Nova Gorica , 02.10.2019

Zapisnik
3/2019. obravnave disciplinskega sodnika MNZ Nova Gorica, ki je bila v sreda, 02. oktober 2019, in na kateri je na podlagi 37. člena Disciplinskega
pravilnika (v nadaljevanju: DP) sprejel in izdal naslednje

SKLEPE
MNZ NG U15, 4. krog
Idrija - Brda, 25.09.2019
Starejši dečki U 15 2019/20 MNZ Nova Gorica 4. krog Idrija - Brda, odigrana 25. 9. 2019 ob 17.00 na Mestnem stadionu v Idriji se zaradi kršitve
predpisov MNZ Nova Gorica ND Idrija zaradi slabe organizacije nogometne tekme (sodniška garderoba brez luči in ni mogoče zaklepanja vrat
sodniške garderobe) se na podlagi določil 36/1 člena DP, disciplinski postopek zoper ND Idrija USTAVI.
OBRAZLOŽITEV:
Iz poročila delegata o odigrani prvenstveni nogometni tekmi Starejši dečki U-15, 2019/20 MNZ Nova Gorica 4. krog med nogometnima ekipama
Idrija - Brda, ki je bila odigrana 25. 9. 2019 ob 17.00 na Mestnem stadionu v Idriji je razvidno, da je delegat tekme ponovno ugotovil, da ND Idrija ni
zagotovila uradni osebi – sodniku tekme ustrezne garderobe, kot je to določeno s predpisi in standardi NZS. V garderobi namenjena uradni osebi
– nogometnemu sodniku ni gorela luč. Hkrati se vrata garderobe niso mogla zakleniti. Zaradi teme v garderobi sta morala podatke s sodnikom
usklajevati pred slačilnico.
Pri preverjanju dejstev in okoliščin, glede na zahtevo iz disciplinskega zapisnika številka 2/2019 z 23. 9. 2019, ki je objavljen na intranetni strani
MNZ Nova Gorica je razvidno, da je bila ND Idriji izrečena kazen opozorila za ugotovljeno kršitev. Disciplinski sodnik je pozval odgovorno osebo
ND Idrija naj se izjasni glede ugotovljenih okoliščin in dejstev. Predsednik ND Idrija g. Roland Kacin je pojasnil, da klub ni lastnik mestnega
stadiona ampak le najemojemalec skladno s pogodbo. Vsa popravila in pomanjkljivosti na stadionu in garderobah izvaja komunalno podjetje
Idrija. Že pred dobrimi šestimi meseci so odgovorne pisno obvestili o pomanjkljivostih, vendar so žarnico zamenjali šele ta teden, medtem ko
ključavnice niso uspeli popravili, ker čakajo na podizvajalca, ki ga določi komunalno podjetje. Vsi postopki izvajanja popravil se namreč izvajajo na
podlagi javnega naročanja s podizvajalci komunalnega podjetja Idrija. Zakaj so tako nerazumno dolga časovna obdobja predsedniku ni jasno, je pa
večkrat urgiral in zahteval popravilo, kar dokazuje z korespondenco pisanj. Povedal je da je prav, da se te navedbe zaznamujejo, ker jih nato lahko
argumentirano predstavi vzdrževalcu objekta.
Pravila tekmovanja MNZ Starejši dečki U15 V TS 2019/20 v 2. členu (pogoji za nastopanje) določajo, da mora klub izpolnjevati za nastopanje v
tekmovanjih MNZ zahteve licenciranja in prijava kluba v tekmovanje v Programu Regista. Klubi, ki niso licencirani in njihove mlajše selekcije
tekmujejo v tekmovanju MNZ Nova Gorica, morajo izpolnjevati sledeče pogoje: imeti mora zadostno število registriranih igralcev skladno s Pravili
nogometne igre, ustrezno igrišče in garderobe, opremljena pisarna, trener z ustrezno licenco in predstavnik kluba in osebo za pisanje zapisnik. V
15. členu (prehodne določbe) je določeno, da v vseh ostalih primerih, ki niso navedeni v tem predpisu, se uporabljajo drugi pravilniki in predpisi
MNZ Nova Gorica, NZS, UEFA in FIFA.
Glede na ugotovljena dejstva in okoliščine je disciplinski sodnik v postopku ugotovil, da je najemojemalec ND Idrija storil vse, da bi se
pomanjkljivosti odpravile, vendar ni v njegovi moči, da prisili lastnika objekta da to stori, zato je uvedeni disciplinski postopek ustavil.

Starejši dečki U 15 2019/20 MNZ Nova Gorica 4. krog Idrija - Brda, odigrana 25. 9. 2019 ob 17.00 na Mestnem stadionu v Idriji se zaradi kršitve
predpisov MNZ Nova Gorica NK Brda Dobrovo, ki je na tekmi nastopila brez prisotnosti glavnega trenerja na podlagi določil 36/1 člena DP,
disciplinski postopek zoper NK Brda Dobrovo USTAVI.
OBRAZLOŽITEV:
Iz poročila delegata o odigrani prvenstveni nogometni tekmi Starejši dečki U-15, 2019/20 MNZ Nova Gorica 4. krog med nogometnima ekipama
Idrija - Brda, ki je bila odigrana 25. 9. 2019 ob 17.00 na Mestnem stadionu v Idriji je razvidno, da je delegat tekme ugotovil, da NK Brda Dobrovo na
tekmi ni zastopal glavni trener, ki je bil prisoten na tekmi, vendar je sedel na tribuni in ni vstopal v garderobo oziroma na igrišče.
Iz disciplinskega zapisnika številka 2/2019 z 23. 9. 2019, ki je objavljen na internetni strani MNZ Nova Gorica je razvidno, da je bil trener da NK Brda
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Dobrovo g Mavrič Dimitriju nosilec trenerske licence (10379-UEFA A) zaradi storitve disciplinskega prekrška (dovolil nastop igralcu, ki še ni imel
pravice nastopa pod drugo identiteto) izrečena kazen prepoved opravljanja funkcije za obdobje šestih mesecev na območju Republike Slovenije
od pravnomočnosti sklepa.
Iz NK Brda Dobrovo so pojasnili, da intenzivno izvajajo aktivnosti pri iskanju nadomestnega trenerja.
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.
Disciplinski sodnik je upošteval nastala dejstva in okoliščine, da je zelo težko najti v nekaj dneh novega trenerja, zato je ob zagotovilih vodstva
kluba v danih okoliščinah, ko klub krši zgoraj navedene predpise iz objektivnih okoliščin disciplinski postopek ustavil. Klubu pa postavi rok, da
zadevo uredijo skladno s predpisi do vključno 12. 10. 2019, ko igrajo 6. krog prvenstva v Tolminu, v nasprotnem primeru bo zoper njih ukrepal
skladno s predpisi, navodili in DP NZS.

Hidria Tolmin - Primorje, 28.09.2019
Starejši dečki U 15 2019/20 MNZ Nova Gorica 4. krog Hidria Tolmin - Primorje, odigrana 28. 9. 2019 ob 10.00 v Športnem parku Log v Tolminu je bil
v 45 minuti tekme izključen igralec ND Primorje štev. 4 Kristijan Božunović (štev. reg. izkaznice 112497) zaradi nasilnega dejanja, na podlagi določil
5(d)., 6(a)., 8/1(d)., 9/1., 22 in 32/1 prva alineja. člena DP, ter v povezavi s točko I. B 3.Splošnih navodil NZS – disciplinska politika organov vodenja
tekmovanja NZS se igralcu ND Primorje Kristijanu Božunoviću izreče kazen prepovedi nastopanja na 3 /treh/ zaporednih prvenstvenih tekmah.
OBRAZLOŽITEV:
Iz poročila delegata in sodnika o odigrani prvenstveni nogometni tekmi Starejši dečki U-15, 2019/20 MNZ Nova Gorica 4. krog Hidria Tolmin Primorje, ki je bila odigrana 28. 9. 2019 ob 10.00 v Športnem parku Log v Tolminu je bil v 45 minuti tekme izključen igralec ND Primorje Kristijan
Božunović zaradi skrajno nešportnega ravnanja nad nasprotnim igralcem štev. 3. Sašom Lipuščkom. Lipušček je izbijal žogo na katero je naletel
tudi igralec Božunovič ki je v duelu padel in obležal poleg stoječega Lipuščka. V ležečem stanju je z roko segel v mednožje Lipuščka in ga prijel za
moda in jih močno stisnil. Igralec Lipušček je od bolečin padel na tla in se po nudeni pomoči odstrani iz igrišča ob pomoči zdravniške službe. V igro
se je vrnil po nekaj minutah, ko so prenehale bolečine. Sodnik je Božunovića izključil. Slednji je športno zapustil igrišče.
S tem ravnanjem je Božunovič kršil pravila igre in načela fair playa in storil nasilno obnašanje, ko je uporabil brutalnost z znaki prekomerne sile
nad nasprotnikom, ko se ni več boril za žogo. S tem je izpolnil kriterije kršitve nešportnega in neetičnega ravnanja. Iz priloženega TV posnetka je
na kratko vidno izbijanje žoge domačega igralca in nato naleti na njega gostujoči igralec številka 4. Kamera spremlja žogo in sliši se močan krik
igralca. Vidi se ležanje domače igralca ki se za roko drži za mednožje in stoka in premetava od bolečin, ob nudenju zdravniške pomoči Iz posnetka
je tudi videno kako je nogometaš po prejetem rdečem kartonu zapuščal igrišče. Ob tem se vidi kako ob odhodu iz igrišča pljune na igrišče (poleg ni
bilo nobenega igralca ali uradne osebe) blizu sredinske prečne črte nekaj metrov preden prestopi vzdolžno črto igrišča na sredini igrišča. Iz poročil
o incidentu delegata in sodnika tekme ni razvidno, da bi se igralec za storjeno dejanje opravičil, niti v roku ni podal pisne izjave o svojem početju,
tako, da se v danih okoliščinah ne more upoštevati olajševalnih okoliščin skladno s 17. členom DP in skladno s IV. Točko Splošnih navodil NZS –
disciplinska politika organov vodenja tekmovanja NZS. Pljuvanje, čeprav je nedostojno dejanje, se v disciplinskem postopku ni moglo dokazati kot
gesto nešportnega in neetičnega vedenja zaradi izključitve ali pa jeze samega nase, zato se v dvomu opusti presojo tega nedostojnega dejanja v
korist izključenega igralca.
Ob upoštevanju vseh dejstev in okoliščin v konkretnem primeru disciplinski sodnik smatra, da bo izrečena kazen primerna sankcija za
nogometaša, da v bodoče takšnih in podobnih dejanj ne bo počel. Hkrati pa primerno visoka, da bi lahko delovala preventivno. Zato se igralcu
izreče kazen prepovedi nastopanja na 3 /treh/ zaporednih prvenstvenih tekmah skladno z zgoraj navedenimi določili predpisi in navodili.
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Starejši dečki U 15 2019/20 MNZ Nova Gorica 4. krog Hidria Tolmin - Primorje, odigrana 28. 9. 2019 ob 10.00 v Športnem parku Log v Tolminu je bil
v 23 minuti tekme izključen trener NK Tolmin zaradi protestiranja na sodniško odločitev, se na podlagi določil 2/1(o)., 6(a)., 8/1(f)., 8/2., 9/2., 10/3.,
15., 16., 17., 22. in 32/1 prva alineja. člena DP, ter v povezavi s točko I. E.3 v povezavi s točko II Splošnih navodil NZS – disciplinska politika organov
vodenja tekmovanja NZS trenerju g. Petru Hočevarju NK Tolmin izreče enotna kazen prepovedi dostopa do garderob in tehničnega prostora na 2
/dve/ prvenstvenih tekmah
in
izreče denarna kazen v višini 100 € /sto evrov), ki se pogojno odloži do konca tekmovalne sezone U 15 do 15. 6. 2020 in se ne bo izvršila, če kršitelj
v tem času ne bo storil podobnega ali težjega disciplinskega prekrška
OBRAZLOŽITEV:
Iz poročila delegata in sodnika o odigrani prvenstveni nogometni tekmi Starejši dečki U-15, 2019/20 MNZ Nova Gorica 4. krog Hidria Tolmin Primorje, ki je bila odigrana 28. 9. 2019 ob 10.00 v Športnem parku Log v Tolminu je bil v 23 minuti zaradi verbalnega in neverbalnega
protestiranja na sodnikovo odločitev izključen domači trener g. Peter Hočevar.
Iz izjave sodnika nogometne tekme je razvidno, da je želele domačega trenerja opomniti zaradi protestiranja na njegovo odločitev. Za tem, ko mu
je pokazal javni opomin kot uradni osebi (trenerju) le ta izrekel besede :"Pizda a se zajebavaš, to je bil čisti faul". Po javnem opominu je domači
trener začel sodnika zmerjati in žaliti: "Nimaš pojma idiot, kaj sploh sodiš saj ne znaš ločiti niti ping-pong žogice od žoge." Po izključitvi je trener z
žaljenjem nadaljeval: "Šmrkouc, a tukaj nas domačine boš jebal" in počasi zapusti ograjen del igrišča.
Sodnik tekme izjavlja, da je trener domačih v drugem polčasu v 59' minuti vstopil na igrišče, zato je prosil delegata naj od predstavnika domačih
zahteva, da trener zapusti ograjen del igrišča. Trener domačih je nato počasi zapuščal ograjen del igrišča in med tem na glas zmerjal mene in
delegata: "Saj nista normalna. Kaj me jebeta.".
Delegat nogometne tekme je poleg zgoraj navedene izjave sodnika še izjavil, da je domači trener iz tribune na glas komentira sojenje še v 46, 58 in
59 minuti, ko vstopi stopi v igrišče, ko se po posredovanju delegata tekme preko uradnega predstavnika domačih trener odstrani iz igrišča. V 53
minuti domači trener iz tribune verbalno zmerja gostujočega igralca, ki je proslavljal zadetek.(Šmrkovec boš že videl). Na koncu tekme pri pisanju
zapisnika trener domačih vstopi v prostor za pisanje zapisnika. Prosil ga je naj se iz prostora odstrani, trener pa mu je odvrnil naj se iz prostora
odstranim delegat, ker sem trener v svojih prostorih in ne delegat ter nato zapusti prostor.
Prav tako je podal pisno izjavo v imenu kluba g Mitja Taljat (ki ni bil na tekmi), ob posredovanju izjave trenerja njihove ekipe U 15 g. Hočevarja je
zapisal mnenje kluba, ki ga zastopa kot predsednik, da trenerjevo ravnanje zagotovo ni bilo primerno in se tudi v imenu kluba za to opravičuje.
Smatra, da bi sodnik moral sankcionirati gostujočega igralca, ki je vsaj dvakrat pljunil na izposojen tolminski dres, v katerih je igralo NK Primorje.
Ocenjuje, da ni dobro kombinacija, ko sta delegat in sodnik oče in sin, ker bo oče v takšnem primeru vedno zaščitil sina in bo njegovo poročilo
vedno vsaj deloma pristransko. Hkrati je posredovali link TV posnetka o izsekih dogodkov na tekmi. Na linku se delno vidi tudi pljuvanje
gostujočega igralca na tolminski dres. Zato, ker dogodek ni bil zaznan s strani sodnika in delegata teme, je disciplinski sodnik po uradni dolžnosti
uvedel disciplinski postopke zoper igralca ND Primorje štev. 5 Andraža Furlana za očitano disciplinsko kršitev.
Pisno izjavo je posredoval tudi izključeni trener domače ekipe g Peter Hočevar. Iz izjave je razvidno, da se posuje s pepelom, ker se zaveda, da
njegovo obnašanje in reakcije niso bile primerne. Tekma je potekala mirno do precej očitne sodniške napake, kar potrjuje posnetek. Njegova
reakcija je dobila dodaten zagon šele po njegovem prepričanju o neupravičenem prejetem rumenem kartonu. Tekmo je po izključitvi spremljal na
travnati nabrežini ob igrišču. Igrišče namreč ni ograjeno in je možen neoviran dostop. Za minuto je dogajanje spremljal tik ob igrišču vendar je bilo
to v trenutkih, ko je na tleh v bolečinah obležal njihov igralec po nešportni potezi nasprotnika. Sodnik ga je z nabrežine odstranil šele po desetih
minutah na glasno prigovarjanje delegata. Tekmo je do konca spremljal z betonske tribune, ki je bistveno bližja igrišču, kot nabrežina. Sprašuje se
kakšna je razlika? Pri tem tudi omenja spregledano nešportno potezo nasprotnega igralca, ki se je dvakrat ob doseženih zadetkih nespoštljivo
vedel do tolminskega dresa (delček tega je razvidno iz posredovanega posnetka). Po tekmi so se strasti umirile do trenutka, ko ga je delegat precej
glasno in celo nesramno nagnal iz njegove pisarne, ki služi tudi kot trenerska garderoba. V prostoru je vstopil izključno z namenom, da se
preobleče in z ničemer ni želel motiti dela delegata. Popolnoma nepotrebna gesta s strani delegata! Zavedam se svoje odgovornosti za nastalo
situacijo in mu je žal, ker je bil slab zgled in se sprašuje, če se svojih odgovornosti zavedajo tudi ostale uradne osebe?
Disciplinski sodnik je pregledal tudi posredovani posnetek, na katere so zabeleženi posamični trenutki tekme (domnevni prekršek, postopek
izključitve domačega trenerja in gostujočega igralca štev.: 4 in vedenje igralca številka 5 Anžeta Logarja, ko ob proslavljanju prvega zadetka z
obema rokama v predelu prsi dvigne drese v višino obraza).
Iz izjave predsednika kluba in trenerja domače ekipe izhaja, da so navedbe delegata in sodnika tekme pravilne. Za navedeno dejanje se klub in
trener opravičujeta in se zavedata neprimernosti svojega dejanja. Trener je skladno s 2/1(0) DP uradna oseba in ne sme reagirati ter protestirati
na sodnikovo odločitev, če je ta pravilna ali nepravilna. Na podlagi svojih izrečenih žaljivih besed, neverbalnih protestov (kretenj, z rokami s čimer
kaže javno svoje nestrinjanje) je skladno s 6/(a) členom DP odgovoren za neetično in nešportno vedenje, kar je izkazano iz poročila delegata in

Stran 3 od 5

sodnika, kakor izjave kluba in trenerja. O opravljenem delu sodnika so pristojni drugi organi, ki ocenjujejo delo sodnika. Imajo pa uradne osebe
kluba pravico do pritožbe skladno s pravili igre v koliko smatrajo, da je prišlo do materialne kršitve pravil igre. Trenerjevo delo je, da vodi moštvo
in usmerja igro svoje ekipe in je pri tej generaciji otrok tisti, ki daje osebno vzgled v športnem vedenju in rasti mladostnikov, ki so mu zaupani v
proces treniranja, izobraževanja in vzgoje v igri z žogo v nogometu. Ravnati se mora skladno s sprejetimi navodili statuti, kodeksi (NZS, trenerske
organizacije) Pri izreku kazni je disciplinski sodnik upošteval zagovor obeh kot olajševalno, njihovo opravičilo, da še ni bil kaznovan (17. člen DP in
v zvezi z IV. točko Splošnih navodil NZS – disciplinska politika organov vodenja tekmovanja).
Treba pa je povedati, da je s svojim dejanjem nadaljeval tudi potem, ko je bil izključen in se približal črtam igrišča, vanj ni vstopil (igrišče ni
ograjeno) s tem, ko je na glas komentiral sojenje
v 46, 58 in 59 minuti, ter kričal na nasprotnega igralca. Potrebno je poudariti, da je v skladu z načeli UEFE in NZS nedopustno protestiranje in
kritiziranje naperjeno neposredno na sodnike, ki preseže običajen nivo nestrinjanja s sojenjem sodnikov, in v tem primeru je bila ta dovoljena
meja prekoračena. Zato mu je disciplinski sodnik poleg prepovedi dostopa do garderob in tehničnega prostora, zaradi ponavljanja kršitev
neetičnega in nešportnega obnašanja (6(a) člen DP skladno s točko I. E.3 v povezavi s točko II Splošnih navodil NZS – disciplinska politika organov
vodenja tekmovanja NZS, ker je zagrožena kazen treh /3/ tekem prepovedi dostopa do garderob in tehničnega prostora. Zaradi navedenih
olajševalnih okoliščin mu je izrečena kazen dve /2/ tekmi prepovedi dostopa do garderob in tehničnega postopka. Ker pa je z žalitvami nadaljeval
in jih ponavljal se mu izrečena pogojna denarna kazen v višini 100 € /sto evrov/) ), ki se pogojno odloži do konca tekmovalne sezone U-15 do 15. 6.
2020 in se ne bo izvršila, če kršitelj v tem času ne bo storil podobnega ali težjega disciplinskega prekrška.
Ob upoštevanju vseh dejstev in okoliščin v konkretnem primeru disciplinski sodnik smatra, da bo navedena kazen primerna sankcija, ki mora biti
zaradi preprečevanja bodočega podobnega ravnanja s strani uradne osebe primerno visoka in bo delovala tudi preventivno.
Vodstvu tekmovanja predlagam, da se upošteva mnenje vodstva kluba NK Tolmin zaradi izključitve vsake možnosti o vplivu integritete tekme ali
tekmovanja pod okriljem MNZ Nova Gorica s strani uradnih oseb, da se kot uradne osebe loči družinske člane. Ne gre dvomiti v poštenost in
integriteto posameznikov. Gre za dejstvo, da se že v začetku zatrejo in izključijo vsi dvomi, ki lahko ob tem nastanejo.

Starejši dečki U 15 2019/20 MNZ Nova Gorica 4. krog Hidria Tolmin - Primorje, odigrana 28. 9. 2019 ob 10.00 v Športnem parku Log v Tolminu, da
je igralec ND Primorje številka 5 Anže Furlan ob proslavljanju obeh zadetkov pljuval po izposojenem dresu NK Tolmin, se na podlagi določil 36/1
člena DP, disciplinski postopek zoper igralca ND Primorja Anžeta Furlana USTAVI.
OBRAZLOŽITEV:
Iz prejetih izjav predsednika NK Tolmin g Taljata in domačega izključenega trenerja g Hočevarja je bilo v njunih pisnih izjavah napisana tudi
disciplinska kršitev pljuvanje po izposojenem dresu NK Tolmin s strani igralca ND Primorje Anžeta Furlana ob proslavljanju doseženih zadetkov
njegovega soigralca. Poleg so posredovali tudi TV posnetek.
Zaradi ugotavljanja dejstev in okoliščin disciplinske kršitve je disciplinski sodnik po uradni dolžnosti skladno s 32/2 člena DP NZS razširil disciplinski
postopke tudi na to zapisano kršitev.
Na podlagi teh dveh izjav je disciplinski sodnik MNZ Nova Gorica Na podlagi 1. odstavka, 34. člena disciplinskega pravilnika Nogometne zveze
Slovenije pozval uradne osebe (delegata in sodnika tekme), trenerja gostov g. Andraža Ivanoviča in igralca Anžeta Furlana, da se izjasnijo o
navedeni disciplinski kršitvi.
Delegat tekme g. Darijo Leban je v svoji pisni izjavi pojasnil, da je ekipa Primorje na tekmo prišla v popolnoma enakih dresih kot jih je imel tudi
domači klub. Po posredovanju sodnika in njega, da tekma ne more biti odigrana zaradi neločljivosti igralcev, so domačini priskrbeli komplet belih
dresov in jih posodili nasprotni ekipi Primorja. Kot je zapisal v poročilu o izključitvi trenerja je v 53 minuti ob zadetku Primorja, ko je igralec
proslavljal zadetek verbalno žalil igralca: »Šmrkovec boš že videl«. Če je takrat kateri od igralcev pljunil v dres ni videl, ker je opazoval trenerja
domače ekipe, ki se je na tem nasipu skrajno nešportno obnašal in si zapisoval dogajanje. Zakaj se je obnašal tako ne ve, mogoče je res videl
pljuvanje v dres igralca, sam tega ni videl in o tem ne moram poročati. Ve, da so tekmo snemali domači predstavniki in v kolikor obstaja posnetek,
ki bi to dokazoval naj ga dostavijo.
Sodnik tekme g. Patrik Leban je v svoji pisni izjavi pojasnil, da je gostujoča ekipa Primorje na tekmo prišla v enakih dresih kot jih je imel klub
domačin. Po njegovem posredovanju, da tekma ne bo odigrana če imata oba kluba enake drese, so domačini posodili komplet belih dresov
gostujoči ekipi. V 53' minuti je gostujoča ekipa dosegla zadetek. Ko je igralec ND Primorje št. 5 Anže Furlan proslavljal zadetek, si je na karton
zapisoval kdo je dosegel zadetek in v kateri minuti je zadetek bil dosežen, zato ni zaznal neprimernega proslavljanje zadetka Anžeta Furlana. Je pa
takrat slišal trenerja domačih Petra Hočevarja, ki je pričel vpiti na tega igralca in naj pogledam kako se ta igralec obnaša. Do njega sta prišla tudi
dva igralca domačih in mu rekla naj pogledam kako proslavlja zadetek igralec ND Primorje št. 5 Anže Furlan. Takrat je pogledal tega igralca, ampak
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ni zaznal ničesar.
Gostujoči trener g. Andraž Ivanović v pisni izjavi napiše, da je bil s strani domačega trenerja o tem obveščen, vendar sam tega ni videl. Na glasno
protestiranje, dretje ter grožnje trenerja Petra Hočevarja proti njegovemu igralcu je med tekmo odreagiral mirno ter igralca opozoril naj se obnaša
kot je treba ter naj ne počne nepotrebnih neumnosti. Po tekmi ga je o tem dogodku opomnil tudi g. Peter Hočevar. Povedal mu je da, situacije ni
videl, da pa je igralca opozoril, da se tega ne počne. Igralec, Anže Furlan, mu je dejal da do pljuvanja na dres ni prišlo, ampak si je v dres obrisal
slino.
Igralec g. Anže Furlan je v svoji pisni izjav zapisal, da se mu zdi malce čudno vse skupaj, da bi pljuval po sebi, nenazadnje mu NK Tolmin nič ne
pomeni in ne povzroča nobene frustracije. Odločno zanika vse izjave trenerja gostujoče ekipe, osebno je užaljen, da je predmet take obravnave.
Nikoli ne bi izvajal taka sprevržena dejanja, ker je vzoren fant, spoštujem fair play in v šoli nimam nobenih težav. Ne išče izgovorov za dejanja, ki jih
ni storil, pljuval po dresu ni nikoli.
Disciplinski sodnik si je pozorno ogledal TV posnetek iz katerega ni vidno pljuvanje igralca številka 5 ob proslavljanju s soigralci prvega zadetka na
tekmi. Omenjeni igralec je z obema rokama v predelu prsi prijel majico in jo dvignil v višino obraza in gre z njo proti obrazu, kot da bi si obrisal
obraz. Ob doseženem drugem zadetku na tekmi pa prileti v objem soigralcu, ki je dosegel zadetek, pljuvanje zopet ni vidno.
Na podlagi izvedbe disciplinskega postopka je razvidno, da je kršitev videl le izključeni trener g. Peter Hočevar, v katerega pisno izjavo ne gre
dvomiti. Iz TV posnetka pljuvanja po dresu ni vidno. Prej je razvidno brisanje obraza kot pljuvanje, na kar opozarja tudi igralec Furlan, da si je brisal
slino. Pljuvanja ni videl nihče od uradnih oseb, ki dopuščajo, da so ob svojih nalogah to spregledali. Iz izjave trenerja gostov in še posebej
dotičnega igralca je razvidno, da dejanje kategorično zanika.
Pri spoštovanju načela domnevne nedolžnosti se disciplinski sodnik v skladu s 36/1 členom DP ob tehtanju dokazov o obstoju disciplinske kršitve
zaradi dvoma in pomanjkanja dokazov o disciplinski kršitvi odloči, da igralcu Anžetu Logarju ne more dokazati neetičnega in nešportnega vedenja
zato se »v dvomu v korist obdolženega«, disciplinski postopek ustavi.

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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