Koper/Capodistria , 25.05.2022

Zapisnik
14/2022. obravnave disciplinskega sodnika MNZ Koper, ki je bila v sreda, 25. maj 2022, in na kateri je na podlagi 37. člena Disciplinskega pravilnika
(v nadaljevanju: DP) sprejel in izdal naslednje

SKLEPE
3. SLOVENSKA NOGOMETNA LIGA ZAHOD 21/22, 25. krog
Elta Izola - TKK Tolmin, 21.05.2022
3. SNL ZAHOD 2021/22, ki jo vodi MNZ Koper, 25. krog, Elta Izola : TKK Tolmin, odigrana dne 21. 5. 2022 ob 17.00 uri na igrišču Mestni stadion
Izola, je bil v 93. minuti tekme oziroma takoj po zadnjem sodnikovem žvižgu izključen igralec Adem Zyba, MNK Izola (štev. reg. izkaznice 76247)
zaradi ugovarjanja, protestiranja, za kar je le-ta prejel drugi rumeni karton in posledično rdeči karton. Na podlagi določil 5/a, 8/1(d), 9/1, 22. in
32/1. člena DP ter v povezavi s točkama I.G.2 Disciplinske politike organov vodenja tekmovanj in ob upoštevanju oteževalnih okoliščin 17. člen
(kljub izključitvi igralec ni prenehal z žaljivim in nesramnim obnašanjem do sodnika), se igralcu Adem Zyba, MNK Izola za ta prekršek izreče kazen
prepovedi nastopanja na 2 /dveh/ prvenstvenih tekmah.
OBRAZLOŽITEV:
Iz zapisnika delegata o odigrani prvenstveni nogometni tekmi 3. SNL ZAHOD 2021/22, ki jo vodi MNZ Koper, 25. kroga nogometne tekme med
ekipama Elta Izola – TKK Tolmin in poročila o izključitvi/incidentu s strani delegata ter sodnika tekme je razvidno, da je bil v 93. minuti tekme
oziroma takoj po zadnjem sodnikovem žvižgu izključen igralec Elta Izola, Adem Zyba, zaradi ugovarjanja, protestiranja, za kar je le-ta prejel drugi
rumeni karton in posledično rdeči karton. Iz poročila sodnika in delegata je razvidno, da igralec Adem Zyba tudi po prejemu rdečega kartona ni
prenehal z žaljivim in nesramnim obnašanjem do sodnika, s takšnim obnašanjem je nadaljeval vse do vstopa sodnikov v prostore garderobe.
Igralec Adem Zyba je v 60. minuti tekme prejel prvi opomin zaradi nešportnega obnašanja do nasprotnika.
Na podlagi ugotovljenih dejstev v disciplinskem postopku se igralcu zato izreče kazen še ene dodatne tekme prepovedi nastopanja. Skladno s 16
členom DP se izreče enotna kazen kot je določena v sklepu.

3. SNL ZAHOD 2021/22, ki jo vodi MNZ Koper, 25. krog, Elta Izola : TKK Tolmin, odigrana dne 21.5.2022 ob 17.00 uri na igrišču Mestni stadion Izola,
se zaradi nešportnega vedenja več igralcev ekipe Elta Izola, na tekmi so prejeli štiri (4) rumene kartone in rdeči karton (posledica dveh rumenih
kartonov istega igralca), na podlagi določil 3/2, 4/1 (I), 8/4 (c), 10/4 in 32/2 člena DP, MNK Izola izreče denarna kazen v višini 130 € / z besedo sto
trideset eurov/.
OBRAZLOŽITEV:
Iz zapisnika delegata o odigrani prvenstveni nogometni tekmi 3. SNL ZAHOD 2021/22, ki jo vodi MNZ Koper, 25. krog nogometne tekme med
ekipama Elta Izola : TKK Tolmin, je razvidno, da so igralci ekipe Elta Izola na prvenstveni tekmi prejeli štiri (4) rumene kartone in rdeči karton
(posledica dveh rumenih kartonov istega igralca), zaradi nešportnega vedenja njihovih igralcev (brezobzirna igra, vlečenje, nešportno obnašanje
do nasprotnika, ugovarjanje (uradna oseba) in rdeči karton, posledica dveh opominov; ugovarjanje, protestiranje). Višina zneska za en rumeni
karton znaša 25€, za rdeči karton, posledica dveh rumenih kartonov pa 30€.
Disciplinski sodnik je uvedel disciplinski postopek po uradni dolžnosti skladno z določili 2. odstavka 32. člena DP, zaradi nešportnega vedenja
večjega števila igralcev na tekmi. Na podlagi ugotovljenih dejstev in upoštevanja teže prekrška, je disciplinski sodnik izrekel kazen MNK Izola, kot je
določena v sklepu.
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3. SNL ZAHOD 2021/22, ki jo vodi MNZ Koper, nogometne tekme 25. krog, Elta Izola : TKK Tolmin, ki je bila odigrana dne 21.5.2022 ob 17.00 na
igrišču Mestni stadion Izola je MNK Izola odgovoren kršitve predpisov NZS in MNZ Koper zaradi pomanjkljive organizacije tekme, ker kot
organizator tekme, pred tekmo ni zagotovil dosledne kontrole navijačev ob vstopu na stadion in jim s tem omogočil vnos prepovedanih
pirotehničnih izdelkov (bakel in petarde) na tribuno. Domači navijači so v vsakem polčasu tekme prižgali po dve bakli, proti koncu tekme, pa so
domači navijači odvrgli še petardo, katera povzroči močno detonacijo, zaradi tega je bila igra prekinjena za nekaj trenutkov, zato se na podlagi
določil 3/2., 4/1(f), 4/1(h), 7., in 8/4/c/, 9/5., 16., 17. in 32/1 člen DP, MNK Izola za ta prekrška izreče enotna denarna kazen 260 € /z besedo: dvesto
šestdeset evrov/.
OBRAZLOŽITEV:
Iz zapisnika delegata o odigrani prvenstveni nogometni tekmi 3. SNL ZAHOD 2021/22, ki jo vodi MNZ Koper, 25. krog Elta Izola : TKK Tolmin je
razvidno, da je MNK Izola odgovorna za kršitve predpisov NZS in MNZ Koper zaradi pomanjkljive organizacije tekme, ker so domači navijači na
stadion prinesli pirotehnična sredstva, ter jih aktivirali v prvem in drugem polčasu tekme (prižgali dve bakli v vsakem polčasu), proti koncu tekme
pa odvrgli petardo z močno detonacijo, zaradi česar je bila igra prekinjena za nekaj trenutkov. Ob tem je na igrišču za nekaj trenutkov obležal
igralec TKK Tolmin, ki pa v nadaljevanju posledic detonacije ni čutil. Domači navijači, pirotehnične izdelke niso odvrgli na igrišče.
Varnost na stadionih: Najstrožje je prepovedan vnos predmetov na štadion (5. člen) (kamenje, steklenice, palice, petarde, dimne bombe, bakle
ipd.), ki se lahko uporabijo za medsebojno fizično obračunavanje ali metanje na igrišče.
Zakon o javnih zbiranjih: v 4. členu (pomen izrazov) v točki 15. nevarni predmeti so predmeti, s katerimi se lahko prizadenejo hude telesne
poškodbe ali hudo okvari zdravje, v točki 17. predmeti, zaradi katerih je lahko ogroženo življenje ali zdravje ljudi oziroma premoženje so
ognjemetni izdelki kategorij 3 in 4 in pirotehnični izdelki kategorij P2 in T2, ki jih po zakonu, ki ureja eksplozive in pirotehnične izdelke, lahko
kupuje, poseduje ali uporablja samo pravna oseba in podjetnik, ki ima dovoljenje za promet s pirotehničnimi izdelki, orožje, kot ga opredeljuje
zakon, ki ureja pravice in dolžnosti posameznikov, pravnih oseb in samostojnih podjetnikov posameznikov v zvezi z orožjem, razen orožja,
uporabljenega kot gledališki rekvizit, ter vsi drugih predmeti, ki jih organizator uporablja pri izvedbi programa prireditve oziroma jih v okviru
izvajanja programa prireditve uporabljajo udeleženci, če je zaradi njihove uporabe lahko ogroženo življenje ali zdravje udeležencev ali tudi drugih
ljudi oziroma premoženje.
Uredba o splošnih ukrepih v športnih objektih na športnih prireditvah: v splošnih pogojih (1. člen) določa splošne ukrepe, ki jih morajo lastniki
oziroma upravljavci športnih objektov (v nadaljnjem besedilu: lastnik) in organizatorji športnih prireditev (v nadaljnjem besedilu: organizator) v teh
objektih izvajati za zagotovitev reda, varnosti udeležencev prireditev. Pred začetkom prireditve morata lastnik in organizator pregledati celoten
prireditveni prostor in odstraniti vse predmete, ki bi lahko ogrožali varnost udeležencev in drugih oseb ter premoženja (11. člen). Organizator
mora, na vhodih ali vstopnicah z grafičnim ali pisnim opozorilom opozoriti gledalce (13. člen): 1. na predmete ali snovi, ki jih je prepovedano
prinašati na prireditveni prostor (alkoholne pijače, orožje, eksplozivne snovi, pirotehnični izdelki, nevarni predmeti ali snovi),
Organizator tekmovanja MNZ Koper je izdal Navodila in opozorila 3. SNL Zahod za tekmovalno sezono 2021/2022. Pod vsebinsko točko
organizacija tekme je določeno, da mora biti nogometne tekme organizirani ob doslednem upoštevanju pravilnikov NZS, UEFA in FIFA ter na
podlagi veljavnih predpisov in zakonodaje. Na tekmo je prepovedano prinašati in tam uporabljati pirotehnična ali druga sredstva, zaradi katerih bi
bila lahko ogrožena varnost športnikov in obiskovalcev (73. člen Zakona o športu) je vnos nevarnih snovi.
MNK Izola je bila zaradi podobnega ravnanja svojih navijačev že obravnavana za podobna ravnanja opustitve ukrepov zoper nešportno in
neprimerno vedenje organiziranih navijaških skupin, ki pomeni tudi kršitev običajnega športnega obnašanja (7. člen DP), ponovitev istovrstnih
kršitev kot oteževalne okoliščine (17. člen DP), (glej DZ št. 1/2021/2022 z 17.8. 2022, izrečeno opozorilo, DZ št. 7/2021/2022 s 17.8. 2022, izrečen
ukor DZ št. 8/2021/2022 s 6. 10. 2022 izrečena pogojna kazen, DZ št. 11/2021/2022 z 27.11. 2022, izrečeno ukor, DZ št. 13/2021/2022 z 2.11. 2022,
izrečena denarna kazen in DZ št. 15/2021/2022 z 12.11.2021, izrečena denarna kazen) in se šteje kot oteževalna okoliščina (17. člen DP).
V zvezi z očitanima prekrškoma se na podlagi ustaljene prakse v skladu z določbo 8/4(c) DP praviloma izrekajo denarne kazni. Disciplinski sodnik
ocenjuje, da je tudi v konkretnih primerih to ustrezna vrsta kazni. V skladu z določbo 9/5 DP je za posamičen prekršek predpisana kazen za klub
od 50 evrov pa do 15.000 evrov. V konkretnem primeru so bile prižigane štiri bakle in odvržena ena petarda z močno detonacijo, je disciplinski
sodnik izrekel denarno kazen v višini 100 €, ki se poveča za 160 €, ker gre za šesto ponovitev istovrstnega prekrška uporabe pirotehnike. Zaradi
poka petarde je bila tekma prekinjena nekaj trenutkov, za kar je prav tako lahko izrečena denarna kazen, vendar ob upoštevanju, da je šlo za
krajšo prekinitev manj kot minuta (delegat navaja nekaj trenutkov), disciplinski sodnik ni izrekel kazni zaradi kratkotrajne prekinitve tekme.
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Ob upoštevanju okoliščin in dejstev teže prekrška na podlagi poročila delegata tekme, je disciplinski sodnik spoznal MNK Izola odgovornega za
dejanja svojih navijačev in izrekel skladno s 16. členom DP enotno denarno kazen, kot je določena v sklepu.

Postojna - Brda, 22.05.2022
3. SNL ZAHOD 2021/22, ki jo vodi MNZ Koper, 25. krog, Postojna : Brda, odigrana dne 22.5.2022 ob 17.00 uri na igrišču Športni park Postojna, je
ekipa Postojne na tekmo prišla in odigrali z devetimi igralci ter s tem kršili predpise MNZ oziroma NZS, zato se na podlagi 4/1(h), 7., 8/4(a)., 17. in
32/1. člena DP, ND FC Postojna izreče UKOR.
OBRAZLOŽITEV:
Iz zapisnika delegata o odigrani prvenstveni nogometni tekmi 3. SNL Zahod 2021/22, ki jo vodi MNZ Koper, 25. krog nogometne tekme med
ekipama Postojna : Brda, je razvidno, da je ekipa Postojne na tekmo prišla in le-to odigrala z devetimi igralci. Razloga niso navedli.
Pravila nogometne igre v Pravilu št. 3. Igralci; določa, da tekmo začnete ekipi, ki imata največ po enajst igralcev, od katerih je eden vratar. Tekma
se ne sme začeti ali nadaljevati, če ima katera ekipa manj od sedem igralcev. V kolikor tekmovalna pravila predpisujejo, da morajo biti vsi igralci in
rezervni igralci imenovani pred začetkom tekme in ekipa začne tekmo z manj kot enajstimi igralci, lahko ekipo dopolnijo le igralci in rezervni igralci,
ki so imenovani. V odločbah NZS št. 1 je med drugim določeno, da lahko za tekmo posamezna ekipa prijavi največ 18 igralcev. Igralci se pred
tekmo vpišejo v zapisnik z navedbo……..
Disciplinski sodnik se je pri ugotavljanju okoliščin in dejstev disciplinske kršitve skliceval na poročila delegata, iz katerega izhaja, da je ekipa
Postojne prišla z devetimi igralci na tekmo, kar je sicer dopustno, ni pa skladno s sprejetimi predpisi, ki lahko omogočajo regularnost in integriteto
tekmovanja. Kljub temu je bila tekma v celoti odigrana.
Na podlagi ugotovljenih dejstev in upoštevanju teže prekrška in olajševalnih okoliščin (17. člen DP), da je bila tekma odigrana je disciplinski sodnik
spoznal ND FC Postojna odgovoren za prekršek (ponovitev istovrstne kršitve, glej DZ št. 13/2021/2022 z dne 17.5.2022). Določil je primerno kazen,
ki je primerna teži prekrška in je določena v sklepu.

Zoper izrečene kazni je v skladu z 41.členom DP NZS dovoljena pritožba v roku 3 dni od vročitve zapisnika obravnave Disciplinskega sodnika.
Pritožba je pravočasna, če je oddana, priporočeno po pošti, zadnji dan pritožbenega roka in je vplačana pritožbena taksa v višini 400 evrov na
TRR NZS: 0279-6026-2279-522. Pritožba ne zadrži izvršitve kazni. O pritožbi odloča komisija za pritožbe NZS. Pritožbo lahko vložita kaznovani ali
njegov klub ter tisti, ki je predlagal uvedbo disciplinskega postopka.
Leon Drolc l.r.
Disciplinski sodnik MNZ Koper
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