Nova Gorica , 07.10.2020

Zapisnik
5/2020. obravnave disciplinskega sodnika MNZ Nova Gorica, ki je bila v sreda, 07. oktober 2020, in na kateri je na podlagi 37. člena Disciplinskega
pravilnika (v nadaljevanju: DP) sprejel in izdal naslednje

SKLEPE
Primorska članska liga 20/21, 5. krog
Ilirska Bistrica - Renče, 03.10.2020
EPNL-ČLANI 2020/21, ki jo vodi MNZ Nova Gorica, 5. krog, Ilirska Bistrica : Renče, odigrana 3. 10. 2020 ob 16.00 v Športnem centru Trnovo v Ilirski
Bistric, je bil izključen v 86. minuti tekme igralec NK Ilirska Bistrica Jan Možina (štev. reg. izkaznice 68671), ko je po konfrontaciji udaril nasprotnega
igralca v predel vratu in zato prejel drugi rumeni karton in bil posledično izključen, zato se na podlagi določil 5(a)., 8/1(d)., 9/1 in 22. člena DP ter v
povezavi s točkama I.G. 2 Disciplinske politike organov vodenja tekmovanj, igralcu igralec NK Ilirska Bistrica Janu Možina za ta prekršek izreče
kazen prepovedi nastopanja na 2 /dveh/ prvenstveni tekmi.
OBRAZLOŽITEV:
Iz poročila delegata o odigrani prvenstveni nogometni tekmi EPNL-ČLANI 2020/21, ki jo vodi MNZ Nova Gorica, 5. krog, Ilirska Bistrica : Renče in
poročila o izključitvi/incidentu s strani delegata in sodnika tekme je razvidno, da je bil v 86. minuti tekme izključen igralec NK Ilirska Bistrica Jan
Možina, zato ker je po konfrontaciji udaril nasprotnega igralca v predel vratu in zato prejel drugi rumeni karton in bil posledično izključen. Moč
udarca je bila zelo majhna. Igralec je igrišče zapustil športno. Pred tem je Možina prejel prvi javni opomin v 66. minuti tekme zaradi brezobzirne
igre nad nasprotnikom.
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, 5. krog, Ilirska Bistrica : Renče, odigrana 3. 10. 2020 ob 16.00 v Športnem centru Trnovo v Ilirski
Bistric se zaradi nešportnega vedenja več igralcev NK Ilirska Bistrica, na tekmi so prejeli štiri (4) rumene kartone in en (1) rdeči karton, na podlagi
določil 3/2., 4/1(l)., 8/4(c)., 9/5., in v povezavi z 10/4. člena DP ekipi NK Ilirska Bistrica izreče denarna kazen v višini 55 € /z besedo: petinpetdeset
evrov/.
OBRAZLOŽITEV:
Iz zapisnika delegata o odigrani prvenstveni nogometni tekmi EPNL-ČLANI 2020/21, ki jo vodi MNZ Nova Gorica, 5. krog, Ilirska Bistrica : Renče je
razvidno, da so igralci ekipe igralcev NK Ilirska Bistrica na prvenstveni tekmi prejeli štiri (4) rumene kartone in en (1) rdeči karton (posledica
drugega rumenega kartona), zaradi nešportnega vedenja njihovih igralcev (4 x zaradi brezobzirne igre, 1 x konfrontacija).
Disciplinski sodnik je uvedel disciplinski postopek po uradni dolžnosti skladno z določili 2 odstavka 32. člena DP NZS zaradi nešportnega vedenja
večjega števila igralcev NK Ilirska Bistrica na tekmi. Vsak prejet (rumeni) karton se sankcionira v vrednosti 10 € /z besedo: deset evrov/, drugi
rumeni karton, ki je posledica izključitve 15 € /z besedo: petnajst evrov/. NK Ilirska Bistrica se izreče skupna denarna kazen kot je določena v
sklepu.

EPNL-ČLANI 2020/21, ki jo vodi MNZ Nova Gorica, 5. krog, Ilirska Bistrica : Renče, odigrana 3. 10. 2020 ob 16.00 v Športnem centru Trnovo v Ilirski
Bistric, je ekipa Renč nastopila brez trenerja. Na podlagi določil 4/1(h), 7. in 8/4(c). člena DP ter ob upoštevanju obteževalnih okoliščin po 17. členu
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DP, ki se kaže kot ponovitev kršitve, se ND Renče izreče denarna kazen v višini 80 € /z besedo: osemdeset evrov/.
OBRAZLOŽITEV:
Iz poročila delegata o odigrani prvenstveni nogometni tekmi EPNL-ČLANI 2020/21, ki jo vodi MNZ Nova Gorica, 5. krog, Ilirska Bistrica : Renče je
razvidno da ND Renče niso na tekmi imeli trenerja. Pod opombe je delegat tekme napisal:« Gostujoča ekipa je prišla brez glavnega trenerja zaradi
bolezni«.
Pri dodatnem preverjanju pri vodji tekmovanja je bilo ugotovljeno, da vodstvo klub ni obvestilo ali opravičil izostanka trenerja zaradi bolezni. Pri
preverjanju v sistemu Regista je razvidno, da klub doslej ni vnesel trenerja v sistem. Pravno formalno klub uradno trenerja nima. To je tudi
razvidno iz doslej obravnavanih disciplinskih postopkov (glej DZ št. 2/2020 z 16. 9. 2020, št. 3/2020 z 23. 9. 2020, v prvem krogu niso igrali, ker so
se v tekmovanje prijavili štiri dni pred pričetkom tekmovanja, zato je njihova tekma s klubom NK Korte Avtoplus, ki je bil v prvem krogu prost
določen naknaden datum odigravanja tekme v mesecu novembru 2020. V četrtem krogu so odpovedali tekmo zaradi močnega deževja in je bilo
zato igrišče neprimerno za igro).
Organizator tekmovanja MNZ Nova Gorica je na podlagi Tekmovalnega pravilnika in drugih predpisov, izdajalo dodatna navodila za tekmovanje v
EPNL člani. v členu 7.2. trener: Trenerji 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. 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 MNZ začasno zamenjan z drugim klubskim trenerjem, ki izpolnjuje pogoje za vodenje ustrezne ekipe, vendar največ za obdobje 60 dni.
V primeru, da med tekmovalnim letom iz kakršnihkoli razlogov pride do prekinitve pogodbe med klubom in trenerjem, mora klub angažirati
novega trenerja, ki v celoti izpolnjuje pogoje za vodenje ustrezne ekipe na podlagi Pravilnika o podeljevanju licenc ZNTS in na podlagi sklepov
organov MNZ/NZS. Ekipo lahko začasno vodi drug klubski trener, ki izpolnjuje pogoje za vodenje ustrezne ekipe, vendar največ za obdobje 60 dni.
V disciplinskem postopku je bilo razvidno, da uradni predstavnik kluba ni navedel resničnega podatka in je zavajal delegata tekme s tem, ko ga je
obvestil, da trenerja ni zaradi bolezni. Klub ob odsotnosti trenerja mora navesti resnične podatke, ki so preverljivi in dokazljivi z dokumenti, ki
dokazujejo dejansko stanje navedb. ND Renče je s tem, ko ni zagotovilo trenerja kršilo citirane predpise in je za njih klub disciplinsko odgovoren.
Pri izreku kazni za storjen disciplinski prekršek je disciplinski sodnik upošteval oteževalno okoliščino (predkaznovanost za istovrstni prekršek). Klub
je bi obravnavan od najmilejše preventivne kazni in se stopnjevala iz kroga v krog, ker niso uredili vse potrebno za določitev trenerja, ki bo vodil
ekipo v tekmovanju, niti niso poizkusili začasno urediti primer, kot jim to omogočajo pravila, zato se klubu izreče denarna kazen kot je določeno v
sklepu.

Košana - Komen, 03.10.2020
EPNL-ČLANI 2020/21, ki jo vodi MNZ Nova Gorica, 5. krog, Košana : Komen, odigrana 3. 10. 2020 ob 16.00 na Igrišču Grofovska, Komen, je bil
izključen v 63. minuti tekme igralec ŠD Košana Adis Ibrišimović (štev. reg. izkaznice 62115) zaradi udarjanja z glavo v glavo nasprotnika, ko se
slednja nista borila za žogo (nasilno obnašanje in nešportno vedenje do gledalcev), zato se na podlagi določil 5(d)., 8/1(d)., 9/1 in 22. člena DP ter v
povezavi s točkama I.B. 2 Disciplinske politike organov vodenja tekmovanj, igralcu ŠD Košana Adisu Ibrišimoviću za ta prekršek izreče kazen
prepovedi nastopanja na 5 /petih/ prvenstvenih tekmah.
OBRAZLOŽITEV:
Iz poročila delegata o odigrani prvenstveni nogometni tekmi EPNL-ČLANI 2020/21, ki jo vodi MNZ Nova Gorica, 5. krog, Košana : Komen in poročila
o izključitvi/incidentu s strani delegata in sodnika tekme je razvidno, da je bil v 63. minuti tekme zaradi nasilnega prekrška, ko je ne, da bi bil v igri
za žogo, z glavo udaril nasprotnega igralca v predel obraza (zgornji predel nosu) v kazenskem prostoru izključen igralec ŠD Košana Adis
Ibrišimović. Iz poročila je razvidno, da je bil udarec srednje intenzitete. Prekršek je zaznal pomočnik sodnika, ki ga je naznanil sodniku tekme. Ob
izključitvi se z odločitvijo ni strinjal ter se je prepiral z navijači gostujoče ekipe in pri tem nešportno gestikuliral. Za svoje dejanje se ni opravičil
nasprotnemu igralcu in ni razvidno, da obžaluje svoje dejanje. Za nasilno obnašanje se igralcu izreče kazen prepovedi nastopanja na štirih (4)
tekmah in zaradi nešportnega vedenja do gledalcev eno (1) tekmo prepovedi nastopanja.
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EPNL-ČLANI 2020/21, ki jo vodi MNZ Nova Gorica, 5. krog, Košana : Komen, odigrana 3. 10. 2020 ob 16.00 na Igrišču Grofovska, Komen, je s strani
navijačev NK Komen prišlo v 59. minuti do vzpodbujanja sovraštva, nestrpnosti in žalitve dostojanstva do drugega pomočnika sodnika, pred tem
pa tudi nešportno vedenje in neetično ravnanja, zato se na podlagi določil 3/2., 8/1(c)., 9/5., 10/3., 14., 16., in 17. člena DP za prekršek opustitve
ukrepov zoper nešportno in neprimerno vedenje organiziranih navijaških skupin, ki pomeni tudi kršitev običajnega športnega obnašanja po 7.
členu DP, izrečeta naslednji kazni, in sicer:
- za nešportno navijanje, žaljive vzklike in s tem nekulturno izražanje (jebem ti mater) med tekmo namenjeno predvsem drugemu pomočniku
sodnika, se izreče denarna kazen v višini 150 € /z besedo sto petdeset evrov/;
- v 59. minuti tekme so navijači NK Komen z glasnim vzklikom »PAKISTAN PEJT DOMOV« žalili drugega pomočnika sodnika, Blas Blake Waynea.
Večina prisotnih navijačev in gledalcev se je temu zelo glasnemu vzkliku smejalo, ki ga je bilo slišati vsaj čez celo igrišče. V zvezi s tem je bilo slišati
še nekaj komentarjev, ampak teh ni bilo moč razbrati, kaj točno je kdo dejal. Imenovani sodnik je bil nad tem dejanjem vidno šokiran in prizadet.
Vse brez dvoma predstavlja eno izmed oblik izražanja in spodbujanja sovraštva, kar opredeljuje tudi uradni dokument NZS z naslovom »Ukrepanja
v primeru izražanja nestrpnosti«, št. 6146/12 z dne 12. 7. 2012, se na podlagi že zgoraj navedenih določil DP v povezavi s 14/2. členom DP izreče
denarna kazen v višini 500 € /z besedo: petsto evrov/.
NK Komen se na podlagi 16. člena DP izreče enotna denarna kazen v višini 650 € /z besedo: šesto petdeset evrov/.
OBRAZLOŽITEV:
Iz poročila delegata o odigrani prvenstveni nogometni tekmi EPNL-ČLANI 2020/21, ki jo vodi MNZ Nova Gorica, 5. krog, Košana : Komen in poročila
o izključitvi/incidentu s strani delegata in sodnika tekme je razvidno, da so se navijači NK Komen nešportno in neetično vedli do drugega
pomočnika sodnika s tem da so mu žaljivo vzklikali nešportno navijali »jebem ti mater«. V 59 minuti tekme se je zgodil rasistični incident s tem ko
je eden od navijačev Komna z glasnim vzklikom »PAKISTAN PEJT DOMOV« žalili drugega pomočnika sodnika Blas Blake Waynea. Večina preostalih
prisotnih navijačev se je temu zelo glasnemu vzkliku smejalo. To žalitev je bilo slišati vsaj čez celo igrišče. V zvezi s tem je bilo slišati še nekaj
komentarjev, ampak teh ni bilo moč razbrati, kaj točno je kdo dejal. Imenovani sodnik je bil izrečenim vzklikom vidno šokiran in prizadet.
Predpis NZS Varnost na stadionih v 4. členu navaja odgovornost kluba za vedenje navijačev. V nadaljevanju istega dokumenta v 9. členu določa da
so vodstva kluba dolžna sodelovati s »klubi navijačev« in jih opozarjati na športno navijanje.
Izpostaviti je potrebno, da se vsako nasilno vedenje na športnih prireditvah obravnava z ničelno toleranco in da se morajo vsi udeleženci javne
prireditve obnašati v športnem duhu. Vzdržati se je potrebno nasilnih ravnanj. Zavedati se je potrebno, da takšne kršitve negativno vplivajo na
razvoj nogometa in njegov ugled. Vzpodbujanje, razpihovanja rasnega, narodnostnega, etničnega, spolnega, jezikovnega, verskega, političnega ali
drugega sovraštva, nasilja, nestrpnosti ali žalitve dostojanstva posameznika ali skupine na nogometnih tekmah nima svojega mesta.
Pri izreku enotne denarne kazni za storjene disciplinske prekrške je disciplinski sodnik upošteval okoliščine (predkaznovanost kluba, doslej ni bilo
podobnih incidentov navijačev). Zagrožena kazen za vzpodbujanje, razpihovanja rasnega, narodnostnega, etničnega, spolnega, jezikovnega,
verskega, političnega ali drugega sovraštva, nasilja, nestrpnosti ali žalitve dostojanstva posameznika ali skupine na nogometnih tekmah na
najvišjem nivoju tekmovanja je najmanj 2000 €. Disciplinski sodnik je upošteval olajševalno okoliščino, da je šlo za enkratno dejanje in da navijači
kluba za tovrstno dejanje niso bili obravnavani.

Jadran Hrpelje-Kozina - Korte, 03.10.2020

EPNL-ČLANI 2020/21, ki jo vodi MNZ Nova Gorica, 5. krog, Jadran Hrpelje-Kozina : Korte, odigrana 3. 10. 2020 ob 16.00 na Stadionu NK Jadran,
Krvavi Potok, je bil izključen v 57. minuti tekme igralec Kort Gašper Mahnič (štev. reg. izkaznice 66604), ko fizično napadel sodnika tekme tako, da
ga je z obema rokama potisnil v prsa in prijel za ovratnik in se nešportno in neetično vedel za kar je bil direktno izključen, zato se na podlagi določil
5(e), 5(h)., 8/1(d)., 9/1 in 22. člena DP ter v povezavi s točko I.F. 6 Disciplinske politike organov vodenja tekmovanj, igralcu NK Korte Avtoplus
Gašperju Mahniču za ta prekršek izreče kazen prepovedi nastopanja na 10 /desetih/ prvenstvenih tekmah.
OBRAZLOŽITEV:
Iz poročila delegata o odigrani prvenstveni nogometni tekmi EPNL-ČLANI 2020/21, ki jo vodi MNZ Nova Gorica, 5. krog, Jadran Hrpelje-Kozina :
Korte in poročila o izključitvi/incidentu s strani delegata in sodnika tekme je razvidno, da je bil izključen v 57. minuti tekme igralec NK Korte
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Avtoplus Gašper Mahnič. Sodnik tekme je prekinil igro, ko je bila njegova ekipa v napadalni polovici igrišče, ob tem pa je v gostujočem kazenskem
prostoru obležal domači igralec. Odločitev sodnika je razburila igralce Kort, ki so sodnika obkrožili. Izključeni igralec je v hitrem teku pritekel do
sodnika in ga z obema rokama potisnil v prsa in prijel za ovratnik in ob tem kričal “Kaj si normalen?“. Ob izrekanju disciplinske kazni je sodnika žalil
z naslednjimi besedami: „ Zatakni si karton v rit.“ Zatem je igralec igrišče zapustil športno.
Disciplinski sodnik v postopku ugotavlja, da je v tem primeru šlo za hujšo obliko nešportnega in neetičnega ravnanja igralca, ki je bil tudi kapetan
ekipe na tej tekmi s fizični kontaktom in odrivanjem ter držanjem za ovratnik sodnika, kar ne sodi na nogometne tekme in je potrebno takšna
dejanja najostreje zatreti, saj gre za napad na sodnika in njegovo integriteto. Iz poročila ni razvidno, da bi se igralec za dejanje sodniku opravičil,
dejanje obžaloval, niti v roku ni podal izjave o svojem dejanju skladno z 2. odstavkom 34 DP NZS.
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, 5. krog, Jadran Hrpelje-Kozina : Korte, odigrana 3. 10. 2020 ob 16.00 na Stadionu NK Jadran,
Krvavi Potok, je bil izključen v 57. minuti tekme igralec Kort Nik Špeh (štev. reg. izkaznice 76989), zaradi protestiranja in pljuvanja za kar je bil
direktno izključen, zato se na podlagi določil 5(h)., 8/1(d)., 9/1 in 22. člena DP ter v povezavi s točko I.E. 2 in IV 3. Disciplinske politike organov
vodenja tekmovanj, igralcu NK Korte Avtoplus Niku Špehu za ta prekršek izreče kazen prepovedi nastopanja na 4 /štirih/ prvenstvenih tekmah.
OBRAZLOŽITEV:
Iz poročila delegata o odigrani prvenstveni nogometni tekmi EPNL-ČLANI 2020/21, ki jo vodi MNZ Nova Gorica, 5. krog, Jadran Hrpelje-Kozina :
Korte in poročila o izključitvi/incidentu s strani delegata in sodnika tekme je razvidno, da je bil izključen v 57. minuti tekme igralec NK Korte
Avtoplus Nik Špeh. Sodnik tekme je prekinil igro, ko je bila njegova ekipa v napadalni polovici igrišče, ob tem pa je v gostujočem kazenskem
prostoru obležal domači igralec. Odločitev sodnika je razburila igralce ŠD Kort, ki so sodnika obkrožili. Izključeni igralec se ni strinjal z njegovo
odločitvijo. Pričel ga je grobo žaliti in namerno pljunil v tla. Sodnika je žalil z besedama :“ Jebem vam mater vsem, jebite se, da vam jebem vse po
spisku in te besede večkrat ponovil“ Igralec je igrišče zapustil športno in se po končani tekmi prišel opravičit sodnikom.
Disciplinski sodnik v postopku ugotavlja, da je tudi v tem primeru šlo za hujšo obliko nešportnega in neetičnega ravnanja igralca. Za pljuvanje je
zagrožena kazen štirih (4) tekem prepovedi igranja za žalitve med tekmo pa tri (3) tekme prepovedi igranja. Ob upoštevanju dejstva, da se je za
svoje dejanje sodniku po koncu tekme opravičil se ob upoštevanju olajševalnih in oteževalnih okoliščin (17.člen DP NZS) izreče kazen kot je
določeno v sklepu.

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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