Gorica se ND Idrija zaradi pomanjkljive organizacije nogometne tekme izreče enotna kazen opozorilo.
Odgovorni osebi ND Idrijo se poziva, da uredijo ugotovljene pomanjkljivosti v garderob sodnika do naslednjega kroga.

Gorica U14 - Hidria Tolmin, 15.09.2019
Starejši dečki U15 2019/20 MNZ Nova Gorica 2. krog Gorica U 14 – Hidria Tolmin, odigrana 15. 9. 2019 ob 11.00 v Športnem parku Nova Gorica na
igrišču z umetno travo se zaradi kršitve predpisov MNZ Nova Gorica ND Gorica zaradi slabe organizacije nogometne tekme (ni bil označen tehnični
prostor in niso bile izobešene predpisane zastave v času tekme) se na podlagi določil 4/1(e), 4/1(h)., 7., in 8/4(a) in 32/1 prva alinea. člena DP, ND
Gorica izreče enotna kazen OPOZORILO.
OBRAZLOŽITEV:
Iz poročila delegata o odigrani prvenstveni nogometni tekmi Gorica U 14 – Hidria Tolmin, ki je bila odigrana 15. 9. 2019 ob 11.00 v Športnem parku
Nova Gorica na igrišču z umetno travo je razvidno, da je delegat tekme ugotovil, da odgovorne osebe ND Gorica pred tekmo niso na igrišču
označile tehnični prostor. Pri pregledu igrišča je delegat tekme ugotovil to nepravilnost in so tehnični prostor označili s stožci. Prav tako je delegat
ugotovil pri pregledu okolice igrišča, da niso bile v času tekme izobešene predpisane zastave. Kot je razvidno iz protokola za nogometne tekme
mlajših selekcij, morajo na vsaki prvenstveni in pokalni tekmi biti izobešene: - državna zastava, zastava NZS in zastava Fair play. Pravil tekmovanja
MNZ Starejši dečki U15 V TS 2019/20 v 15. členu (prehodne določbe) določajo, da v vseh ostalih primerih, ki niso navedeni v tem predpisu, se
uporabljajo drugi pravilniki in predpisi MNZ Nova Gorica, NZS, UEFA in FIFA.
Zaradi kršitve predpisov MNZ Nova Gorica se ND Gorica zaradi pomanjkljive organizacije nogometne tekme izreče enotna kazen opozorilo.

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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