Nova Gorica , 30.05.2019

Zapisnik
27/2019. obravnave disciplinskega sodnika MNZ Nova Gorica, ki je bila v četrtek, 30. maj 2019, in na kateri je na podlagi 37. člena Disciplinskega
pravilnika (v nadaljevanju: DP) sprejel in izdal naslednje

SKLEPE
3.SNL ZAHOD 18/19 , 27. krog
Koper - Elta Izola, 25.05.2019
3.SNL ZAHOD 18/19, 27. krog Koper – Elza Izola, 25. 5. 2019 so domači člani organizirane navijaške skupine FC Koper v 73 minuti tekme na tribuni
prižgali več deset bakelj in aktivirali sedem eksplozivnih teles, ki povzročajo pok, 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 500 € /petsto evrov (150 € /sto petdeset evrov/ za prižiganje bakel na tribuni in 350 € /tristo
petdeset/ evrov za eksplozivna telesa po 50 € /petdeset evrov/ za aktivirano eksplozivno telo)
in trikrat nespodobno skandirali in žalili nasprotne navijače 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 150 € /sto petdeset 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 in številka 22/2019 objavljen 25. 4. 2019),
izreče enotna denarna kazen v višini 700 € /sedemsto evrov/.
OBRAZLOŽITEV:
Iz poročila delegata tekme 27. kroga 3 SNL ZAHOD med nogometnima ekipama Kopra in Elta Izola so domači člani organizirane navijaške skupine
FC Koper v 73 minuti tekme prižgali več deset bakel in ob tem aktivirali sedem eksplozivnih teles, ki so povzročile pok. Domači organizirani
navijači, ki so bili nameščeni na del tribune, ki pripada domačim organiziranim navijačem so se v času bakljade ki je traja dobri dve minuti (med
73-74 minuto tekme) pokrili z plastificirano folijo v barvah starega klubskega grba, ki je zakrila dogajanje na delu tribune in so jo odstranili po
zaključku bakljade (kar je razvidno iz priloženih fotografij delegata). Vse baklje so izgorele na tribuni domačih organiziranih navijačev.
Vodstvo FC Koper z reditelji in varnostno službo 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).
Hkrati je iz poročila delegata razvidno, da so domači navijači skandirali žaljive izraze proti gostujočim navijačem v 27., 36. in 63 minuti tekme v
slovenskem in italijanskem jeziku, zato se jim izreče 150 € /sto petdeset evrov/ denarne kazni.
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, številka 18/2019 objavljen 20. 3. 2019 in številka 22/2019 objavljen
25. 4. 2019 na intranetnih straneh MNZ Nova Gorica), da so vse baklje izgorele na tribuni, zato je znesek kazni za prižiganje bakelj polovičen. Ob
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upoštevanju predkaznovanosti se izreče FC Koper izreče enotna denarna kazen v višini 700 € /sedemsto evrov/.

3. SNL ZAHOD 18/19, 27. krog Koper – Elta Izola, 25. 5. 2019 je bila ekipa MNK Izola na nogometni tekmi brez prisotnosti trenerja, ki je prijavljen
med uradnimi osebami za to tekmovanje, se na podlagi določil 9/1(2)., 18., 25/1(7) in 29/1. člena DP MNK Izola izreče ukor.
OBRAZLOŽITEV:
Iz Zapisnika 27. kroga 3. SNL – ZAHOD med ekipama Koper : Elta Izola je razvidno, da je moštvo MNK Izola v Kopru proti domačemu moštvi FC
Koper 25. 5. 2019 s pričetkom ob 20.03 nastopila brez uradnega trenerja kluba. Iz zapisnika o tekmi ni razviden razlog odsotnosti trenerja.
Vodstvo MNK Izola je doslej trikrat poslalo opravičilo o odsotnosti trenerja g. Davida Kompara (glej DZ številka: 25/2019 objavljen 16. 5. 2019 na
intranetnih straneh MNZ Nova Gorica). V 27. krogu na tekmi Koper – Elta Izola klub ni posredoval informacije o odsotnosti trenerja. Težave s
trenerjem z opravičili ter urejanjem statusa trenerja v klubu trajajo že od 22 kroga tekmovanja.
Pravila v tem nivoju tekmovanja (3. SNL) zahtevajo v točki 7. 2., da mora imeti vsak nogometni klub za vodenje ekip ustrezno licenco ZNTS, izdano
na podlagi Pravilnika ZNTS o podeljevanju licenc. Zahtevana licenca za vodenje ekip v 3. SNL je licenca UEFA A. Če trener preneha opravljati svojo
funkcijo zaradi odločitve kluba (npr. razrešitev glavnega trenerja) ali zaradi razlogov, ki niso povezani z delovanjem kluba (bolezen, poškodbe ob
nesrečah ipd.), lahko na podlagi posebnega dovoljenja NZS tako funkcijo prevzame druga oseba, ki izpolnjuje pogoje za zamenjavo in
nadomeščanje, določene s predpisi NZS in ZNTS, vendar največ za obdobje 60 dni. Zahtevana licenca za zamenjavo ali nadomeščanje je licenca
UEFA B.

3.SNL ZAHOD 18/19, 27. krog Koper – Elza Izola, 25. 5. 2019 so gostujoči organizirani navijači MNK Izola v 58 minuti tekme na tribuni prižgali večje
število bakelj, od tega so bile štiri baklje vržene na travnato površino za vrati (niso padle na igralno površino) zato se na podlagi določil 3/3., 9/1(3).,
18., 25/1(6). in 29/1(1). člena DP NZS, MNK Izola izreče denarna kazen v višini 400 € /štiri sto evrov.
in enkrat nešportno skandirali nespodobno skandirali in žalili nasprotne navijače iz Kopra, zato se na podlagi določil 3/3., 9/1(3)., 18., 25/1(6). in
29/1(1). člena DP NZS, MNK Izola izreče denarna kazen v višini 50 € /petdeset evrov/
Na podlagi določil 6/1. in v povezavi s 13. členom DP NZS se MNK Izola 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 14.11. 2018), izreče enotna denarna kazen v višini 500 € /petsto evrov/.
OBRAZLOŽITEV:
Iz poročila delegata tekme 27. kroga 3 SNL ZAHOD med nogometnima ekipama Kopra in Elta Izola so gostujoči člani organizirane navijaške
skupine MNK Izola v 58 minuti tekme na delu tribune, ker so bili nameščeni prižgali večje število bakelj. Od tega so štiri baklje odvrgli na travnato
površino za vrati in so tam gorele. (kar je razvidno iz priloženih fotografij poročila delegata).
Vodstvo FC Koper z reditelji in varnostno službo 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).
Predpis NZS Varnost na stadionih v 4. členu navaja odgovornost kluba za vedenje navijačev.
Navijači gostujočega moštva MNK Izola so prišli na tekmo v spremstvu policije. Organizator tekme jih je prepoznal in jim določil mesto na delu
tribune za gostujoče organizirane navijače. S tem je organizator tekme fizično ločil obe organizirani navijaški skupini. Zato je v tem primeru za
vedenje navijačev, ki so se predstavili kot navijači MNK Izola odgovoren klub MNK Izola. V nadaljevanju istega dokumenta v 9. členu določa da so
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vodstva kluba dolžna sodelovati s »klubi navijačev« in jih opozarjati na športno navijanje. Gostujoča ekipa je dolžna obvestiti organizatorja tekme o
prihodu navijačev na tekmo (kdaj, koliko in na kakšen način bodo prišli).
Iz poročila delegata je razvidno, da so gostujoči organizirani navijači bili izzvani s strani domačih organiziranih navijačev na žaljive izraze in
skandiranje, zato so v 35 minuti tekme reagirali in se odzvali. Glede na okoliščine ter dejstvo, da so bili izzvani in je bila njihova žalitev enkratna se
jim izreče milejša kazen v višini 50 € /petdeset evrov/.
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 organiziranih navijačev MNK Izola za istovrstne kršitve glej sklep disciplinskega sodnika
(številka 8/2018 objavljen 10. 10. 2018, številka 13/2018 objavljen 14. 11. 2018, na intranetnih straneh MNZ Nova Gorica), ter upoštevanju
predkaznovanosti se MNK Izola izreče enotna denarna kazen v višini 500 € /petsto evrov/.

Jadran HK - Primorje, 25.05.2019
3. SNL ZAHOD 18/19, 27. krog Jadran HK - Primorje, 25 5. 2019 je bil v 80 minuti direktno izključen zaradi resnega prekrška nad nasprotnikom
igralec NK Jadran Hrpelje -Kozina Alen Udovič (reg. št. izkaznice 62333). Na podlagi določil 9/2(3)., 19/1 in 20. člena DP NZS ter v povezavi s točko I.
A.1 Splošnih navodil NZS – disciplinska politika organov vodenja tekmovanja NZS, se igralcu za ta prekršek izreče kazen prepovedi nastopanja na 3
(treh) naslednjih zaporednih tekmah.
OBRAZLOŽITEV:
Iz zapisnika o tekmi in poročila o izključitvi 27. kroga 3 SNL ZAHOD je razvidno, da je igralec NK Jadran Hrpelje - Kozina Alen Udovič v 80. minuti
nogometne tekme bil izključen zaradi storjenega resnega prekrška nad nasprotnim igralcem. Igralec je štartal na žogo in silovito udaril z
iztegnjeno nogo nasprotnega igralca v nogo nad gležnjem. Intenziteta udarca je bila visoka. Udarec z nogo je bil nevaren za zdravje igralca.
Poškodovanemu igralcu je bila na igrišču nudena zdravniška pomoč. Zaradi storjenega prekrška poškodovani igralec ni mogel nadaljevati tekme.
Ekipa ND Primorje je nadaljevalo tekmo z desetimi igralci, ker so pred tem že opravili predpisano število menjav. Izključeni igralec je športno
zapustil igrišče. Izjave ni podal.

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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