Nova Gorica , 26.09.2018

Zapisnik
6/2018. obravnave disciplinskega sodnika MNZ Nova Gorica, ki je bila v sreda, 26. september 2018, in na kateri je na podlagi 37. člena
Disciplinskega pravilnika (v nadaljevanju: DP) sprejel in izdal naslednje

SKLEPE
3.SNL ZAHOD 18/19 , 6. krog
Plama Podgrad - Adria, 22.09.2018
3.SNL ZAHOD 18/19 , 6. krog Plama Podgrad - Adria, 22. 9. 2018 je bil v 72 minuti izključen igralec Plama Podgard Igor Marinac (reg. št.
izkaznice43555) zaradi prejetega drugega rumenega kartona ker se je nešportno in nenetično obnašal do glavnega sodnika (protestiral, preklinjal,
pljunil proti sodniku, po 5 minutah se vrnil iz slačilnice in se usedel na stol v ograjenem delu igrišča). Pred tem je dobil prvi javni opomin 71 minuti
zaradi brezobzirne igre nad nasprotnikom storjenim v kazenskem prostoru. Igrišče je zapustil nešportno. Zoper igralca Plama Podgrad Igorja
Marinac se na podlagi 29/1. člena DP NZS, uvede disciplinski postopek.

Po uradni dolžnosti se uvede disciplinski postopek zoper ekipo Plama Podgrad, zaradi nešportnega vedenja njihovih igralcev. Na tekmi so prejeli
štiri (4) rumene kartone in rdeč karton. Na podlagi določil 9/1 (3)., 25/1 (11), in 26/1.členom DP NZS se Plama Podgrad izreče denarna kazen v višini
125 € /stopetindvajset/ evrov.
OBRAZLOŽITEV:
V šestem krogu 3. SNL Zahod med ekipama Plama Podgrad – Adria, ki je bila odigrana 22. 9. 2018 v Krvavem Potoku na stadionu NK Jadran so
igralci Plame Podgrada s strani glavnega sodnika tekme prejeli štiri (4) rumene kartone in rdeč karton. Rdeč karton je bil posledica dveh rumenih
kartonov, ki ga je prejel igralec Plame Podgrad. Zaradi nešportnega vedenja več igralcev Plame Podgrad na tekmi (storjeni prekrški), se
nogometnemu klubu Plama Podgrad izreče denarna kazen v višini 125 € /stopetindvajset/ evrov. Vsak prejet karton se sankcionira v vrednosti 25
€ /petindvajset/ evrov.

Elta Izola - Koper, 22.09.2018
3. SNL ZAHOD 18/19 , 6. krog Elta Izola – Koper, 22.9.2018 se zoper Elta Izolo zaradi uporabe pirotehničnih in drugih sredstev ter neprimernega
navijanja organiziranih navijačev njihovega kluba na podlagi 29/1. člena DP NZS, uvede disciplinski postopek.

3. SNL ZAHOD 18/19 , 6. krog Elta Izola – Koper, 22.9.2018 se zoper Koper zaradi uporabe pirotehničnih in drugih sredstev ter neprimernega
navijanja organiziranih navijačev njihovega kluba na podlagi 29/1. člena DP NZS, uvede disciplinski postopek.

Primorje - Jadran HK, 22.09.2018
3. SNL ZAHOD 18/19 , 6. krog Primorje – Jadran HK, 22.9.2018 je bil v 94 minuti izključen igralec ND Primorje Deni Stibilj (reg. št. izkaznice 53463)
zaradi preprečitve doseganja zadetka v čisti priložnosti za zadetek. Na podlagi določil 9/2(3)., 19/1., in 20. člena DP NZS, ter v povezavi s točko I.G.1
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:
Igralec ND Primorje Deni Stibilj je v 94 minuti približno 10 m od sredine igrišča (bolj na desni strani) stekel za gostujočim igralcem, ki je z žogo
pobegnil domači obramb. Dohitel ga je meter pred svojim kazenskim prostorom in ga od zadaj s prekrškom nepravilno zaustavil. Prekršek je storil
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nad gostujočim igralcem zato, da je preprečil nasprotniku doseganje zadetka v čisti priložnosti za doseganje zadetka. Glavni sodnik tekme je
dogajanje spremljal povsem blizu ter Stibilju pokazal rdeči karton in ga izključil iz igre. Igralec je brez besed športno in v teku takoj zapustil igrišče
in se napotil v slačilnico. Po končani tekmi se je za naveden storjen prekršek opravičil.

3. SNL ZAHOD 18/19 , 6. krog Primorje – Jadran HK, 22.9.2018 je bil v 79 minuti odstranjen iz rezervne klopi in tehničnega prostora trener ND
Primorja Borut Jermol zaradi nešportnega in neetičnega vedenja in žalitve in obrekovanje uradne osebe – sodnika tekme. Na podlagi določil
9/2(3)., 13/1., 24/1., 24/4., in 20. člena DP NZS, ter v povezavi s točko II. In I. E. 5 Splošnih navodil NZS – disciplinska politika organov vodenja lig
NZS, se trenerju za ta prekršek izreče kazen prepovedi dostopa do garderob in uradnega tehničnega prostora na 1 (eni) naslednji zaporedni tekmi.
OBRAZLOŽITEV:
Iz poročila delegata tekme je razvidno, da sta domača trenerja neumestno komentirala sojenje. Na poziv prvega pomočnika sodnika je v 79 minuti
glavni sodnik tekme pristopil k tehničnemu prostoru in rezervni klopi domačega moštva in skušal pomiriti vročekrvnega pomočnika trenerja. Ob
nastali konfrontaciji je sodnik zaradi nepotrebnega besedičenja odstranil s klopi glavnega trenerja domače ekipe gospoda Jermola.
V izjavi glavnega sodnika je razvidno, da je v omenjeni minuti odstranil iz rezervne klopi in tehničnega prostora omenjenega trenerja zaradi
protestiranja zoper sodniške odločitve, omalovaževanje glavnega sodnika. Kljub opozorilu glavnega sodnika se g. Jermol ni hotel umiriti. V že
omenjeni minuti je pomočnik trenerja ND Primorje protestiral proti odločitvi sodnika, ki ni šla v prid njegovemu moštvu. Ob prvi prekinitvi igre je
glavni sodnik pristopil do rezervne klopi in tehničnega prostora ND Primorja zato, da bi pomočnika trenerja pozval k športnemu obnašanju. Ob
pristopu do tehničnega prostora in rezervne klopi ND Primorja je bil v bližini tudi trener domače ekipe g. Jermol. Bil je v neposredni bližini in zato,
da bi bilo čim manj slišno za okolico žaljivo komentiral sojenje z besedami navajam: /sej ne veste kaj delate, visoka trava je pa ne vidijo/.
Omaloževal je glavnega sodnika z besedami /nimaš tukaj kaj delati, pojdi stran, zgini ti od mene, nimaš nas kaj opozarjati/. Kljub pozivom glavnega
sodnika naj preneha s svojimi dejanji se g. Jermol ni hotel umiriti in nehati komentirati ter je še naprej vztrajal pri svojih dejanjih, zato ga je glavni
sodnik odstranil iz tehničnega prostora ekipe. Sodnik tudi navaja, da se je g. Jermol po tem dogodku »pravdal«, da ni rekel niti ene besede
(verjetno zato ker je bil v njegovi-sodnikovi neposredni bližini in se je trudil, da so dejanja čim manj slišna za okolico). Zatem je zapustil tehnični
prostor brez nadaljnjih nevšečnosti. Gospod Jermol ni podal pisne izjave.

Fama Vipava - TKK Tolmin, 23.09.2018
3. SNL ZAHOD 18/19 , 6. krog Fama Vipava – TKK Tolmin, 23.9.2018 je bil v 74 minuti izključen igralec TKK Tolmin Nejc Kumer (reg. št. izkaznice
81443) zaradi prejetega drugega rumenega kartona. Na podlagi določil 9/2(3)., 19/1., in 20. člena DP NZS, ter v povezavi s točko II. In .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:
Igralec TKK Tolmin Nejc Kumer je v 68 minuti storil prekršek z brezobzirnim štartom na domačega igralca in ga zadel v nogo. Glavni sodnik mu je
za ta prekršek pokazal prvi javni opomin. Isti igralec je nato v 74 minuti storil prekršek nad nasprotnim igralcem tako, da ga je zaradi vlečenja v
zelo obetavni akciji popolnoma ustavil v napredovanju proti nasprotnikovim vratom. Prekršku je zaznal tudi prvi pomočnik sodnika in ga nakazal
glavnemu sodniku, ter povedal, da je prekršek take teže, da mora biti igralec kaznovan z rumenim kartonom. Glavni sodnik je igralcu zato pokazal
drugi javni opomin in s tem rdeči karton ter igralca izključil. Igralec je brez ugovarjanja zapustil igralno površino in odšel v slačilnico. Igralec ni
podal pisne izjave.

Po uradni dolžnosti se uvede disciplinski postopek zoper ekipo Fama Vipava, zaradi nešportnega vedenja njihovih igralcev. Na tekmi so prejeli pet
(5) rumenih kartonov. Na podlagi določil 9/1 (3)., 25/1 (11), in 26/1.členom DP NZS se ekipi Fama Vipavi izreče denarna kazen v višini 125 €
/stopetindvajset/ evrov.
OBRAZLOŽITEV:
V šestem krogu 3. SNL Zahod med ekipama Fama Vipava – TKK Tolmin, ki je bila odigrana 23. 9. 2018 v Vipavi so igralci Fama Vipava s strani
glavnega sodnika tekme prejeli pet (5) rumenih kartonov. Zaradi nešportnega vedenja več igralcev Fama Vipava na tekmi (storjeni prekrški), se
nogometnemu klubu Fama Vipava izreče denarna kazen v višini 125 € /stopetindvajset/ evrov. Vsak prejet karton se sankcionira v vrednosti 25 €
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/petindvajset/ evrov.

Po uradni dolžnosti se uvede disciplinski postopek zoper ekipo TKK Tolmin, zaradi nešportnega vedenja njihovih igralcev. Na tekmi so prejeli štiri
(4) rumene kartone in rdeč karton. Na podlagi določil 9/1 (3)., 25/1 (11), in 26/1.členom DP NZS se TKK Tolmin izreče denarna kazen v višini 125 €
/stopetindvajset/ evrov.
OBRAZLOŽITEV:
V šestem krogu 3. SNL Zahod med ekipama Fama Vipava – TKK Tolmin, ki je bila odigrana 23. 9. 2018 v Vipavi so igralci TKK Tolmin s strani
glavnega sodnika tekme prejeli štiri (4) rumene kartone in rdeč karton. Rdeč karton je bil posledica dveh rumenih kartonov, ki ga je prejel igralec
TKK Tolmin. Zaradi nešportnega vedenja več igralcev TKK Tolmin na tekmi (storjeni prekrški), se nogometnemu klubu TKK Tolmin izreče denarna
kazen v višini 125 € /stopetindvajset/ 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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