Nova Gorica , 06.09.2018

Zapisnik
3/2018. obravnave disciplinskega sodnika MNZ Nova Gorica, ki je bila v četrtek, 06. september 2018, in na kateri je na podlagi 37. člena
Disciplinskega pravilnika (v nadaljevanju: DP) sprejel in izdal naslednje

SKLEPE
3.SNL ZAHOD 18/19 , 3. krog
Primorje - Elta Izola, 01.09.2018
3.SNL ZAHOD 18/19 , 3. krog Primorje – Elta Izola, 1.9.2018 je bil v 57 minuti zaradi drugega rumenega kartona izključen igralec Elta Izola Žan Ribič
(reg. št. izkaznice 62087) zaradi brezobzirne igre. Na podlagi določil 9/2(3)., 19/1 in 20. člena DP NZS, se igralcu za ta prekršek izreče kazen
prepovedi nastopanja na 1 (eni) naslednji zaporedni tekmi.
OBRAZLOŽITEV:
Igralec Elta Izola Žan Ribič je zaradi brezobzirne igre nad nasprotnim igralcem prejel drugi rumeni karton in bil s tem izključen. Pred tem je v 50
minuti dobil prvi rumeni karton zaradi vlečenja za dres nasprotnega igralca. Igralec je športno sprejel odločitev po izključitvi, zapustil igrišče mirno
in športno.

3.SNL ZAHOD 18/19 , 3. krog Primorje – Elta Izola, 1.9.2018 je bil v 86 minuti zaradi drugega rumenega kartona izključen igralec Primorja
Aleksander BRATINA (reg. št. izkaznice 62490) zaradi brezobzirne igre. Na podlagi določil 9/2(3)., 19/1 in 20. člena DP NZS, se igralcu za ta prekršek
izreče kazen prepovedi nastopanja na 1 (eni) naslednji zaporedni tekmi.
OBRAZLOŽITEV:
Igralec Primorja Aleksander BRATINA je zaradi brezobzirne igre nad nasprotnim igralcem prejel drugi rumeni karton in bil s tem izključen. Pred
tem je v 63 minuti dobil prvi rumeni karton, tudi zaradi brezobzirne igre nad nasprotnim igralcem. Igralec je športno sprejel odločitev o izključitvi
in igrišče zapustil mirno in športno.

Po uradni dolžnosti se uvede disciplinski postopek zoper ekipo Elta Izola, zaradi nešportnega vedenja njihovih igralcev. Na tekmi so prejeli štiri (4)
rumene kartone in rdeč karton. Na podlagi določil 9/1 (3)., 25/1 (11), in 26/1.členom DP NZS se MNK Izola izreče denarna kazen v višini 125 €
/stopetindvajset/ evrov.
OBRAZLOŽITEV:
V tretjem krogu 3. SNL Zahod med ekipama Primorje – Elta Izola, ki je bila odigrana 1. 9. 2018 v Ajdovščini so igralci Elta Izola s strani glavnega
sodnika tekme prejeli štiri (4) rumene kartone in rdeč karton. Rdeč karton je bil posledica dveh rumenih kartonov, ki ga je prejel igralec Elta Izola.
Zaradi nešportnega vedenja več igralcev Elta Izola na tekmi (storjeni prekrški), se nogometnemu klubu Elta Izola izreče denarna kazen v višini 125
€ /stopetindvajset/ evrov. Vsak prejet karton se sankcionira v vrednosti 25 € /petindvajset/ evrov.

Jadran HK - Adria, 01.09.2018
3.SNL ZAHOD 18/19 , 3. krog Jadran HK - Adria, 1.9.2018 Zaradi kršitve predpisov – ekipa ND ADRIA je na tekmi nastopila brez prisotnosti trenerja,
ki je prijavljen med uradnimi osebami za to tekmovanje in maserja, se na podlagi določil 9/1(3)., 13/1., 18. in 25/1(7). člena DP, ND ADRIA izreče
denarno kazen v višini 150 €. Denarno kazen je potrebno plačati v roku 15 dni po pravnomočnosti odločbe (36 člen DP).
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OBRAZLOŽITEV:
ND ADRIA že na tretji tekmi 3. SNL ZAHOD zapored nastopa brez uradnega trenerja kluba. V tretjem krogu ni bil prisoten tudi maser kluba. Klub ni
zagotovil v vmesnem času ustreznega trenerja z Licenco UEFA B. Tokrat pa niso zagotovili prisotnosti maserja. S tem ravnanjem klub ne spoštuje
sprejetih pravil o prisotnosti uradnih oseb na uradnih tekmah in krši sprejeta pravila, ki veljajo za uradna tekmovanja pod vodstvom Nogometne
zveze Slovenije (v nadaljevanju NZS), ki jih je klub sprejel ob napredovanju v ustrezen rang tekmovanja pod okriljem NZS. Iz dostopne
dokumentacije je razvidno le obvestilo kluba o prenehanju pogodbe z dosedanjim trenerjem datirano z 23. 8. 2018. ND Adria ni predložila nobene
dokumentacije, ki bi nakazala da je ustrezni tekmovalni organ NZS zaprosila za posebno dovoljenje, da funkcijo trenerja prevzame druga oseba, ki
izpolnjuje pogoje za nadomeščanje določene s predpisi NZS in ZNTS, ki lahko traja v obdobju 60 dni od preklica pogodbe. Predsednik NK Adrie g
Kovic je 4. 9. 2018 naslovil na MNZ Nova Gorica, vodji tekmovanja 3. SNL – ZAHOD in disciplinskemu sodniku 3. SNL – ZAHOD pisno obrazložitev
zapletov glede glavnega trenerja njihovega kluba, ničesar pa niso navedli v zvezi z odsotnostjo maserja, ki je tudi obvezno prisoten za vsako ekipo
v tem rangu tekmovanja, kar je razvidno iz navodil tekmovanja. V pismu se navaja datum 23. 8. 2018, ko je bila prekinjena pogodba z glavnim
trenerjem g. Prelogarjem, Zakaj je bil trener odsoten že v prvem krogu tekmovanja, ko je ADRIA gostovala 19. 8. 2018 v Vipavi. Ti dejstvi se
izključujeta, torej je klub imel problem že prej kot ga kasneje v pisni izjavi in odpovedi pogodbe navaja. Sam predsednik navaja, da se ji naj kaznuje
z pogojno denarno kaznijo, zaradi težkih razmer v financiranju. Vendar se je klub zavezal, da bo spoštoval pravila tekmovanja ob vstopu v ta rang
tekmovanja z obveznim licenciranjem, kjer so tudi zagotovljena vsa finančna sredstva iz obveznosti do vseh akterjev, ki so potrebni za normalno
izvedbo tekmovanja. Ob upoštevanju okoliščin odsotnosti trenerja se je disciplinski sodnik odločil za najmanjšo možno predpisano denarno
kazen, ker klub v tretjem krogu ni zagotovil obvezno prisotnost maserja in je imel na klopi le predstavnika ekipe.

TKK Tolmin - Koper, 01.09.2018
3.SNL ZAHOD 18/19 , 3. krog TKK Tolmin - Koper, 1.9.2018 je bil v 70 minuti zaradi drugega rumenega kartona izključen igralec TKK Tolmin Tine
ZORNIK (reg. št. izkaznice 57250) zaradi brezobzirne igre. Na podlagi določil 9/2(3)., 19/1 in 20. člena DP NZS, se igralcu za ta prekršek izreče kazen
prepovedi nastopanja na 1 (eni) naslednji zaporedni tekmi.
OBRAZLOŽITEV:
Igralec TKK Tolmin Tine ZORNIK je bil v napadu s strani gostujočega branilca pravilno zaustavljen. Po izgubljeni žogi je ZORNIK z dlanjo roke po
vratu udaril gostujočega igralca v trenutku, ko je slednji želel podati žogo soigralcu. Prekršek ni bi strojen z večjo intenziteto (brezobziren način),
zato je igralec prejel drugi rumeni karton (pred tem je prejel prvi rumeni karton že v 45 minuti). Igralec je športno sprejel odločitev po izključitvi.
Igrišče je zapustil mirno in športno.

3.SNL ZAHOD 18/19 , 3. krog TKK Tolmin - Koper, 1.9.2018 je bil v 72 minuti izključen igralec Kopra Edi BAŠA (reg. št. izkaznice 300062) zaradi
prekrška nad nasprotnikom brez žoge. Na podlagi določil 9/2(3)., 19/1 in 20. člena DP NZS, ter v povezavi s točko I.B.3 Splošnih navodil NZS –
disciplinska politika organov vodenja lig NZS, se igralcu za ta prekršek izreče kazen prepovedi nastopanja na 2 (dve) naslednjih zaporednih
tekmah.
OBRAZLOŽITEV:
Igralec Kopra Edi BAŠA je na sredini igrišča ob preigravanju nasprotnika izgubil žogo. Po izgubljeni žogi je stekel za nasprotnikom in ga od zadaj
zrušil-pokosil s štartom v nogo (spodnji del meč). Cilj igralca ni bilo igranje žoge, ker je bila ta pred domačim igralcem oddaljena približno 1 m
ampak zaustavitev prodirajočega igralca s startom od zadaj z nogo v nogo. Za navedeno dejanje je zagrožena kazen prepovedi nastopanja na
najmanj treh tekmah. Olajševalna okoliščina je, da je izključitev sprejel mirno in se športno obnašal. Igralec je na podlagi II. odstavka 20. člena
disciplinskega pravilnika NZS podal izjavo v kateri obžaluje storjeni prekršek in se je po tekmi opravičil vsem prizadetim akterjem (glavnemu
sodniku, pomočnikoma in nasprotnemu igralcu.) Zato mu je bila izrečena prepoved nastopanja le na dveh naslednjih tekmah.

Po uradni dolžnosti se uvede disciplinski postopek zoper ekipo Koper, zaradi nešportnega vedenja njihovih igralcev. Na tekmi so prejeli štiri (4)
rumene kartone in rdeč karton. Na podlagi določil 9/1 (3)., 25/1 (11), in 26/1.členom DP NZS se FC Koper izreče denarna kazen v višini 125 €
/stopetindvajset/ evrov.

Stran 2 od 3

OBRAZLOŽITEV:
V tretjem krogu 3. SNL Zahod med ekipama TKK Tolmin – Koper, ki je bila odigrana 1. 9. 2018 v Tolminu so igralci Kopra s strani glavnega sodnika
tekme prejeli štiri (4) rumene kartone in rdeč karton. Rdeč karton je bil posledica direktne izključitve, ki ga je prejel igralec Kopra. Zaradi
nešportnega vedenja več igralcev Kopra na tekmi (storjeni prekrški), se nogometnemu klubu Koper izreče denarna kazen v višini 125 €
/stopetindvajset/ evrov. Vsak prejet karton se sankcionira v vrednosti 25 € /petindvajset/ evrov.

Proti izrečenim sklepom disciplinskega organa 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 vplačana pritožbena taksa v višini 400 € 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.
Disciplinski sodnik Alojz Žerak l.r.
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