Nova Gorica , 17.09.2020

Zapisnik
2/2020. obravnave disciplinskega sodnika MNZ Nova Gorica, ki je bila v četrtek, 17. 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, 2. krog
Renče - Boreas Ajdovščina, 12.09.2020
EPNL-ČLANI 2020/21, ki jo vodi MNZ Nova Gorica, 2. krog, Renče : Boreas Ajdovščina, odigrana 12. 9. 2020 ob 17.00 na igrišču v Renčah, je ekipa
Renč nastopila brez trenerja in imela pomanjkljivo organizacijo tekme (brez nosil in table za nakazovanje menjav). Na podlagi določil 4/1€., 4/1(h),
7. in 8/4(a). člena DP, se ND Renče izreče OPOZORILO.
OBRAZLOŽITEV:
Iz zapisnika delegata o odigrani prvenstveni nogometni tekmi EPNL-ČLANI 2020/21, ki jo vodi MNZ Nova Gorica, 2. krog, Renče : Boreas Ajdovščina
je razvidno da ND renče niso na tekmi imeli trenerja, ter niso zagotovili nosil in table za nakazovanje menjav. Pod opombo je bil vpisan g. Rajko
Lasič, ki ima ustrezno licenco, vendar še ni vpisan v sistem Registe.
Organizator tekmovanja MNZ Nova Gorica je na podlagi Tekmovalnega pravilnika in drugih predpisov, izdajalo dodatna navodila za tekmovanje v
EPNL člani. Za izvedbo tekem so v veljavi in se uporabljajo Navodila za tekmovanje tekmovalni sezoni 2020/2021., zaradi nastale zdravstvene
situacije s pojavom novega virusa COVID-19 pa so z namenom zagotavljanja varnosti vseh udeležencev potrebne določene prilagoditve navedene
v Navodilih za organizacijo tekem pod posebnimi pogoji. Neizpolnjevanje obveznosti, navedene v tem dokumentu se kaznuje v skladu z
disciplinskim pravilnikom. V členu 4.4 Menjave se morajo vršiti z uporabo table s številkami za menjavo igralcev, ki jo mora zagotoviti klub
domačin, 6. člen (nosila in dve osebi za prenos poškodovanih igralcev) in v členu 7.2. trener , ki 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.
V disciplinskem postopku je bilo ugotovljeno, da ND še nima urejenega statusa trenerja, vendar ga bodo uredili v čim krajšem možnem času. Zakaj
ni bilo table za nakazovanje menjav igralcev in nosil iz poročila ni razvidno. ND Renče je s tem, ko ni zagotovilo zgoraj navedenih oseb kršilo
citirane predpise in je za njih klub disciplinsko odgovoren.
Pri izreku kazni za storjen disciplinski prekršek je disciplinski sodnik upošteval okoliščine, zato se klubu izreče preventivna kazen kot je določeno v
sklepu.

Idrija - Ilirska Bistrica, 12.09.2020
EPNL-ČLANI 2020/21, ki jo vodi MNZ Nova Gorica, 2. krog, Idrija : Ilirska Bistrica, odigrana 12. 9. 2020 ob 17.00 na Mestnem stadionu v Idriji je bil
izključen v 40. minuti tekme igralec Ilirske Bistrice Omer Halilović (štev. reg. izkaznice 208269) zaradi žalitve sodnika tekme dobil direktni rdeči
karton. Na podlagi določil 5(e)., 8/1(d). in 22. člena DP ter v povezavi s točkama I.E. Disciplinske politike organov vodenja tekmovanj, , ter ob
upoštevanju njegove pisne izjave in ustnega opravičila sodniku po tekmi se igralcu NK Ilirska Bistrica Omerju Haliloviću ta prekršek izreče kazen
prepovedi nastopanja na 2 /dveh/ prvenstvenih tekmah
OBRAZLOŽITEV:
Iz zapisnika delegata o odigrani prvenstveni nogometni tekmi EPNL-ČLANI 2020/21, ki jo vodi MNZ Nova Gorica, , 2. krog, Idrija : Ilirska Bistrica in
poročila o izključitvi/incidentu s strani delegata in sodnika tekme je razvidno, je v 40. minuti tekme zaradi žalitev sodnika tekme bil direktno
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izključen igralec NK Ilirska Bistrica štev. 17. Omer Halilović. Izključeni igralec je igrišče zapustil mirno. Po tekmi je pristopil do sodnika tekme in se
mu za žalitev opravičil in ob tem podal pisno izjavo v kateri obžaluje svoje dejanje.
Iz opisa kršitve je razvidno, da se izključeni igralec ni strinjal z odločitvijo sodnika tekme, ki po njegovem mnenju ni dosodil prekrška nad njim.
Pričel glasno protestirati z besedami "kako to ni prekršek. Puši kurac sodnik". Protestiranje je bilo zelo glasno in neprimerno, je sodnik prekinil igro
in ga želel javno opomniti, ker pa je ob prekinitvi stekel proti sodniku in kričal "daj če si upaš! Puši kurac, puši kurac sodnik!". Zato mu je sodnik
pokazal direktni rdeči karton. Po prejetju kartona je igrišče mirno zapustil.
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, 2. krog, Idrija : Ilirska Bistrica, odigrana 12. 9. 2020 ob 17.00 na Mestnem stadionu v Idriji, je NK
Idrija odgovorno za pomanjkljivo organizacijo nogometne tekme, ker niso v celoti spoštovali Sklepov za organizacijo tekem pod okriljem NZS v
primeru prisotnosti gledalcev COVID-19, niso zagotovili osebe za nakazovanje menjav in osebi za prenos poškodovanih igralcev se na podlagi
določil 3/2., 4/1(e)., 4/1(h)., 8/4(b)., 16., v zvezi s 7. členom DP NS se za navedene kršitve NK Idrija izreče enotna kazen UKOR.
OBRAZLOŽITEV:
Iz zapisnika delegata o odigrani prvenstveni nogometni tekmi EPNL-ČLANI 2020/21, ki jo vodi MNZ Nova Gorica, 2. krog, Idrija : Ilirska Bistrica, je
razvidno, da vodstvo NK Idrija ni v celoti upoštevala Sklepov za organizacijo tekem pod okriljem NZS v primeru prisotnosti gledalcev glede vstopa
gledalcev na tribuno in upoštevanja varne razdalje na tribuni (redarji so spuščali gledalce tudi brez maske na tribuno, gledalci niso upoštevali
razdalje na tribuni katera je bila označena na stolih za sedenje) Priložena fotografija). Poleg tega odgovorni v klubu niso poskrbeli za prisotnost
osebe za nakazovanje menjav ter osebi za prenos poškodovanih oseb z nosili, ki so bila ob igrišču.
Iz tega izhaja, da odgovorna oseba NK Idrija ni zagotovila vseh potrebnih ukrepov pri organizaciji tekme, kot to navajajo zgoraj citirani sklepi in
sicer:
- varnostna razdalja in zaščitna sredstva: organizator tekme poskrbi, da gledalci ves čas prisotnosti upoštevajo varnostno razdaljo 1,5 m,
predvsem na naslednjih območjih: vhod na stadion, tribuna, sanitarije, izhod iz stadiona.
- vhod/izhod: medsebojno razdaljo na vhodih organizator tekme zagotovi z vzpostavitvijo »koridorjev«, npr. z uporabo talnih označb in/ali
usmerjevalnih stebričkov s trakovi, ki določajo smer gibanja obiskovalcev. Če je možno, organizator loči vhodna in izhodna mesta. Uporaba
zaščitne maske je obvezna na vhodu in izhodu. Organizator tekme na vseh vhodih in izhodih zagotovi dostopnost razkužila. Navedeno mora biti
zagotovljeno tudi na točki za prodajo/prevzem vstopnic,
- tribuna: organizator tekme mora zagotoviti ustrezno varnostno razdaljo med sedeži oziroma gledalci na tribuni in sicer najmanj 1,5 m.
Organizator tekme mora po potrebi zagotoviti zadostno število redarjev, ki ves čas prisotnosti gledalcev na stadionu zagotavljajo ustrezno
razdaljo. Gledalci morajo biti strogo ločeni od igralcev in strokovnih vodstev obeh ekip. Na tribuni se priporoča uporaba zaščitne maske, je pa le ta
obvezna pri vhodu na stadion, ob izhodu iz stadiona, ob uporabi sanitarij in če na tribuni ni mogoče zagotoviti varnostne razdalje in
- disciplinska odgovornost: neizpolnjevanje obveznosti, navedenih v tem dokumentu, se kaznuje v skladu z Disciplinskim pravilnikom NZS..
Organizator tekmovanja MNZ Nova Gorica je na podlagi Tekmovalnega pravilnika in drugih predpisov, izdajalo dodatna navodila za tekmovanje v
EPNL člani. Za izvedbo tekem so v veljavi in se uporabljajo Navodila za tekmovanje tekmovalni sezoni 2020/2021., zaradi nastale zdravstvene
situacije s pojavom novega virusa COVID-19 pa so z namenom zagotavljanja varnosti vseh udeležencev potrebne določene prilagoditve navedene
v Navodilih za organizacijo tekem pod posebnimi pogoji. Neizpolnjevanje obveznosti, navedene v tem dokumentu se kaznuje v skladu z
disciplinskim pravilnikom. V členu 4.4 Menjave se morajo vršiti z uporabo table s številkami za menjavo igralcev, ki jo mora zagotoviti klub
domačin in 6. člen (nosila in dve osebi za prenos poškodovanih igralcev).
Klubi so prejeli navodila, kako morajo ravnati pri organizaciji tekem pod prilagojenimi pogoji in jih morajo izvajati zaradi preprečevanja bolezni
COVID-19.
Pri izreku kazni za storjene disciplinske prekrške je disciplinski sodnik upošteval okoliščine (predkaznovanost) ter vložen trud ob vseh obveznostih
in zahtevah COPVID-19. Disciplinski ugotavlja, da je NK Idrija odgovorna za prekrške, ker ni upoštevala in izvajala vseh navedenih predpisov zato
disciplinski sodnik izreka enotno kazen izrečeno v sklepu
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EPNL-ČLANI 2020/21, ki jo vodi MNZ Nova Gorica, 2. krog, Idrija : Ilirska Bistrica, odigrana 12. 9. 2020 ob 17.00 na Mestnem stadionu v Idriji se
zaradi kršitve predpisov NZS in MNZ Nova Gorica zato, ker uradni predstavnik NK Ilirska Bistrica ni predložili poimenskega seznama prisotnih
članov ekipe na tekmi, ki ga mora klub zagotoviti v skladu z Navodili za organizacijo tekem pod prilagojenimi pogoji (COVID-19), zato se na podlagi
določil 3/1., 4/1(h), 7., in 8/4 /a/. člena DP, ekipa NK Ilirska Bistrica za prekršek izreče OPOZORILO.
OBRAZLOŽITEV:
Iz zapisnika delegata o odigrani prvenstveni nogometni tekmi EPNL-ČLANI 2020/21, ki jo vodi MNZ Nova Gorica, 2. krog, Idrija : Ilirska Bistrica je
razvidno, da uradni predstavnik Ilirske Bistrice ni delegatu tekme pred tekmo predložili poimenskega seznama prisotnih članov ekipe na tekmi, ki
ga mora klub zagotoviti v skladu z Navodili za organizacijo tekem pod prilagojenimi pogoji (COVID-19).
Klubi so prejeli navodila, kako morajo ravnati pri organizaciji tekem pod prilagojenimi pogoji in jih morajo izvajati zaradi preprečevanja bolezni
COVID-19. Klub je dolžan poimenskega seznama prisotnih članov ekipe na tekmi predati delegatu tekme pred tekmo. Iz zapisnika ni razvidno zakaj
uradni NK Ilirska Bistrica ni predložil seznama ekipe.
Disciplinski sodnik ugotavlja, da je NK Ilirska Bistrica 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.

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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