Nova Gorica , 04.12.2018

Zapisnik
16/2018. obravnave disciplinskega sodnika MNZ Nova Gorica, ki je bila v torek, 04. december 2018, in na kateri je na podlagi 37. člena
Disciplinskega pravilnika (v nadaljevanju: DP) sprejel in izdal naslednje

SKLEPE
3.SNL ZAHOD 18/19 , 16. krog
Koper - Jadran HK, 01.12.2018
3.SNL ZAHOD 18/19, 16. krog Koper – Jadran HK, 1. 12. 2018 so domači gledalci uporabili pirotehnična sredstva (petarde). Na podlagi določil 3/3.,
6/1., 9/1(3)., 25/1(6) in 29/1 prva alinea. v povezavi z 13 členom DP NZS in se izreče enotna denarna v višini 150 € /sto petdeset evrov/
OBRAZLOŽITEV:
Iz poročilu delegata 16. kroga nogometne tekme 3. SNL ZAHOD 18/19 med Koprom – Jadran HK, ki je bila odigrana 1. 12. 2018 ob 16.00 na
mestnem stadionu v Kopru je razvidno, da so domači gledalci (skupina fantov (cca 10)) po doseženem drugem zadetku domače ekipe v 18 minuti
tekme na južni tribuni odvrgli eno petardo ob tribuni. Skupina istih fantov je v 34 minuti ob zapuščanju stadiona odvrgla še eno petardo ob
zahodni tribuni. Pirotehnični sredstvi nista padli na igrišče.
FC Koper je že bil obravnavan zaradi uporabe pirotehnike njihovih navijačev in sicer prvič na nogometni tekmi v Izoli (glej DZ št. 8/2013 in objavljen
8. 10. 2018 na straneh MNZ Nova Gorica in drugič v Kopru glej DZ št. 13/2013 in objavljen 14. 11. 2018 na straneh MNZ Nova Gorica).
- Obe aktivirani pirotehnični sredstvi – izrečena denarna kazen 100 € /sto evrov/ in
- predkaznovanost kluba glej DZ št. 8/2013 objavljen 8. 10. 2018 in DZ št. 13/2013 objavljen 14. 11. 2018 na straneh MNZ Nova Gorica – izrečena
denarna kazen 50 € /petdeset evrov/
Vodstvo FC Koper v sodelovanju z varnostnimi subjekti ni spoštovalo Navodil za tekmovanje v 3. SNL za tekmovalno leto 2018/2019 in sicer (točk 1.
3), ki določa kot že ostali navedeni predpisi, da je na tekmo 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 zagotoviti kot prireditelj in organizator 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 objavljen 8. 10. 2018 in DZ št. 13/2013 in objavljen 14. 11. 2018 na straneh MNZ Nova Gorica), iz katerega
izhaja, da je bila FC Kopru izrečena denarna kazen višini 250 € /dvesto petdeset evrov/ zaradi uporabe pirotehničnih sredstev in neprimernega
navijanjem žaljenja organiziranih gostujočih navijačev.
Glede na ugotovljena dejstva in okoliščine se FC Koper izreče enotno denarno kazen 150 € /sto petdeset evrov/.

Adria - Primorje, 01.12.2018
3.SNL ZAHOD 18/19 , 16. krog Adria – Primorje, 1. 12. 2018 je bil v 77 minuti izključen zaradi prekrška nad nasprotnikom, ki je bil v čisti situaciji za
doseganje zadetka igralec ND Primorja Anže Krapež (reg. št. izkaznice 56958). Na podlagi določil 9/2(3)., 19/1/1 in 20. člena DP NZS ter v povezavi s
točko I. G.1 Splošnih navodil NZS – disciplinska politika organov vodenja tekmovanja NZS, se igralcu za ta prekršek izreče kazen prepovedi
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nastopanja na 1 (eni) naslednji zaporedni tekmi.
OBRAZLOŽITEV:
Igralec ND Primorje Primorja Anže Krapež je v 77 minuti storil prekršek nad nasprotnikom kot zadnji igralec tako, da mu je s tem preprečil
doseganje zadetka v čisti priložnosti za zadetek. Sodnik tekme ga je zaradi navedenega prekrška izključil. Igralec je športno sprejel odločitev po
izključitvi ter brez pripomb.

Po uradni dolžnosti se uvede disciplinski postopek zoper ekipo ND Primorje, zaradi nešportnega vedenja njihovih igralcev. Na tekmi so prejeli štiri
(4) rumenih kartonov in rdeči karton. Na podlagi določil 9/1 (3)., 25/1 (11), 26/1. in v povezavi s 13. členom DP NZS se ekipi ND Primorje izreče
denarna kazen v višini 125 € /sto petindvajset/ evrov.
OBRAZLOŽITEV:
V šestnajstem krogu 3. SNL Zahod med nogometnima kluboma Adria – Primorje, ki je bila odigrana 1. 12. 2018 v Mirnu, je več igralcev ND Primorja
zaradi nešportnega vedenja prejelo štiri rumene kartone in en rdeči karton - direktna izključitev. Skupno so na tekmi prejeli pet (5) kartonov (štiri
rumene in en rdeč karton). Zaradi nešportnega vedenja več igralcev ND Primorja na tekmi (storjeni prekrški) se nogometnemu klubu ND Primorje
izreče denarna kazen v višini 125 € /sto petindvajset/ evrov. Vsak prejet karton se sankcionira v vrednosti 25 € /petindvajset/ evrov.

Elta Izola - Fama Vipava, 01.12.2018
3.SNL ZAHOD 18/19, 16. krog Elta Izola - Fama Vipava, 1. 12. 2018 je domača ekipa kršila protokol in Pravila nogometne igre , ker ni pravočasno
prišla na identifikacijo in se je zaradi tega tekma pričela kasneje. Na podlagi določil 3/3., 6/1., 9/1(2)., 25/1(10) in 29/1 prva alinea DP NZS in se
izreče MNK Izola UKOR.
OBRAZLOŽITEV:
Iz poročilu delegata 16. kroga nogometne tekme 3. SNL ZAHOD 18/19 med Elta Izola - Fama Vipava, ki je bila odigrana 1. 12. 2018 ob 14.00 na
mestnem stadionu v Izoli je v točki 2.5 Priprava na tekmo delegat napisal »Klub opozorilu, je domača ekipa zamujala na identifikacijo pred
začetkom tekme. Tekma se je začela z tri minutno zamudo« . V točki 3.4 Obnašanje ekip (igralci, strokovno vodstvo in vodstva ekip/klubov) pa je
navedel »Kot sem že povedal, domača ekipa je zamujala na identifikacijo pred začetkom tekme. Opozoril sem trenerja naj pohitijo, ampak kljub
temu so zamujali in niso tega upošteval«.
Trener MNK Izola je s tem kršili sprejeta navodila za tekmovanje v 3. SNL za tekmovalno leto 2018/2019, ki v 4. 2 točki Identifikacija igralcev. Na
prvenstveni tekmi lahko nastopijo samo tisti igralci, katerih identiteto ugotovi delegat pred začetkom tekme na podlagi športne izkaznice. Če se pri
ugotavljanju istovetnosti (primerjava s fotografijo) pojavi sum glede identitete igralca, lahko zahteva delegat osebno izkaznico, potni list ali drugo
javno listino, v kateri je fotografija igralca. Če se tudi na ta način identiteta igralca ne more ugotoviti, igralec na tekmi ne sme nastopiti. Izjemoma
se identiteta igralca ugotavlja kasneje, vendar pa najpozneje 15 minut po končani tekmi, za tistega igralca, ki do začetka tekme še ni prispel na
igrišče. Ugotavljanje identitete igralca po končani tekmi mora biti zapisniško potrjeno. Ter Pravila Nogometne igre ki v Pravilu 5 Sodnik opredeljuje
naloge sodnika pred tekmo.
S tem dejanjem trener ni spoštoval ustrezna navodila uradne osebe tekme-delegata in je spodkopal ugled in dostojanstvo uradne oseb-delegata,
kljub temu, da je bil pravočasno opozorjen in ni upošteval navodil in s tem povzročil, da se je tekma pričela z zamudo treh minut. Trener domače
ekipe g. Kompara je s svojim ravnanjem nespoštljivo ravnal do uradnih oseb, nasprotne ekipe, ki je pravočasno prišla na identifikacijo ter povzročil
kasnejši pričetek tekme.
Ob upoštevanju okoliščine, da je šlo za prvo takšno kršitev navedenega trenerja in MNK Izola je disciplinski sodnik izrekel MNK Izola sankcijo
UKOR.

3.SNL ZAHOD 18/19, 16. krog Elta Izola - Fama Vipava, 1. 12. 2018 posamično nešportno obnašanje gostujočih navijače do sodniških odločitev. Na
podlagi določil 3/3., 9/1(2)., 18., 25/1(6) in 29/1 prva alinea DP NZS in se izreče NK Vipava OPOZORILO.
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OBRAZLOŽITEV:
Iz poročilu delegata 16. kroga nogometne tekme 3. SNL ZAHOD 18/19 med Elta Izola - Fama Vipava, ki je bila odigrana 1. 12. 2018 ob 14.00 na
mestnem stadionu v Izoli je bilo na stadionu prisotnih približno dvajset gledalcev iz Vipave. Delegat tekme je v točki 3.3 Diskriminatorno in drugo
neprimerno obnašanje gledalcev (žalitve/skandiranje, transparenti….) napisal, da so se v večini primerov obnašali primerno, da pa so s
posamičnimi kletvicami žalili sodnike. Iz poročila ni razvidno ali je organizator tekme po ozvočenju opozoril na neprimerno žaljenje sodnikov s
preklinjanjem, niti to ali je gostujoči predstavnik kluba reagiral na obnašanje svojih navijačev.
Predpis NZS Varnost na stadionih 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).
Javna prireditev – športna prireditev je mesto, ker ni prostora za nešportna in necivilizirano obnašanje obiskovalcev prireditve. Vsak posameznik je
odgovoren za svoje ravnanje. V primeru navijanja simpatizerjev, navijačev, ki izkazujejo svojo pripadnost s tem, da hodijo na tekme in podpirajo
svojo ekipo s svojo prisotnostjo, navijanjem in jim tako dajejo splošno in moralno podporo. Vsak klub je dolžan s svojimi navijači, simpatizerji,
gledalci ravnati v duhu športnega navijanja in spoštovanja vseh prisotnih skladno s predpisi, običaji in načeli fair-playa. Ob nastanku negativnih
izpadov posameznikov se je klub dolžan odzvati tako, da svoje privržence opozori na nedovoljeno ravnanje, v primeru nadaljevanja pa jih odstrani
iz javne prireditve v kolikor ne upoštevajo splošnih načel človeškega ravnanja in spoštovanja osebnega dostojanstva. Le na takšen način bomo
počasi lahko izkoreninili necivilizirano obnašanje posameznikov in skupin, ki temu športu dajejo negativen pečat, mladim, ki so prisotni na javni
prireditvi pa negativen vzor pozitivnega ravnanja.
Disciplinski sodnik je upošteval dejstvo, da je šlo za posamična dejanja, ki se niso bila stalnica obnašanja navedene skupine, zato je NK Vipava
izrekel sankcijo OPOZORILA. Vodstvo kluba pa nalaga dolžnost, da s svojim navijačem, gledalcem simpatizerjem posveti več pozornost k
primernemu in spoštljivemu obnašanju do vseh deležnikov javne prireditve tako doma kot na gostovanju.

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.

Stran 3 od 3

