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SKLEP VODJE TEKMOVANJA 3. SNL VZHOD 

 

 

Sklep št.: VT – 18/2020-2021 

Zveza: Sklep št.: VT – 17/2020 – 2021, z dne 9.6.2021 

 

1. Podani pritožbi NK Bistrica iz Slovenske Bistrica, na tekmo NK Kety Emmi Bistrica : NK Rogaška, tekma odigrana dne 

5.6.2021, se ne ugodi. 

2. Tekma 16. kroga, med ekipama NK Kety Emmi Bistrica : NK Rogaška, se registrira z doseženim  rezultatom 1 : 2. 

 

OBRAZLOŽITEV 

NK Bistrica iz Slovenske Bistrice (v nadaljevanju NK Bistrica) je neposredno po tekmi NK Kety Emmi Bistrica : NK Rogaška, 

podala delegatu tekme pritožbo na tekmo, pritožbi pa je priložila Zapisnik o sprejemu ustne ovadbe oziroma predloga za 

pregon Policijske postaje Slovenska Bistrica z dne 5.6.2021 in Zapisnik o zasegu predmetov Policijske postaje Slovenska 

Bistrica z dne 5.6.2021.  

NK Bistrica je enako pritožbo na tekmo poslala 5.6.2021 na uradni elektronski naslov vodstva tekmovanja, pritožbo pa je 

nato dvakrat dopolnila tj. 7.6.2021 in 9.6.2021. Prav tako je vodstvo tekmovanja prejelo vsebinsko enako pritožbo na 

tekmo priporočeno preko pošte, z dnevom pošiljanja 7.6.2021. 

NK Bistrica v pritožbi navaja, da so pred tekmo nekateri igralci NK Rogaška odgovorni osebi za izvajanje higienskih 

standardov na omenjeni tekmi predložili potrdila o opravljenih hitrih antigenskih testih, za katere pa se je sumilo, da so 

le ta ponarejena. NK Bistrica je o omenjenih sumih obvestila delegata tekme in NK Rogaška, prav tako je o sumih bila 

obveščena Policija, ki je pred koncem tekme prišla na stadion in zasegla omenjena sporna potrdila. Odgovorna oseba za 

izvajanje higienskih standardov je nato tudi prosila predstavnika NK Rogaška, če lahko pokažejo tudi prejeta obvestila na 

mobilnih telefonih, s katerimi bi dodatno dokazovali, da so bili hitri antigenski testi opravljeni.  

V poslanih dopolnitvah pa NK Bistrica prilaga dokumente zdravstvenih ustanov, katere so pridobili v zvezi s testiranjem. 

Ugotovitve vodstva tekmovanja 

Pri obravnavanju pritožbe je bilo ugotovljeno, da je bila ta poslana na uradni elektronski naslov vodstva tekmovanja in 

tudi priporočeno po pošti v roku 48 ur po odigrani tekmi, tako da se pritožba šteje kot pravočasna.  

Vodstvo tekmovanja je pritožbo posredovalo NK Rogaška s pozivom, da se v roku 24 ur od prejema opredeli o podani 

pritožbi in poda pojasnila, omenjen rok pa je bil nato podaljšan na vključno 48 ur. NK Rogaška je podal obširen odgovor 

in podala pojasnila glede testiranja igralcev v klubu, ter dodala, da v kolikor bi se ugotovile nepravilnosti v zvezi testov, 

za to ne odgovarja klub ampak posamezni igralci, ki so takšne teste predložili. V klubu namreč nimajo urejenega 

testiranja ampak poskrbijo za to sami igralci. V NK Rogaška so nemudoma po prejeti pritožbi na tekmo organizirali 

testiranje, na katerem so bili vsi igralci negativni. 

mailto:info@mnzmaribor.si
http://www.mnzmaribor.si/


 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                     

 Stran 2 Sklep vodje tekmovanja 3. SNL VZHOD za tekmovalno leto 2020/2021 

Delegat srečanja je v delegatskem poročilu navedel, da je organizator tekme – NK Bistrica, opravljala vstopno kontrolo in 

kontrolo izpolnjevanja »PCT« pogojev za udeležence tekme in gledalce, merjenje temperature, vodenje poimenskih 

seznamov prisotnih, ter je s tem zadostila vsem pogojem NZS in države pri organizaciji tekme. Delegata tekme je 

odgovorna oseba za izvajanje higienskih standardov pred tekmo obvestila, da sumi, da so določena potrdila o 

opravljenih hitrih antigenskih testih ponarejana, vendar delegat nadaljnjega preverjanja ni opravil, saj za to ni pristojen 

in osebo seznanil, da naj obvesti pristojne uradne organe (policijo, zdravstveno inšpekcijo). Predstavnik NK Bistrica je 

tudi vztrajal, da se preveri prejeta SMS sporočila na mobilnih telefonih igralcev, vendar se omenjeno ni storilo, saj bi se 

igralci pred tekmo vznemirjali, prav tako so ob vstopu predložili pisna potrdila.  

Po Tekmovalnem pravilniku NZS (TP NZS) se rezultat tekme po uradni dolžnosti oziroma pritožbi zainteresirane ekipe 

spremeni (registrira 3 : 0), če je ekipa nastopila z igralcem, ki ni imel pravice nastopa in v primeru drugih taksativno 

naštetih kršitev. Na omenjeno kršitev, da določeni igralci NK Rogaška niso imeli pravice nastopa, se v pritožbi tudi 

sklicuje NK Bistrica. 

Po pravilih NZS ima na tekmi igralec pravico nastopati, če je vpisan v List 1 zapisnika tekme, identiteto igralca na podlagi 

športne izkaznice ugotovi delegat srečanja, ima igralec opravljen zdravniški pregled v primerih, ko to zahtevajo predpisi 

organizatorja tekmovanja in da igralec ni imel pravice nastopa po 32. členu TP NZS (igranje dveh tekem v enem dnevu).  

Delegat srečanja je omenjene pogoje NZS za igralce preveril pred tekmo in ugotovil, da imajo vsi igralci pravico nastopa.  

Vlada RS je zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID – 19 izdala ODLOK o začasnih omejitvah pri izvajanju 

športnih programov (Uradni list RS, št. 73/21, 79/21, 85/21 in 89/21) – v nadaljevanju odlok, s katerim so določene 

začasne omejitve pri izvajanju športnih programov in športnih tekmovanj. V odloku je med drugim navedeno, da se 

lahko športniki in člani njihovih ekip udeležijo tekmovanja samo, če predložijo negativni rezultat testa na virus SARS-

CoV-2 z metodo verižne reakcije s polimerazo (v nadaljnjem besedilu: test PCR) ali hitrega antigenskega testa (v 

nadaljnjem besedilu: test HAG), ki ni starejši od 72 ur. Prav tako se lahko udeležijo tekmovanja, če dokažejo 

izpolnjevanje drugih v odloku navedenih pogojev (prebolevniki, cepljeni).  

Igralci NK Rogaška so na vhodu v športni objekt pokazali pisna potrdila različnih izvajalcev zdravstvenega varstva v 

Republiki Sloveniji in so tako izpolnili v odloku navedeno zahtevo po predložitvi testov, ter se jim je zato omogočil vhod v 

stadion in udeležbo na tekmi. Pri pregledu potrdil so se pojavili sumi pri predstavnikih NK Bistrice, da so določena 

potrdila ponarejena, vendar nihče od tam prisotnih nima pristojnosti ter pooblastil, da bi ugotavljal pristnost le teh, prav 

tako sedaj te pristojnosti nima vodstvo tekmovanja. NK Bistrica je izpolnila svojo dolžnost s tem, da je o sumu 

ponareditve listin obvestila policijo. Postopek ugotavljanja pristnosti listin in morebitne prekrškovne postopke zaradi 

kršitve odloka vodita policija in inšpekcijske službe, vodstva tekmovanja pa omenjene službe o zaključkih ne obveščajo. 

Posamezni udeleženec tekme se tudi sam odloči, na kakšen način bo dokazoval izpolnjevanje CPT pogojev ob vstopu na 

športni objekt, tako da vpogled v posameznikove mobilne telefone po tem, ko so osebe že predložili pisno dokazilo o 

testiranju, ni mogoč. 

Pri pregledu posredovanih potrdila o opravljenih hitrih antigenskih testih za igralce NK Rogaške, katere je posredovala 

NK Bistrica je bilo ugotovljeno, da vsa potrdila vsebujejo osebne podatke testiranca, osnovne podatke izvajalca 

testiranja, podpis osebe in tudi žig izvajalca. Na podlagi teh posredovanih potrdil vodstvo tekmovanja ne more ugotoviti 

in tudi ni pristojno ugotavljati, če so potrdila ponarejena in lahko to ugotovijo samo pristojni državni organi. 

V primeru kasneje ugotovljenih kršitev odloka bodo osebe kaznovane s strani pristojnih državnih organov, saj so osebe 

kršile predpise države in ne predpisov NZS. Strokovne službe NZS in vodstvo tekmovanj nikdar ni zahtevalo s predpisi, 

navodili ali sklepi, da igralci pred tekmami dokažejo izpolnjevanje pogojev, ampak je samo klubom poslalo pojasnila  v 

zvezi sprejetimi zahtevami in navodili države.  

NK Bistrica je v pritožbi predlagala, da bi se opravile poizvedbe v zdravstvenih domovih, kjer so bili testi opravljeni in na 

NIJZ, vendar teh pristojnosti vodstvo tekmovanja nima in poizvedb nismo delali.  

Vodstvo tekmovanja zastopa stališče, da so po pravilih NZS imeli vsi igralci na tekmi NK Kety Emmi Bistrica : NK Rogaška 

pravico nastopa, kar je tudi ugotovil in potrdil delegat srečanja, ki je na tekmi uradni predstavnik vodstva tekmovanja. 



 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                     

 Stran 3 Sklep vodje tekmovanja 3. SNL VZHOD za tekmovalno leto 2020/2021 

Vodstvo tekmovanja pri obravnavanju pritožbe tudi ni ugotovilo drugih kršitev predpisov NZS, na podlagi katerih bi se 

moral rezultat tekme določiti po uradni dolžnosti.  

Prav tako je potrebno dodati, da je NK Rogaška v odgovoru vodstvu tekmovanja pojasnila in dokazala, da so bili sporni 

igralci testirani tudi v roku 72 ur po končani tekmi in je bil rezultat testa negativen. Zaradi tega bi bila tudi morebitna 

ugotovljena kršitev posameznih igralcev, da so ti predložili neustrezna potrdila o testiranju, zgolj formalna kršitev 

odloka, njihovo nastopanje na tekmi pa ni bilo sporno, saj so bili njihovi rezultati testov v 15. krogu tekmovanja 

negativni in so bili taki tudi po 16. torej spornem krogu. S tem je možno ugotoviti, da je bil rezultat dosežen na regularen 

način oziroma brez obolelih igralcev, ki ne bi smeli nastopiti v primeru pozitivnega testa. 

Na podlagi omenjenega je bilo odločeno, kot je navedeno v izreku sklepa. 

  

Maribor, 11. 6. 2021 
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       Vodja tekmovanja 3.SNL VZHOD 
 

 

 

Pravni pouk:  

 

 

 

Zoper sklepe vodje tekmovanja je dovoljena pritožba, ki jo je potrebno vložiti v roku 8 /osem/ dni po prejemu 

sklepa. Pritožbo je potrebno vložiti na Nogometno zvezo Slovenije. Pritožba je pravočasna, če je oddana zadnji 

dan pritožbenega roka priporočeno po pošti in je vplačana tudi pritožbena taksa v višini 400 € na TRR NZS: SI56 

0279 6026 2279 522. 

O pritožbi odloča Komisija za pritožbe NZS. 

 


