Nova Gorica , 20.03.2019

Zapisnik
18/2019. obravnave disciplinskega sodnika MNZ Nova Gorica, ki je bila v sreda, 20. marec 2019, in na kateri je na podlagi 37. člena Disciplinskega
pravilnika (v nadaljevanju: DP) sprejel in izdal naslednje

SKLEPE
3.SNL ZAHOD 18/19 , 17. krog
TKK Tolmin - Koper, 16.03.2019

3.SNL ZAHOD 18/19, 17. krog TKK Tolmin - Koper, 16. 3. 2019 so člani organizirane navijaške skupine FC Koper v prostoru namenjenim za
gostujoče navijače v 44 minuti tekme aktivirali in odvrgli eno petardo, ki je počila izven ograjenega dela igrišča, enako dejanje so ponovili v 48
minuti srečanja, ko so aktivirali in odvrgli še eno petardo, ki je počila izven ograjenega dela igrišča, zato se na podlagi določil 3/3., 9/1(3)., 18.,
25/1(6). in 29/1(1). člena DP FC Koper . izreče denarna kazen v višini 100 € /sto evrov/ (po 50 € /petdeset evrov/ za vsak navedeni primer).
Organizirane člani navijaške skupine FC Koper so v prostoru namenjenem organiziranim navijačem FC Koper v 50 minuti tekme prižgali dve dimne
bakle in še dve takoj po koncu nogometne tekme, zato se na podlagi določil 3/3., 9/1(3)., 18., 25/1(6). in 29/1(1). člena DP NZS, FC Koper izreče
denarna kazen v višini 200 € /dvesto evrov (po 50 € /petdeset evrov/ za prižgano baklo).
Na podlagi določil 6/1. in v povezavi s 13. členom DP NZS se FC Koper za navedena ravnanja organizirane navijaške skupine oziroma njenih članov
in ob upoštevanju denarne kazni zaradi predkaznovanosti kot oteževalne okoliščine v višini 50 € /petdeset evrov/ (sklep št. 8/2018 objavljen 10.
10.2018, 13/2018 objavljen 15.11. 2018 in 16/2018 objavljen 5. 12. 2018, izreče enotna denarna kazen v višini 300 € /tristo evrov/.
OBRAZLOŽITEV:
Iz poročila delegata nogometne tekme 17. kroga 3.SNL ZAHOD 18/19, ki je bila odigrana 16. 3. 2018 ob 15 uri v Športnem parku Brajda v Tolminu
med nogometnima ekipama TKK Tolmin – Koper je razvidno, da se je zbralo sedemsto gledalcev. Od tega je bila dvanajst do petnajst gostujočih
navijačev, ki jih je organizator tekme namestil v prostor na stadionu namenjen za gostujoče navijače in varoval s svojimi reditelji. Gostujoči navijači
so v 44 minuti tekme aktivirali in odvrgli prvo petardo, ki je počila izven ograjenega dela igrišča, drugo petardo so aktivirali in odvrgli v 48 minuti
tekme, ki je počila izven ograjenega dela igrišča. V 50 minuti tekme so v prostoru namenjenem organiziranim gostujočim navijačem prižgali dve
dimne bakle in nato še dve takoj po koncu nogometne tekme. V obeh primerih so domači redarji goreči dimni bakli odstranili in ugasnili. Glede na
navedene okoliščine in ponovitvenega dejanja gostujočih navijačev glej sklep disciplinskega sodnika številka 8/2018 objavljen 10. 10.2018, številka
13/2018 objavljen 15.11. 2018 in številka 16/2018 objavljen 5. 12. 2018 na straneh MNZ Nova Gorica se FC Koper ob upoštevanju oteževalnih
okoliščin izrečenih denarnih kaznih in predkaznovanosti zaradi istovrstnih disciplinskih kršitev njihovih navijačev izreče enotna denarna kazen v
višini 300 € /tristo 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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