Nova Gorica , 05.06.2019

Zapisnik
28/2019. obravnave disciplinskega sodnika MNZ Nova Gorica, ki je bila v sreda, 05. junij 2019, in na kateri je na podlagi 37. člena Disciplinskega
pravilnika (v nadaljevanju: DP) sprejel in izdal naslednje

SKLEPE
3.SNL ZAHOD 18/19 , 28. krog
Primorje - TKK Tolmin, 31.05.2019
3. SNL ZAHOD 18/19, 28. krog Primorje – TKK Tolmin, 31 5. 2019 je bil v 89 minuti direktno izključen zaradi grobe žalitve sodnika tekme igralec NK
Tolmin Gregor Kos (reg. št. izkaznice 63260). Na podlagi določil 9/2(3)., 19/1(1)., 20. člena in 29/1 DP NZS ter v povezavi s točko I. E.3 Splošnih
navodil NZS – disciplinska politika organov vodenja tekmovanja NZS, se igralcu za ta prekršek izreče kazen prepovedi nastopanja na 2 (dveh)
naslednjih zaporednih tekmah.
OBRAZLOŽITEV:
Iz zapisnika o tekmi in poročila o izključitvi 28. kroga 3 SNL ZAHOD je razvidno, da je bil igralec NK Tolmin Gregor Kos v 89. minuti nogometne
tekme izključen zaradi verbalnega grobega žaljenja sodnika nogometne tekme med potekom akcije pred tribuno z besedami (jebem ti mater....)
tako, da je bilo izrečeno besede javno slišati. Po izključitvi igralec ni nešportno reagiral in je takoj zapustil igrišče na športen način. Za navedeno
kršitev je skladno s točko I. E.3 Splošnih navodil NZS – disciplinska politika organov vodenja tekmovanja NZS določena kazen prepovedi
nastopanja na 3 (treh) tekmah. Vendar se je pred odhodom iz štadiona Gregor Kos za svoje dejanje sodnikom in delegatu tekme opravičil in se
zavedal svojega nešportnega ravnanja, zato mu je bila zaradi opravičila izrečena kazen prepovedi nastopanja na 2 (dveh) naslednjih zaporednih
tekmah.
.

Elta Izola - Adria, 01.06.2019
SKLEP
3. SNL ZAHOD 18/19, 28. krog Elta Izola - Adria, 1. 6. 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(3)., 13/11., 18., 25/1(7) in 29/1. člena DP MNK Izola izreče denarna kazen v višini 150
€ /sto petdeset evrov/.
OBRAZLOŽITEV:
Iz Zapisnika 28. kroga 3. SNL – ZAHOD med ekipama Elta Izola : Adria je razvidno, da je moštvo MNK Izola v Izoli proti gostujočemu moštvu Adrie 1.
6.. 2019 s pričetkom ob 16. 30 nastopila brez uradnega trenerja kluba. Iz zapisnika o tekmi ni razviden razlog odsotnosti trenerja niti ni bilo
poslanega opravičila o zadržanosti trenerja. Vodstvo MNK Izola je na elektronski naslov MNZ Nova Gorica doslej trikrat poslalo opravičilo o
odsotnosti trenerja g. Davida Kompara. Prvič so to storili 19. 4. 2019 v 22. krogu za tekmo Plama Podgrad – Elta Izola (zaradi nujne službene
zadržanosti, zato bosta na temi prisotna predstavnik kluba in maser ter se zahvaljujejo za razumevanje). Drugič so posredovali opravičilo 26. 4.
2019 v 23. krogu za tekmo Fama Vipava - Elta Izola (službena odsotnost trenerja zaradi obveznosti Zavarovalnica Triglav in v klubu nimajo trenerja
z B licenco, bodo pa problem trenerja uredili do prihodnjega kroga, na tekmi bosta prisotna predstavnik kluba in maser). Tretjič in zadnjič so
posredovali opravičilo 4. 5. 2019 za tekmo 24. kroga Elta Izola – Primorje (zaradi praznikov niso uspeli rešiti problema trenerja, zato trener ne bo
prisoten, ampak bosta prisotna predstavnik kluba in maser). Iz zapisnika o tekmi je bilo s strani delegata tekme g. Dobruna razvidno, da je bil
trener vpisan v zapisnik in prisoten na tekmi.
V 25. krogu za tekmo Jadran HK – Elta Izola klub ni posredoval informacije o odsotnosti trenerja, zato je disciplinski sodnik uvedel disciplinski
postopek iz klubu izrekel kazen opozorila glej (DZ številka 25/2019 objavljen na intranetnih straneh MNZ Nova Gorica 16. 5. 2019). V 26. krogu
odigrane tekme 18. 5. 2019 proti TKK Tolmin v Izoli je delegat tekme g. Stančin navedel, da je trener g. Kompara bilo prisoten na tekmi. V 27. krogu
tekme glej (DZ številka 27/2019 objavljen na intranetnih straneh MNZ Nova Gorica 30. 5. 2019) trener ni bil prisoten in ni bilo posredovanega
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opravičila o zadržanosti, zato je disciplinski sodnik uvedel disciplinski postopek in izrekel kazen ukor. V zadnjem 28 krogu tekmovanja 3 SNL
ZAHOD MNK Izola na tekmi z Adrio odigrano 1. 6. 2019 v Izoli ni posredoval opravičila o odsotnosti trenerja, zato je disciplinski sodnik izrekel v
postopku denarno kazen.
Disciplinski sodnik je v postopkih upošteval opravičila kluba. Iz njih je bilo razbrati, da iščejo novega trenerja, vendar ga niso uspeli dobiti (navedbe
kot: »Rešujejo problem«, »Težave zaradi praznikov«), je disciplinski sodnik upošteval in kazen stopnjeval od najmilejše do izreka denarne kazni
zaradi storitve istovrstnih disciplinskih prekrškov, ko klub ni navedel razloga odsotnosti trenerja MNK Izola.
Pravila na 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.
Ob upoštevanju pravil o odmeri kazni in zgoraj ugotovljeni predkaznovanosti je razvidno, da imajo odgovorni v MNK Izola negativen odnos do
sklepov Disciplinskega sodnika in spoštovanja predpisov, za katere se ob nastopu v 3 SNL ob pridobitvi licence za tekmovanje obvezali da jih bodo
spoštovali. Hkrati je razvidno iz uvedenih disciplinskih postopkov, da že izrečene sankcije niso vplivale vzgojno do take mere, da kršitev ne bi več
ponavljali. Odgovorni v MNK Izola so storili premalo ali nič (od 20. 4. 2019 do 1. 6. 2019), da bi spoštovali pravila in dolžnosti, za katera so se
zavezali ob nastopu pri pridobitvi licence za nivo tekmovanja v katerem tekmujejo, zato je disciplinski sodnik odločil kot je določeno v sklepu in
izrekel najnižjo denarno kazen skladno s 1 odstavkom 13 člena DP NZS višini 150 € /sto petdeset 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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