Nova Gorica , 25.09.2019

Zapisnik
1/2019. obravnave disciplinskega sodnika MNZ Nova Gorica, ki je bila v sreda, 25. september 2019, in na kateri je na podlagi 37. člena
Disciplinskega pravilnika (v nadaljevanju: DP) sprejel in izdal naslednje

SKLEPE
MNZ NG U1312, 2. krog
Vodice Šempas - Hidria Tolmin, 23.09.2019
Mlajši dečki U13/12 2019/20 MNZ Nova Gorica 2. krog Vodice Šempas – Hidria Tolmin, odigrana 23. 9. 2019 ob 18.00 na igrišču NK Vodice Šempas
v Šempasu se zaradi kršitve predpisov MNZ Nova Gorica in NZS NK Vodice Šempas zaradi nastopa treh igralcev, ki niso imeli 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., 15/1., 15/2.,17., in 32/1 prva alineja. člena DP, NK Vodice Šempas izreče
denarna kazen 100 € /sto evrov), ki se pogojno odloži in se ne bo izvršila, če kaznovani klub do 18. 10. 2019 uredi registracije igralcev in pridobi
športne izkaznice ter to dokaže organizatorju tekmovanja MNZ Nova Gorica,
- zaradi kršitve predpisov MNZ Nova Gorica in NZS se NK Vodice Šempas, ki so na tekmi nastopila brez prisotnosti trenerja, na podlagi določil
4/1(h), 7., 8/4(a) in 32/1 prva alineja. člena DP, NK Vodice Šempas izreče kazen opozorilo.
- Uradni predstavnik U 13/12 Vidice Šempas g Božunović Nebojša se zaradi lažne trditev, da imajo trije igralci pravico nastopa na tekmi, kljub
temu, da niso bili registrirani za NK Vodice Šempas na podlagi določil 2/1(o)., 3/1., 4/1(h) 6(a)., 6(m)., 7., 8/1(e)., 9/3., 10/1., in 10/3., člena DP, izreče
prepoved opravljanja funkcije za obdobje treh mesecev na območju Republike Slovenije od pravnomočnosti sklepa ki se pogojno odloži in se ne
bo izvršila, če uradna oseba najkasneje do 18. 10. 2019 uredi registracije igralcev in pridobi športne izkaznice ter to dokaže organizatorju
tekmovanja v MNZ Nova Gorica
- Zato ker so za NK Vodice Šempas nastopili trije igralec, ki niso imeli pravice nastopa na tekmi tekmovanju Mlajših dečkov U 13/12 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 Vodice Šempas izreče kazen razveljavitve
rezultata tekme Vodice Šempas – Hidria Tolmin 2 : 1,
- 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 Vodice Šempas izreče
kazen določitve rezultata tekme Vodice Šempas – Hidria Tolmin po uradni dolžnosti 3 : 0 za ekipo Hidria Tolmin
OBRAZLOŽITEV:
Iz poročila sodnika/delegata o odigrani prvenstveni nogometni tekmi 2. kroga Mlajši dečki U-13/12, 2019/20 MNZ Nova Gorica med nogometnima
ekipama Vodice Šempas – Hidria Tolmin, odigrana 23. 9. 2019 ob 18.00 na igrišču NK Vodice Šempas v Šempasu je razvidno, da na tekmi ni bil
prisoten trener ekipe Vodice Šempas g. Mervič Marko zaradi službe.
Prav tako je iz zapisnika o nogometni tekmi razvidno, da so v zapisnik o tekmi bili pod opombo vpisani trije igralci ekipe Vodice Šempas (Ličen
Arnej 5, Šavor Nik 6, Ušaj Dominik 4), za katere je uradni predstavnik kluba trdil da so registrirano, vendar niso v aplikaciji Registe NZS. Vsi trije
igralci so sodelovali v igri na nogometni tekmi 2. kroga Mlajši dečki U-13/12 MNZ Nova Gorica.
Pravila tekmovanja mlajših dečkov U-13 v 13. člen (vodenje moštev) določajo da mora imeti vsaka ekipa v tekmovanju trenerja, ki mora imeti za
vodenje ekipe ustrezno licenco ZNTS, izdano na podlagi Pravilnika ZNTS o podeljevanju licenc. Zahtevana licenca za vodenje ekip v ligi mlajših
dečkov je licenca C.
V dokumentu Sklepi za tekmovanja v organizaciji NZS v mladinskih kategorijah je v 20 točki ZAČASNA ZAMENJAVA TRENERJA določa, da 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 NZS začasno zamenjan z drugim klubskim trenerjem, ki izpolnjuje pogoje za vodenje ustrezne ekipe, vendar največ
za obdobje 60 dni.
V 5. člen citiranih pravil (število igralcev) je določeno:
(1) Število prijavljenih igralcev enega moštva za vsako tekmo je največ osemnajst (18) igralcev
in najmanj devet (9) igralcev, igra pa jih devet (9), od katerih je eden (1) vratar.
(2) V igro morajo na vsaki tekmi vstopiti vsi prijavljeni igralci.
(3) Vsako moštvo mora imeti na igrišču ob začetku tekme devet (9) igralcev. V kolikor ostane
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med tekmo na igrišču le šest (6) igralcev, se tekma prekine
V 7. členu citiranih Pravil (pravica nastopa) je določeno:
(1) Na tekmah mlajših dečkov lahko v skladu z določili veljavnega Tekmovalnega pravilnika
NZS (TP NZS) nastopijo igralci, ki na dan tekme niso mlajši od deset (10) let in vso
tekmovalno leto tudi igralci, ki napolnijo dvanajst (12) let v koledarskem letu v katerem se
je tekmovalno leto pričelo.
(2) Pravico nastopa v tej kategoriji pa imajo tudi igralke, ki na dan tekme niso mlajše od deset
(10) let in vso tekmovalno leto tudi igralke, ki napolnijo trinajst (13) let v koledarskem letu
v katerem se je tekmovalno leto pričelo.
V 8. člen citiranih Pravil (identifikacija igralcev) je določeno:
Na tekmah mlajših dečkov lahko nastopijo le registrirani igralci z veljavnimi športnimi izkaznicami, ki ustrezajo identiteti igralca. Ugotavljanje
identitete se opravi skladno z določili TP NZS.
Pravila tekmovanja mlajših dečkov U-13 v 17. člen (prehodne določbe) določajo, da se vseh ostalih primerih, ki niso navedeni v tem predpisu, se
uporabljajo drugi pravilniki in predpisi NZS, UEFA in FIFA.
Tekmovalni pravilnik NZS 63. člen določa, da se po uradni dolžnosti ali na podlagi zahteve zainteresirane ekipe, se 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, če je nastopila z
igralcem, ki ni imel pravice nastopa.
Pri proučevanju dejstev in okoliščin disciplinske kršitve je disciplinski sodnik ugotovil iz dokumentacije in preverjanja dejstev in okoliščin
disciplinske kršitve, da je uradni predstavnik ekipe U 13/12 Vodice Šempas, g. Nebojša Božunović nogometnega sodnika prepričal, da so igralci
številka 4 Ušaj Dominik, številka 5 Ličen Arnej in številka 6 Šavor Nik v postopku registracijskega postopka oziroma že registrirani, vendar še niso
zavedeni v aplikaciji Regista, zato jih je vpisal pod opombo, čeprav v tem rangu tekmovanja U-13 tega nebi smel. To pa je mogoče preveriti. Sistem
Regista namreč opozori zapisnikarja na napake. S takšnim ravnanjem je uradni predstavnik deloval nešportno in neetično, ko je zavajal
neizkušenega nogometnega sodnika, ki je hkrati opravljal naloge delegata tekme.
Iz ugotovitev sekretarke MNZ Nova Gorica ga Monike Simčič Batagelj je razvidno, da je bil v postopku registracije za NK Vodice Šempas le Šavor
Nik, za katerega je iz evidenc registracijskega postopka razvidno, da je registracijska komisija pri NZS 2. 9. 2019 zahtevala dopolnitev postopka s
strani kluba zaradi manjkajočega soglasje za registracijo in napačne fotografije. Odgovorne osebe v NK Vodice Šempas do vključno 25. 9. 2019
niso izvedle nobene zahteve registracijske komisije.
Za ostala dva igralca številka 4 Ušaj Dominika in številka 5 Ličen Arneja je iz aplikacij registracijskega postopka Registe razvidno, da odgovorna
oseba NK Vodice Šempas ni vložila nobene dokumentacije za postopek registracije do vključno 25. 9. 2019.
Vodja tekmovanja g Nejc Jelen je v postopku ugotavljanja primera v razgovoru s sodnikom in vodstvom sodniške organizacije ugotovil, da je tekmo
sodil sodnik, ki je sodil drugo tekmo v svoji karieri. Vse tri igralce je identificiral s pomočjo osebne izkaznice, ki so jo imeli pri sebi pred tekmo. Pod
opombo jih je vpisal zato, ker je uradni predstavnik kluba zatrjeval, da so igralci registrirani oziroma je njihova registracija v teku.
Predsednik kluba NK Vodice Šempas g. Nebojša Božunović se je vodji tekmovanja MNZ Nova Gorica g Nejcu Jelenu opravičil za nastalo situacijo.
Zatrjuje, da so vloge za registracijo teh igralcev v teku, in da sta dve od teh bili podani skoraj pred mesecem dni. Do nesporazuma pri vpisu v
zapisnik pod opombo še neregistriranih igralcev je prišlo zato, ker mu vodja tekmovanja nekaj dni pred tem razlagal, da bodo lahko neregistrirane
igralce, ki so v teku registracije vpisovali po opombe zapisnika še mesec dni od začetka tekmovanja. Vendar je ta razlaga bila namenjena za
tekmovanje selekcije U-7, U-9 in U-11 v MNZ Nova Gorica. Vodja tekmovanja zatrjuje, da v tistem razgovoru res ni izrecno navedel, da to velja le za
selekcijo U-7, U-9 in U-11. V klubu imajo kadrovske težave z igralci navedene selekcije. Brez teh igralcev imajo na razpolago le osem igralcev,
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 prvič. Njihova ekipa je bila namreč v prve krogu prosta. Nogometni klub ni licencira, trudijo se, da bi privabili
mlade v mlajše selekcije, ki bi tekmovale v mlajših selekcija nogometnih lig MNZ Nova Gorica, vendar majo pri tem kar nekaj kadrovskih težav, da
bi ohranili tradicijo nogometa v Šempasu. Nogometni klub je odgovoren za kršitev svoje uradne osebe, ki je hkrati tudi predsednik NK Vodic
Šempas in bi glede na funkcijo moral poznati pravila tekmovanja, da je potrebno spoštovati in ne kršiti predpise MNZ Nova Gorica in NZS. Hkrati
pa izkoristiti strokovno pomoč posameznikov v MNZ Nova Gorica, ki so odgovorni za nemoteno delo MNZ Nova Gorica in zakonito strokovno in
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učinkovito tekmovanje. S tem je kršil pravila Pravil nogometne igre, pravilnikov, statutov etičnega kodeksa in pomenijo kršitev običajnega
športnega obnašanja, ko je zatrjeval, da so dali v postopek registracije vse tri igralce, kar pa ni res. V postopke registracije so poslali nepopolno
dokumentacijo le za enega igralca in na poziv da vlogo dopolnijo sploh niso reagirali, kot je navedeno v dokaznem postopku. Treba se je zavedati,
da današnji sistem aplikacije Regista evidentira vsako ravnanje pooblaščene osebe s prijavo in geslom in takoj tudi odreagira na pomanjkljivosti,
zato je potrebno spremljati elektronska obvestila in pravočasno reagirati. V primeru popolne dokumentacije je registracije (za državljane
Republike Slovenije) za mlajše selekcije urejena v nekaj dneh. Zato se nogometnemu klubu NK Vodice Šempas izreče denarna kazen 100 € /sto
evrov), ki se pogojno odloži in se ne bo izvršila, če kaznovani klub najkasneje do 18. 10. 2019 uredi registracije igralcev in pridobi športne izkaznice
ter to tudi dokaže organizatorju tekmovanja MNZ Nova Gorica.
Uradnemu predstavniku U 13/12 Vidice Šempas g Božunović Nebojša je zaradi zavajanja nogometnega sodnika, da so igralci v postopku
registracije, (v postopku le en igralec in niso delovali aktivno, ker niso dopolnili dokumentacije, kot je razvidno iz ugotovitvenega postopka)
povzročil disciplinsko kršitev. Kot olajševalno okoliščino skladno s 17. členom DP NZS se mu šteje šum v komunikaciji z vodjo tekmovanja g.
Nejcem Jelenom, hkrati pa je potrebno poudariti da nepoznavanje predpisov ne izključuje disciplinske odgovornosti (5. odstavek 3 člena DP NZS).
S takim ravnanjem tudi kot predsednik NK Vodice Šempas škoduje in krni ugled svojemu klubu. Kot uradni predstavnik kluba (2. člen, 1 odstavek,
črka (o), DP NZS) 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 opravičilo za storjen
disciplinski prekršek, da ga je storil enkrat (v 1. krogu je bila ekipa Vodic Šempas prosta), zato se mu poleg pogojne prepovedi opravljanja funkcije
ne izreče denarna kazen. Za storjen disciplinski prekršek se mu izreče prepoved opravljanja funkcije za obdobje treh mesecev na območju
Republike Slovenije od pravnomočnosti sklepa, ki se pogojno odloži in se ne bo izvršila, če kaznovani uradna oseba najkasneje do 18. 10. 2019
uredi registracije igralcev in pridobi športne izkaznice ter to tudi dokaže organizatorju tekmovanja v MNZ Nova Gorica
Zato ker so za Vodice Šempas nastopili trije igralci, ki niso imel pravice nastopa na tekmi tekmovanju Mlajši dečki U-13/12 2019/20 MNZ Nova
Gorica 2 kroga, se NK Vodice Šempas izreče kazen razveljavitve rezultata tekme Vodice Šempas – Hidria Tolmin 2 : 1.
Poleg razveljavitve rezultata tekme se NK Vodice Šempas o izreče kazen določitve rezultata tekme Vodice Šempas – Hidria Tolmin po uradni
dolžnosti 3 : 0 za ekipo Hidria Tolmin.
Zaradi kršitve predpisov MNZ Nova Gorica se NK Vodice Šempas, zaradi odsotnosti trenerja na prvenstveni nogometni tekme izreče kazen
opozorilo.
Vodstvo tekmovanja MNZ naročam, da glede na okoliščine v zadnjih dveh odigranih prvenstvenih krogih ko je prišlo do hujših kršitev
disciplinskega pravilnika (druga identiteta, nastop neregistriranih igralcev) ponovno seznani vse delegate sodnike na poznavanje predpisov MNZ in
pogoji za nastop igralcev v posameznem rangu tekmovanja v MNZ Nova Gorica. Tudi v tem primeru bi lahko sodnik/delegat preprečil dogodek s
tem, da igralcem ne bi dovolil nastopa in se tekma nebi pričela . Pravila tekmovanja mlajših dečkov U-13 v 3. odstavku 5. člena določajo, da mora
imeti vsako moštvo na igrišču ob začetku tekme devet (9) igralcev, ki imajo pravico nastopa.
Odgovorni v posameznih organizacijah pa zagotovijo da bodo delegati in sodniki temeljito seznanjeni s svojimi dolžnostmi in nalogami, da bodo
lahko preprečevali nepravilnosti, ki so se jim doslej pripetile zaradi nestrokovnega opravljanja svojega dela.
Zato je potrebno razmisliti s ciljem preprečevanja nešportnega in neetičnega ravnanja nogometnih klubov o nujnem sestanku, klubov mlajših
selekcijah, delegatov in sodnikov, da se jim predstavi ugotovljena problematika s strani vodstva tekmovanja in hkrati seznani s predpisi sklepi in
določbami MNZ/NZS za posamezni rang tekmovanja. Nogometne klube pa se s posebnim dopisom seznani, da ne kršijo sprejete predpise sklepe
in določbe MNZ/NZS za posamezne range tekmovanja.
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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