Nova Gorica , 18.10.2018

Zapisnik
/2018. obravnave disciplinskega sodnika MNZ Nova Gorica, ki je bila v četrtek, 18. oktober 2018, in na kateri je na podlagi 37. člena Disciplinskega
pravilnika (v nadaljevanju: DP) sprejel in izdal naslednje

SKLEPE
3.SNL ZAHOD 18/19 , 9. krog
Fama Vipava - Elta Izola, 14.10.2018
3. SNL ZAHOD 18/19, 9. krog Fama Vipava – Elta Izola, 14. 10. 2018 zaradi nešportnega navijanja nekaj posameznih gledalcev in vstopa neznanega
simpatizerja gostov do sodniške garderobe, ki je razpravljal o sojenju sodnika se na podlagi 37/1 člena DP NZS, zoper NK Vipava disciplinski
postopek USTAVI.
OBRAZLOŽITEV:
Na podlagi poročila delegata tekme o nešportnem navijanju posameznih gledalcev in zaradi pristopa NN osebe gostujoče ekipe po končani tekmi
do garderobe sodnika v uradnih prostorih NK Vipava je disciplinski sodnik uvedel zoper NK Vipava disciplinski postopek na podlagi 25/5 člena DP
NZS.
Zaradi razjasnitev vseh okoliščin dejanskega stanja je disciplinski sodnik na podlagi 31. člen DP NZS poslal obvestilo o uvedbi disciplinskega
postopka zoper NK Vipava in klub pozval, da se v pisni obliki v roku 24 ur izjasni o očitanih disciplinskih kršitvah. Predsednik kluba gospod Panič je
v roku podal pisno izjavo iz katere je razvidno, da je res:
- manjše število prisotnih gledalcev (navijačev) nekajkrat zaporedoma skandiralo »sudija lopove«. Po tem nešportnem skandiranju so bili s strani
rediteljev in uradnega napovedovalca domačega kluba po zvočniku opozorjeni, da s tem načinom navijanja prenehajo. Navodila so upoštevali
in
- po končan tekmi je eden izmed rediteljev odklenil vrata, zato ker je odšel na zunanji stranišče, v tem času je v uradne prostore kluba vstopila
omenjena starejša oseba uglajenega videza in pričela s sodnikom komunicirati glede sojenja. S strani predsednika kluba Dominika Paniča ter
delegata gospoda Zebca je bilo tej osebi prijazno pojasnjeno, da se s sodniki tako ne komunicira in pospremljen je bil iz prostorov kluba
Glede na okoliščine, ki so bile navedene v odgovoru predsednika NK Vipava in pojasnilih delegata tekme gospoda Zebca je ugotovljeno, da je do
navedenih kršitev resnično prišlo vendar je predsednik kluba, ki je sprejel gostujoče moštvo in uradne osebe, med katerimi je bil tudi starejši
uglajeni gospod (naj bi bil nekdanji vratar gospod Kleva), ki je pred tekmo bil s predstavniki gostov v uradnih prostorih NK Vipave in pred
pričetkom tekme odšel na tribuno štadiona. Nihče od gostujočih predstavnikov takrat ni imel identifikacijskih izkaznic na sebi. Predsednik kluba pa
je mislil, da je del gostujočega tima.
Organizator nogometne tekme je dolžan poskrbeti, da se v uradnih prostorih pred tekmo, med tekmo in po končani tekmi zadržujejo le osebe, ki
so napisane v zapisniku nogometne tekme in uradne osebe, ki zagotavljajo varnost in druge naloge povezane z organizacijo tekme. Vse osebe, ki
imajo posamezne naloge morajo biti prepoznavne z identifikacijskimi izkaznicami, oznakami, oblačili (reditelji, varnostniki, pobiralci žog, invalidi,
biljeterja…). Pri tem je potrebno upoštevati predpise kot so:
- red na športnih in drugih javnih prireditvah
- varnost na stadionih
- navodilo sodnikom glede dejanj izražanja nestrpnosti, sovraštva in žalitve dostojanstva posameznika ali skupine na nogometnih tekmah
- navodila za tekmovanje v 3. SNL za tekmovalno leto 2018/2019
- Hišni red na športnih in drugih prireditvah
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Poleg tega mora organizator tekme upoštevati tudi predpise, kot so:
- Zakona o športu
- Zakona o javnih zbiranjih
- Uredba o splošnih ukrepih v športnih objektih na športnih prireditvah
- Pravilnika za izvajanje zakona o javnih zbiranjih
- Zakona o omejevanju porabe alkohola
Disciplinski sodnik je po prijeti uradni izjavi kluba opravil še razgovor z delegatom tekme, ki je navedbe pisne izjave kluba potrdil ter povedal, da je
dogodke v poročilu navedel, ni pa nihče podal uradne prijave zoper NK Vipava o uvedbi disciplinskega postopka.
Po izvedenem dokaznem postopku zaradi disciplinske kršitve zoper NK Vipava, se postopek zaradi suma storitve prekrška po 25/5. čl. DP ustavi.
V postopku je klub podal pisna pojasnila iz katerih izhaja, da je manjša skupina (do deset gledalcev) med 110 gledalci trikrat vzkliknila »sudija
lopove« in je neznana oseba dejansko prišla do garderobe sodnika, zaradi komentiranja sojenja, ugotavljamo, da je šlo za samovoljno ravnanje
posameznika, ki ga ni možno opredeliti kot člana kluba ali člana navijaške skupine. Klub je poskrbel za varnost na stadionu s sedmimi reditelji, ki
so bili označeni s priponkami z napisom »reditelj« (nimajo rumenih odsevnikov). Do ogrožanja varnosti uradnih oseb na tekmi in po tekmi ni
prišlo, ki bi ga bilo potrebno sankcionirati oziroma se lahko namen kaznovanja doseže tudi na drug način.
Zato je disciplinski sodnik postopek ustavil in klub opozarja, da upošteva predpise, ki jih je sprejel ob vstopu v tekmovanje 3 SNL. Vodstvo kluba pa
se nalaga, da z svojimi gledalci opravi razgovore v cilju športnega obnašanja in navijanja na nogometni tekmi. Zagotovi gibanje oseb v uradnih
prostorih kluba le tistim osebam (pred, med in po tekmi), ki imajo za to ustrezne identifikacijske izkaznice, ki jih je izdal MNZ Nova Gorica za
tekmovane 3. SNL ZAHOD ter osebami, ki opravljajo naloge, ki jim jih določi vodstvo kluba. T osebe morajo biti ustrezno označeni oziroma mora
biti razvidno, da gre za osebe, ki opravljajo določene naloge v zvezi organizacije javne prireditve – nogometne tekme.

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:SI56 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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