Nova Gorica , 14.11.2018

Zapisnik
13/2018. obravnave disciplinskega sodnika MNZ Nova Gorica, ki je bila v sreda, 14. november 2018, in na kateri je na podlagi 37. člena
Disciplinskega pravilnika (v nadaljevanju: DP) sprejel in izdal naslednje

SKLEPE
3.SNL ZAHOD 18/19 , 13. krog
Koper - Elta Izola, 10.11.2018
3.SNL ZAHOD 18/19, 13. krog Koper – Elta Izola, 10. 11. 2018 je bil v 41 minuti zaradi drugega rumenega kartona izključen igralec FC Koper Željko
Tomić (reg. št. izkaznice 90321) zaradi povratnega prekrška - brezobzirne igre. Na podlagi določil 9/2(3)., 19/1 in 20. člena DP NZS, ter v povezavi s
točko I. G. 2 Splošnih navodil NZS – disciplinska politika organov vodenja lig NZS, se igralcu za ta prekršek izreče kazen prepovedi nastopanja na 1
(eni) naslednji zaporedni tekmi.
OBRAZLOŽITEV:
Nad igralcem FC Koper Željkom Tomićem je bil v 41 minuti približno na sredini igrišča storjen prekršek na brezobziren način. Sodnik tekme je
dosodil prekršek, vendar je Tomič takoj po pisku brcnil igralca, ki je storil prekršek nad njim. Sodnik je ocenil, da uporabljena sila Tomiča ne
zadošča za direktno izključitev in mu je zaradi storjenega nešportnega vedenja pokazal javni opomin (enako je kaznoval igralca Elta Izola, ki je
storil prvoten prekršek zaradi brezobzirne igre). Tomič je prvi javni opomin, zaradi odrivanja nasprotnika, dobil v 29 minuti, ko je bil nad njim
storjen prekršek in je bil tudi igralec Elte Izola kaznovan z javnim opominom, ki je pred tem storil prekršek nad Tomičem. Ker je bil to drugi javni
opomin je bil Tomič izključen. Igrišče je zapustil takoj in športno.

Po uradni dolžnosti se uvede disciplinski postopek zoper ekipo FC Koper, zaradi nešportnega vedenja njihovih igralcev. Na tekmi so prejeli pet (5)
rumenih kartonov in rdeč karton, ki je bil posledica drugega rumenega kartona. Na podlagi določil 9/1 (3)., 25/1 (11), in 26/1.členom DP NZS se
ekipi FC Koper izreče denarna kazen v višini 150 € /sto petdeset/evrov.
OBRAZLOŽITEV:
V trinajstem krogu 3. SNL Zahod med ekipama Koper – Elta Izola, ki je bila odigrana 10. 11. 2018 v Kopru so igralci FC Koper zaradi nešportnega
vedenja prejeli (5) rumenih kartonov in rdeč karton. Rdeč karton je bil posledica dveh rumenih kartonov, ki ga je prejel igralec FC Koper. Zaradi
nešportnega vedenja več igralcev FC Koper na tekmi (storjeni prekrški), se nogometnemu klubu FC Koper izreče denarna kazen v višini 150 € /sto
petdeset/ evrov. Vsak prejet karton se sankcionira v vrednosti 25 € /petindvajset/ evrov.

3.SNL ZAHOD 18/19, 13. krog Koper – Elta Izola, 10. 11. 2018 so domači organizirani navijači uporabili pirotehnična sredstva ter neprimernim
navijanjem žalili organizirane gostujoče navijače. Na podlagi določil 3/3., 6/1., 9/1(3)., in 25/1(6). v povezavi z 13 členom DP NZS in se FC KOPER
izreče enotna denarna v višini 250 € /dvesto petdeset evrov/
OBRAZLOŽITEV:
Iz poročilu delegata 13. kroga nogometne tekme 3. SNL ZAHOD 18/19 med Koprom - Elta Izolo, ki je bila odigrana 10. 11. 2018 ob 15.00 na
mestnem stadionu v Kopru se je zbralo 1500 gledalcev. Od tega je bilo 50 domačih organiziranih navijačev in 150 gostujočih organiziranih
navijačev. Na tekmi so domači navijači v:
- prvem polčasu aktivirali štiri (4) manjše petarde (piratke) na ločeni tribuni za domače navijače – izrečena denarna kazen 200 € /dvesto evrov/
- neprimerno navijali, skandirali žalili gostujoče navijače z besedami (npr. "Celi Koper jebe Izolo navijače – izrečena denarna kazen 200 € /dvesto
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evrov/
- ter predkaznovanost kluba glej DZ št. 8/2013 in objavljen 8. 10. 2018 na straneh MNZ – izrečena denarna kazen 50 € /petdeset evrov/
Vodstvo FC Koper v sodelovanju z varnostnimi subjekti ni spoštovalo Navodila za tekmovanje v 3. SNL za tekmovalno leto 2018/2019 in sicer (točk
1. 3), ki določa kot že ostali navedeni predpisi, da je, da je na tekmo je prepovedano prinašati in tam uporabljati pirotehnična ali druga sredstva,
zaradi katerih bi bila lahko ogrožena varnost športnikov in gledalcev (73. člen Zakona o športu). Pri tem je potrebno upoštevati, da je nogometni
klub dolžan na javni prireditvi, kot prireditelj in organizator, zagotoviti varnost vseh udeležencev prireditve.
Nogometni klub je odgovoren za vedenje svojih organiziranih navijačev in prisotnih gledalcev, ki se morajo ravnati po navodilih organizatorja
prireditve. Klub mora z predstavniki navijačev vzpostaviti sodelovanje in jih opozoriti na posledice njihovega ravnanja.
Pri izreku enotne denarne kazni za storjene disciplinske prekrške je disciplinski sodnik upošteval okoliščine (predkaznovanost). Klub je bil
kaznovan z denarno kaznijo 350 € /tristo petdeset evrov/ (pirotehnika in neprimerno navijanje) ter pogojno denarno kaznijo 800 € /osemsto
evrov/ in igranje ene tekme brez gledalcev na domačem igrišču v Kopru, zaradi vdora navijačev Kopra na tekmi 22. 9. 2018 med istima
nasprotnikoma v Izoli (glej DZ št. 8/2013 in objavljen 8. 10. 2018 na straneh MNZ Nova Gorica).
Kot olajševalno okoliščino je disciplinski sodnik upošteval navedbe iz poročila uradne osebe tekme (delegat) iz katerega izhaja, da je klub resno
pristopil k izvedbi organizacije te nogometne tekme, ki ima na podlagi predhodnih izkušenj tudi nekaj tveganj zaradi dejanj navijačev. Klub je
angažiral varnostno službo s 50 uslužbenci, ki so poleg policistov okrepljenega delovanja policistov PU Koper zagotavljali varnost na tekmi, vendar
le ti niso opravili dovolj kvalitetno svojega dela, saj pri pregledu stadiona in oseb, ki so vstopali na stadion niso preprečili vnosa pirotehničnih
izdelkov. So pa med tekmo uspešno odstranili kršitelje in jih predali policistom v nadaljnji postopek.
Na podlagi 31. člen Disciplinskega pravilnika NZS je bil klub FC Koper 12. 11. 2018 pozvan, da se v pisni obliki v roku 24 ur od prejema tega
obvestila izjasni glede disciplinskih kršitvah, vendar pisne izjave vodstvo kluba ni podalo.
Vsota vseh storjenih prekrškov v višini 450 € /štiristo petdeset evrov/. Ob upoštevanju olajševalnih okoliščin se FC Koper izreče enotna denarna
kazen 250 € /dvesto petdeset evrov/.

3. SNL ZAHOD 18/19, 13. krog Koper - Elta Izola, 10. 11. 2018 se zoper MNK Izola zaradi uporabe pirotehničnih sredstev, metanja dveh plastenk na
igrišče ter neprimernega navijanja organiziranih navijačev, na podlagi določil 3/3., 6/1., 9/1(3)., in 25/1(6). v povezavi z 13 členom DP NZS in se
izreče enotna denarna v višini 400 € /štiristo evrov/
OBRAZLOŽITEV:
Iz poročila delegata 13. kroga nogometne tekme 3. SNL ZAHOD 18/19 med Koprom - Elta Izolo, ki je bila odigrana 10. 11. 2018 ob 15.00 na
mestnem stadionu v Kopru se je zbralo 150 gostujočih organiziranih navijačev. Na tekmi so gostujoči navijači, ki so bili nameščeni v posebej
namenjen prostor za organizirane gostujoče navijače med tekmo v:
- 50 minuti aktivirali na ločeni tribuni za gostujoče navijače "topovski udar" – izrečena denarna kazen 50 € /petdeset evrov/
- 51 minuti je ob tej tribuni na tleh zagorelo svetlobno telo " – izrečena denarna kazen 50 € /petdeset evrov/
- 52 in 53 minuti pa še po eno na tribuni " – izrečena denarna kazen 100 € /sto evrov/
- 70 in 86 minuti sta bili s tribune na igrišče vrženi še dve plastenki z vodo (po ena v navedeni minuti), ki sta padli daleč od igralcev, ki očitno niso
bili cilj tega metanja) " – izrečena denarna kazen 100 € /sto evrov/
- Skozi potek celotne tekme so neprimerno navijali, skandirali žalili domače navijači (npr. Koper - Merda!) – izrečena denarna kazen 200 € /dvesto
evrov/
- ter predkaznovanost kluba glej DZ št. 8/2013 in objavljen 8. 10. 2018 na straneh MNZ Nova Gorica – izrečena denarna kazen 50 € /petdeset
evrov/
V nobenem primeru svetlobna telesa niso padale v ograjeni del igrišča in niso motile potek nogometne igre.
Pred tekmo se je pred stadionom v Kopru zbralo 150 organiziranih navijačev, ki so bili opremljeni z navijaškimi rekviziti in so izkazovali pripadnost
nogometnemu klubu iz Izole. Vodstvo FC Koper jih je prepoznalo kot navijače MNK Izola in jih namestili na posebej ograjen prostor za gostujoče
navijače za golom. Predpis NZS Varnost na stadionih v 4. členu navaja odgovornost kluba za vedenje navijačev. Organizator tekme jih je prepoznal
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in jim določil mesto na tribuni. S tem je organizator tekme fizično ločil obe organizirani navijaški skupini. Zato je v tem primeru za vedenje
navijačev, ki so se predstavili kot navijači MNK Izola odgovoren MNK Izola. V nadaljevanju istega dokumenta v 9. členu določa, da so vodstva kluba
dolžna sodelovati s »klubi navijačev« in jih opozarjati na športno navijanje. Gostujoča ekipa je dolžna obvestiti organizatorja tekme o prihodu
navijačev na tekmo (kdaj, koliko in na kakšen način bodo prišli). Predsednik MNK Izola je 5. 11. 2018 obvestil FC Koper na podlagi zaprosila FC
Koper z 2. 11. 2018 (obvestilo posredoval v vednost MNZ Koper in Policijski postaji Izola), da nima svojih organiziranih navijačev, ter da ne
potrebujejo vstopnic. Hkrati pa opozorilo vodstvo FC Koper, da v kolikor se kdo od navijačev pojavi, ki bo navijal za njihov klub se klub ograjuje od
njihovega početja, ter se sklicuje na dogodke z 22. 9. 2018, ki so se zgodili pri njih ((glej DZ št. 8/2013 in objavljen 8. 10. 2018 na straneh MNZ Nova
Gorica).
Takšno ravnanje predsednika MNK Izola se lahko smatra kot želja v naprej se otresti odgovornosti za nastale posledice, za katere bi mogel in
moral vedeti da lahko nastanejo, ker bodo predstavniki navijaške skupine prišli na tekmo.
Izpostaviti je potrebno dejstvo, 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. Potrebno se je zavedati, da takšne kršitve negativno vplivajo
na razvoj nogometa in njegov ugled, temveč spodbujanja nadaljnjo nestrpnost in medsebojne napetosti. Vodstvu kluba pa nalaga obveznost, da s
pedagoškimi prijemi in upoštevajoč deset zlatih pravil za nogomet zajema vsa športna, moralna in etična načela, za katerimi stoji svetovna
nogometna organizacija (FIFA) in za katera se je potrebno borili tudi v prihodnosti, ne glede na vse interese, ki bi se utegnili pojaviti v naši igri. Ta
pravila so pomembna tudi zato, ker pomagajo pri graditvi boljših odnosov in moštvenega duha v ekipi in po celem svetu.
Na podlagi 31. člen Disciplinskega pravilnika NZS je bil klub MNK Izola 11. 11. 2018 pisno po elektronski pošti pozvan, da se v pisni obliki v roku 24
ur od prejema obvestila izjasni glede disciplinskih kršitvah, ki so jih storili njihovi navijači, ki so se organizirali za ogled te prvenstvene tekme. V
pisni izjavi z 12. 11. 2018, ki jo je popisal predsednik kluba MNK Izola gospod Jani Bednarik navaja, da gre za napačne navedbe delegata tekme ker
klub nima organizirane navijaške skupine, ampak imajo v mestu društvo ki ni povezano z MNK Izola, ki združuje ljubitelje navijanja. Da gre za
navijaške navdušence iz Izole, ki navijajo na prireditvah po lastni presoji, ter da so o tem, da nimajo svoje organizirane navijaške skupine že
obvestili pristojne (njihov dopis z 5. 11. 2018, ki je naveden v tej obrazložitvi (tretji odstavek). Predsedniki meni, da klub ne more biti odgovorni za
dejanja in ravnanja tretjih oseb na katere nimajo vpliva. So pa izolsko javnost večkrat pozvali naj se v primeru ogleda tekme namestijo na glavno
tribuno in ne za golom in naj navijajo športno in spodbujajo svoj klub na civiliziran način kot je to na večini njihovih tekem navada. Ocenjujejo da
so navijači, ki so bili na tribuni bili povsem korektni in so se športno obnašali. Glede neprimernega navijanja pa da je bila posledica izzivanja
skupine mladostnikov nameščenih na delu tribune domači organiziranih navijačev in se za to opravičujejo v imenu nogometne srenje v Izoli in
izolskega mladinskega nogometnega kluba.
Pri izreku enotne denarne kazni za storjene disciplinske prekrške je disciplinski sodnik upošteval okoliščine (predkaznovanost). Klub je bil
kaznovan z denarno kaznijo 700 € /sedemsto evrov/ (pirotehnika in neprimerno navijanje) ter pogojno denarno kaznijo 500 € /petsto evrov/ in
igranje ene tekme brez gledalcev na domačem igrišču v Izoli, zaradi vdora navijačev Kopra in Izole na tekmi 22. 9. 2018 med istima nasprotnikoma
v Izoli (glej DZ št. 8/2013 in objavljen 8. 10. 2018 na straneh MNZ Nova Gorica).
Kot olajševalno okoliščino je disciplinski sodnik upošteval navedbe predsednika kluba MNK Izola, ki se je opravičil za nešportno navijanje
navijačev. Drugih okoliščin pa ni našel. Navedbe predsednika kluba, da skupina navijačev ne gre na mesto za organizirane navijače gostov pa je
neutemeljena. Saj tudi sam ve, da mora navijače, ki izkazujejo določeno pripadnost kluba, ki ga pridejo podpirat in zanj navijat namestiti skladno s
predpisi NZS na določen varni del stadiona, ki je namenjen takšnim organiziranim navijačem. To je vodstvo FC Koper z varnostnimi službami tudi
storilo in preprečilo morebitne druge incidente.
Vsota vseh storjenih prekrškov znaša v višini 550 € /petsto petdeset evrov/. Ob upoštevanju olajševalnih okoliščin - opravičila se MNK Izola izreče
enotna denarna kazen 400 € /štiristo evrov/

TKK Tolmin - Fama Vipava, 10.11.2018
3.SNL ZAHOD 18/19, 13. krog TKK Tolmin – Fama Vipava, 10. 11. 2018 je bil v 94 minuti, zaradi drugega rumenega kartona, izključen igralec Fama
Vipava Enej Kodelja (reg. št. izkaznice 77558), zaradi brezobzirne igre. Na podlagi določil 9/2(3)., 19/1 in 20. člena DP NZS, ter v povezavi s točko I.
G. 2 Splošnih navodil NZS – disciplinska politika organov vodenja lig NZS, se igralcu za ta prekršek izreče kazen prepovedi nastopanja na 1 (eni)
naslednji zaporedni tekmi.
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OBRAZLOŽITEV:
Igralec NK Vipava Enej Kodelja je bil v 94 minuti izključen zato, ker je prejel drugi javni opomin, zaradi prekrška storjenega nad nasprotnim
igralcem na brezobzirni način, ko je skupaj z nasprotnikom skočil v borbi za žogo in pri tem zaradi rahlega udarca z roko v predel glave z
zanemarljivo silo (roka kot orodje). Kodelja se je nasprotnemu igralcu, nad katerim je storil prekršek športno opravičil in takoj mirno ter športno
zapustil igrišče. Prvi javni opomin je Kodelja prejel v 60 minuti tudi zaradi storjenega prekrška nad nasprotnikom na brezobziren način.

Po uradni dolžnosti se uvede disciplinski postopek zoper ekipo NK Vipava, zaradi nešportnega vedenja njihovih igralcev. Na tekmi so prejeli štiri (4)
rumene kartone in rdeč karton, ki je bil posledica drugega rumenega kartona. Na podlagi določil 9/1 (3)., 25/1 (11), in 26/1. členom DP NZS se ekipi
NK Vipava izreče denarna kazen v višini 125 € /sto petindvajset/evrov.
OBRAZLOŽITEV:
V trinajstem krogu 3. SNL Zahod med ekipama TKK Tolmin – Fama Vipava, ki je bila odigrana 10. 11. 2018 v Tolminu, so igralci NK Vipava zaradi
nešportnega vedenja prejeli štiri (4) rumene kartone in rdeč karton. Rdeč karton je bil posledica dveh rumenih kartonov, ki ga je prejel igralec NK
Vipava. Zaradi nešportnega vedenja več igralcev NK Vipava na tekmi (storjeni prekrški), se nogometnemu klubu NK Vipava izreče denarna kazen v
višini 125 € /sto petindvajset/ 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:
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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