Nova Gorica , 24.04.2019

Zapisnik
22/2019. obravnave disciplinskega sodnika MNZ Nova Gorica, ki je bila v sreda, 24. april 2019, in na kateri je na podlagi 37. člena Disciplinskega
pravilnika (v nadaljevanju: DP) sprejel in izdal naslednje

SKLEPE
3.SNL ZAHOD 18/19 , 22. krog
Koper - Primorje, 20.04.2019
Po uradni dolžnosti se uvede disciplinski postopek zoper ekipo ND Primorje, zaradi nešportnega vedenja njihovih igralcev. Na tekmi so prejeli pet
(5) rumenih kartonov. 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 dvaindvajsetem krogu nogometne tekme 3. SNL Zahod med nogometnima kluboma Koper - Primorje, ki je bila odigrana 20. 4. 2019 v Kopru, je
več igralcev ND Primorja zaradi nešportnega vedenja prejelo rumene kartone. Skupno so na tekmi prejeli pet (5) rumenih kartonov. Zaradi
nešportnega vedenja več igralcev ND Primorja na tekmi (storjeni prekrški) se ND Primorju izreče denarna kazen v višini 125 € /sto petindvajset/
evrov. Vsak prejet karton se sankcionira v vrednosti 25 € /petindvajset/ evrov.

3.SNL ZAHOD 18/19, 22. krog Koper - Primorje, 20. 4. 2019 so domači člani organizirane navijaške skupine FC Koper prižgali tri baklje na tribuni ,
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 150 € /sto petdeset evrov (po 50
€ /petdeset evrov/ za prižgano baklo).
in večkrat nespodobno skandirali sodniku in žalili nasprotnike iz sosednje Izole, 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 – izrečena denarna kazen 100 € /sto evrov/
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, 16/2018 objavljen 5. 12. 2018 in 18/2019 objavljen 20. 3. 2019), izreče enotna denarna kazen v višini 300 €
/tristo evrov/.
OBRAZLOŽITEV:
Iz poročila delegata tekme 22. kroga 3 SNL ZAHOD med nogometnima ekipama Kopra in Primorja so domači člani organizirane navijaške skupine
FC Koper ob obeh doseženih zadetkih prižgali skupaj tri baklje (v 89 minuti in 96 minuti tekme).
Vodstvo FC Koper z reditelji na prvenstveni tekmi ni preprečilo vnosa pirotehnike na tribune Na javno prireditev (Glej zakon o javnih zbiranjih, 23.
člen) udeležencem prireditve ni dovoljeno prinesti orožja, eksplozivnih snovi, pirotehničnih izdelkov ali nevarnih predmetov oziroma snovi ter
motiti reda na shodu oziroma prireditvi. V 25. členu istega zakona pa so določene naloge reditelja kot so; skrbi za red na shodu oziroma prireditvi,
prepreči dostop osebi, ki bi želela na shod oziroma prireditev prinesti predmete oziroma snovi iz tretjega odstavka 23. člena tega zakona ter
prepreči dostop osebi, ki je vidno pod vplivom alkohola in je pričakovati, da bo v Tudi uredba o splošnih ukrepih v športnih objektih na športnih
prireditvah (členi 14-23) vloga organizatorja prireditve, število rediteljev, mesta kjer morajo delovati reditelji).
Vodstvo FC Koper 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, da je na tekmo je prepovedano prinašati in tam uporabljati pirotehnična ali druga sredstva, zaradi katerih bi bila lahko ogrožena
varnost športnikov in gledalcev (73. člen Zakona o športu).
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Prav tako je iz poročila delegata razvidno, da so domači navijači skandirali »Sudija magarac nabijem te na kurac"... ter drugo skandiranje tudi v
Italijanščini čez sosednje mesto Izolo
Predpis NZS Varnost na stadionih v 9. členu med drugim v prvem stavku navaja, da so vodstva kluba dolžna sodelovati s »klubi navijačev« in jih
opozarjati na športno navijanje. Ob nešportnem navijanju navijačev je vodstvo kluba dolžno tudi preko ozvočenja na stadionu pozvati navijače k
športnemu in strpnemu navijanju.
Glede na ugotovljene okoliščine in ponovitveno dejanja domačih navijačev glej sklep disciplinskega sodnika (številka 8/2018 objavljen 10. 10.2018,
številka 13/2018 objavljen 15.11. 2018, številka 16/2018 objavljen 5. 12. 2018 in številka 18/2019 objavljen 20. 3. 2019 na intranetnih straneh MNZ
Nova Gorica), ob upoštevanju predkaznovanosti 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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