Nova Gorica , 26.09.2019

Zapisnik
2/2019. obravnave disciplinskega sodnika MNZ Nova Gorica, ki je bila v četrtek, 26. september 2019, in na kateri je na podlagi 37. člena
Disciplinskega pravilnika (v nadaljevanju: DP) sprejel in izdal naslednje

SKLEPE
MNZ NG U1213, 2. krog
Primorje črni - Gorica beli, None
Mlajši dečki U12/13 2019/20 MNZ Nova Gorica 2. krog Primorje črni - Gorica beli, ki bi morala biti odigrana 25. 9. 2019 ob 17.00 na mestnem
stadionu v Ajdovščini na pomožnem igrišču se zaradi prepozne odpovedi tekme s strani ND Gorica na podlagi 32/1 prva alineja. člena DP, zoper
ND Gorica uvede disciplinski postopek.
OBRAZLOŽITEV:
Vodja tekmovanja MNZ Nova Gorica g. Nejc Jelen je 25. 9. 2019 obvestil disciplinskega sodnika po elektronski pošti, da je bil od vodje nogometne
šole ND Gorica g. Petra Fabjana obveščen, da trener njihove ekipe ne more sestaviti ekipe z zadostnim številom igralcev, ker je sedem (7) igralcev
zbolelo. Vodja tekmovanja MNZ Nova Gorica je obvestil o tem tudi vodjo nogometne šole Ajdovščina g. Uroša Pintarja ter nato odpovedal
nogometno tekmo. O odpovedi tekme je obvestil delegiranega sodnika in MDNS Nova Gorica.
Zaradi ugotavljanja dejstev in okoliščin in dejanskega stanja obvestila vodje šole g Fabjana je disciplinski sodnik MNZ Nova Gorica Na podlagi 1.
odstavka, 34. člena disciplinskega pravilnika Nogometne zveze Slovenije obvestil ND Gorica, da je zoper njih uveden disciplinski postopek zaradi
odpovedi tekme na dan tekme in zahteval naslednja pojasnila:
- ime in priimek obolelega igralca, reg. Št. registracijskega, kateri razred OŠ obiskujejo (primer
Alojz Žerak, 5 a razred OŠ Milojke Štrukelj)
- original potrdilo zdravnika o obisku ambulante zaradi bolezni ali
- potrdilo staršev o obvestilu, da so otroci manjkali pri pouku zaradi bolezni
Odgovorna oseba ND Gorica se v roku 24 ur od prejema poziva pisno izreče o navedeni kršitvi in sporočite imena igralcev, ki so zboleli (rok 24 ur).
V roku 6 delovnih dni na MNZ Nova Gorica posreduje dokument po drugo in tretjo Alino tega dopisa, ki dokazuje resničnost izjave predstavnika
vodje nogometne šole g. Petra Fabjana.
V roku 24 ur je g. Fabjan po elektronski pošti sporočil nedorečeni odgovor, ki ni skladen z zgoraj zahtevanimi informacijami (brez imen in priimkov
igralcev ki naj bi zboleli).
Po pridobljeni zahtevani dokumentaciji bo disciplinski sodnik odločil ali gre za kršitev disciplinskega postopka ali ne.

DMN Gorica B - Brda, 23.09.2019
Mlajši dečki U12/13 2019/20 MNZ Nova Gorica 2. krog DMNG Gorica B - Brda, odigrana 23. 9. 2019 ob 16.30 v Športni parku Nova Gorica na igrišču
z umetno travo se zaradi kršitve predpisov MNZ Nova Gorica Društvo mladi nogometaš Gorica, ki je na tekmi nastopila brez prisotnosti glavnega
trenerja, na podlagi določil 4/1(h), 7., 8/4(a) in 32/1 prva alineja. člena DP, DMN Gorica izreče kazen OPOZORILO.
Zaradi kršitev predpisov MNZ/NZS in Pravil nogometne igre, zaradi pomanjkljive organizacije nogometne tekme, in zaradi kršitev predpisov
MNZ(NZS se na podlagi določil 3/1 4/1€., 4/1(h)., 7., 8/4(a)., 10/3 in 32/1 prva alineja. člena DP, DMN Gorica izreče kazen OPOZORILO.
OBRAZLOŽITEV:
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Iz poročila sodnika/delegata o odigrani prvenstveni nogometni tekmi Mlajši dečki U-12/13, 2019/20 MNZ Nova Gorica 2. krog med nogometnima
ekipama krog DMNG Gorica B - Brda, ki je bila odigrana 23. 9. 2019 ob 16.30 v Športni parku Nova Gorica na igrišču z umetno travo je razvidno, da
je sodnik/delegat tekme ugotovil, da DMNG Gorica B ni na tekmi zastopal glavni trener ekipe U 12/13 g. Vasja Birsa (licenca 12482 - C). Predstavnik
kluba ni navedel razloga odsotnosti trenerja, ki so ga vpisali v zapisnik o tekmi.
Pravila tekmovanja mlajših dečkov U 13 v 13. člen (vodenje moštev) določajo da mora imeti vsaka ekipa v tekmovanju trenerja, ki mora imeti za
vodenje ekipe ustrezno licenco ZNTS, izdano na podlagi Pravilnika ZNTS o podeljevanju licenc. Zahtevana licenca za vodenje ekip v ligi mlajših
dečkov je licenca C.
V dokumentu Sklepi za tekmovanja v organizaciji NZS v mladinskih kategorijah je v 20 točki ZAČASNA ZAMENJAVA TRENERJA določa, da 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 NZS začasno zamenjan z drugim klubskim trenerjem, ki izpolnjuje pogoje za vodenje ustrezne ekipe, vendar največ
za obdobje 60 dni.
Sodnik/delegat je ugotovil, da so bile v vratih na nogometnem igrišču povsem neuporabne (raztrgane) mreže. Niti en zadetek ni končal v mreži in
so vse žoge zapustile vrata zaradi lukenj. Pravila igre (stran 34) 1 Igrišče v točki 10 določa kako so pravilno opremljena vrata. V Odločbah NZS v
istih pravilih (stran 38) je v točki 3. zapisano, da o primernosti igrišča in drugih pogojev za tekmo določa izključno sodnik, ki je imenovan na tekmo.
Sodnik se je kljub pomanjkljivosti odločil in na svojo odgovornost dovolil igrati tekmo, čeprav so bile naprave na igrišču v nasprotju s Pravili igre. V
točki 7 je zapisano da so na tekmah v vratih obvezne mreže, ki so ustrezno pritrjene na vrata.
Zaradi kršitve predpisov MNZ Nova Gorica se DMN Gorica zaradi odsotnosti trenerja na prvenstveni nogometni tekme izreče enotna kazen
opozorilo
Zaradi pomanjkljive organizacije tekme, ni ustreznih mrež v vratih se DMN Gorica izreče kazen opozorilo. Na naslednji tekmi morajo biti na vratih
nameščene ustrezne mreže. V kolikor mreže ne bodo nameščene bo o ustreznosti igrišča odločal sodnik tekme.
Predsedniku MNZ Nova Gorica odrejam, da odredi komisiji za objekte ponoven pregled igrišča DMN Gorica z umetno travo in ugotovi ali so
naprave na igrišču skladne z izdano odločbo.
DMN Gorico pozivam, da skrbnika igrišča opozori na ugotovljeno pomanjkljivost in zahteva namestitev novih mrež na vrata. V nasprotnem
primeru se lahko zgodi da sodnik ne bo dovolil tekme, v kolikor bodo igralne naprave neizpravne.

Vipava - Adria, 23.09.2019
Mlajši dečki U12/13 2019/20 MNZ Nova Gorica 2. krog Vipava - Adria, odigrana 23. 9. 2019 ob 17.00 na vojaškem igrišču NK Vipave v Vipavi se
zaradi kršitve predpisov MNZ Nova Gorica in NZS zoper ND Adria zaradi nešportnega in neetičnega ravnanja njihovih igralcev v slačilnici NK Vipava
po končani tekmi, na podlagi določil 3/2., 5(e)., 7., 8/4(c)., 10/3) in 32/1 prva alineja. člena DP, se ND Adria izreče kazen 200 € /dvesto evrov), ki se
pogojno odloži in se ne bo izvršila, če kaznovani klub do 15. 10. 2019 poravna nastalo škodo in se za svoje dejanje pisno opraviči NK Vipavi in
njihovim igralcem, ter do navedenega roka (15. 10. 2019) obvesti z dokazili, da je bila storjena škoda poravnana organom MNZ Nova Gorica ter
sporoči izrečene ukrepe igralcem, ki jih je sprožila v svojem postopku, kot so navedli v svoji izjavi.
Zaradi kršitev predpisov MNZ/NZS, uradna oseba Adrie ni oddala zahtevane dokumentacije pred tekmo v predpisanem roku, se na podlagi določil
4/1(h)., 7., 8/4(b) in 32/1 prva alineja. člena DP, ND Adria izreče kazen OPOZORILO
OBRAZLOŽITEV:
Vodja tekmovanja MNZ Nova Gorica g. Nejc Jelen je 23. 9. 2019 obvestil disciplinskega sodnika po elektronski pošti, da je bil obveščen, da so igralci
Adrije U 12/13 po končani tekmi razbili poličko nad umivalnikom ter popolnoma zamašili WC školjko (bruhanje, velika potreba papir, blato).
Domači predstavniki kluba so to opazili, ko se je ekipa gostov že odpeljala s kraja prizorišča (priložena je bila fotografije poškodovane police).
Na podlagi sprejetega obvestila je disciplinski sodnik skladno s 1. odstavka, 34. člena DP NZS obvestil ND Adria, da je zoper njih uveden disciplinski
postopek zaradi očitanih disciplinskih kršitev.
V predvidenem roku 24 ur je predstavnik ND Adria g. Ciril Tomšič v imenu kluba podal pisno izjavo iz katere izhaja da so dokumentacija za tekmo
oddali prepozno, ker so športne izkaznice pozabili doma. Sicer nedopustno, a so hkrati v dani situaciji naredili vse, da so dokumentacijo predložili.
Glede nastale škode ugotavljajo da je bila WC školjka resnično zamazana z njihove strani. Eden izmed igralcev si je čistil blatne nogometne čevlje
kar v školjko. Nedopustno. Fant je dejanje priznal in se ga pokesal. Za svoje početje bo z njihove strani primerno kaznovan. Kdo izmed njihovih
igralcev je točno razbil poličko nad umivalnikom ne morejo nedvoumno potrditi, po besedah igralcev pa je šlo za nesrečo.
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Navedena dejanja obsojamo in se NK VIPAVA ter vodstvu tekmovanja MNZ iskreno opravičujemo. Udeleženci tekme so bili na nedopustno početje
opozorjeni in prav vsi so izrazili obžalovanje. NK Vipavi bodo v celoti poravnali nastalo škodo in se jim še enkrat opravičujejo.
Disciplinskemu sodniku sporočajo, da so že 23. 9. 2019 sprejeli nekatere nujne ukrepe, da se podobne stvari ne bodo ponavljale, igralce pa bodo
tudi primerno kaznovali.
Tako iz poročila sodnika/delegata kot tudi iz izjave predstavnika ND Adrie ter obvestila vodje tekmovanja MNZ Nova Gorica s priloženo fotografije
je razvidno, da so igralci ekipe U 12/13 Adrie storili nastalo materialno škodo v slačilnici last NK Vipave, ki jim je bila zaupano v času igranja
nogometne tekme v Vipavi. Strojeno dejanje ni pustilo ravnodušne predstavnike NK Vipave, ki so o tem obvestili vodjo tekmovanja. Z zamašitvijo
WC školjke ni prišlo do materialne škode ampak do dodatne storitve, ko je bilo potrebno nastalo umazanijo (blato od velike potrebe, bruhanja,
blata) očistiti in školjko odmašiti. Medtem ko je ob poškodbi na polici nad umivalnikom nastala neugotovljena materialna škoda, ki jo bo potrebno
sanirati, da bo zoper delovala svojemu namenu. Zakaj so to igralci naredili ni znano. Verjetno gre za objestnost in vandalizem, ki je nedopustna za
obnašanje igralcev te starosti, ki se vzgajajo in razvijajo v celostno osebnost skozi šport in športno življenje. To so ravnanja v nasprotju s pravili fair
playa, pravilniki sklepi in odločbami ter kodeksi športnega in etičnega ravnanja za ta nivo tekmovanja v okvir MNZ Nova Gorica.
Iz izjave predstavnika kluba ND Adria izhaja njihovo opravičilo in obžalovanje, saj je nedopustno in neprimerno. V nadaljevanju izjave tudi izhaja,
da bodo storili vse da se takšna ravnanja ne bodo dogajala in bodo storili vse da storjeno škodo popravijo so tovrstne reakcije niso neprimerne in
ne sodijo na nogometna igrišča.
Disciplinski sodnik iz navedenega ugotavlja, da ND Adria v celoti sprejema odgovornost za navedeno ravnanje ter ne izpodbija ugotovitev iz
ugotovljenih poročil sodnika in vodje tekmovanja. S tem se tudi štejejo ugotovitve prepričljive in verodostojne. Zaradi načina storitve disciplinske
kršitve gre za nešportno obnašanje, zaradi načina ravnanja pa tudi neetično vedenje. Disciplinski sodnik ugotavlja, da so igralci ND Adrije v skladu
s 5/e. členom DP odgovorni za prekršek nešportnega in neetičnega vedenja. Disciplinski sodnik ugotavlja, da se je prav to v konkretnem primeru
tudi zgodilo, saj so igralci s svojim ravnanjem in manifestiranjem ne izkazanega zadovoljstva, ki kaže na mladostniško objestnost in elemente
nasilja ter vandalizma in s tem ravnali nešportno in neetično. To ni prvo dejanje igralcev tega kluba, saj so bili za podobno ravnanje že obravnavani
19. 6. 2018 in tudi takrat sankcionirani s pogojno kaznijo. Glede na navedena določila Disciplinskega pravilnika za odgovornost za zgoraj očitani
prekršek ni potrebno, da so igralci žaljivi do uradnih oseb, dovolj je, da njihovo ravnanje, ki učinkuje in se manifestira na način, da se to v okolici
objektivno opazi in zazna ter da njihovo ravnanje preseže meje običajnega, še sprejemljivega in dovoljenega nešportnega obnašanja
Potrebno je izpostaviti, da se je ND Adria v svoji izjavi iskreno opravičila in obžalovala ravnanje svojih igralcev in izvedla nekaj ukrepov znotraj
kluba, ki bodo v bodoče preprečevali takšno obnašanje in ravnanje njihovih članov, zato se to, upošteva 17. člen DP, olajševalne okoliščine in se
zavezala, da bo poravnala nastalo škodo NK Vipavi.
Upoštevajoč vsa navedena dejstva in okoliščine kršitve igralcev U-12/13 Adrie ocenjujem, da bo v konkretnem primeru upoštevajoč vse navedeno
izrek pogojne denarne kazni primerna sankcija, ki pa mora biti zaradi preprečevanja bodočega podobnega ravnanja s strani igralcev
primerno visoka in vzgojna, kot je navedena v izreku.
Prav tako se izreče najmilejša kazenska sankcija za storjeno disciplinsko kršitev, ker niso pravočasno oddala zahtevane dokumentacije pred tekmo
v predpisanem roku, zaradi subjektivnih okoliščin (pozabili izkaznice v klubu, gre za malomarno ravnanje, ki je v nasprotju s skrbnim ravnanjem)
zato se ND Adria izreče kazen opozorilo.

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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