Nova Gorica , 08.10.2018

Zapisnik
8/2018. obravnave disciplinskega sodnika MNZ Nova Gorica, ki je bila v ponedeljek, 08. oktober 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
Elta Izola - Koper, 22.09.2018
3. SNL ZAHOD 18/19, 6. krog Elta Izola – Koper, 22. 9. 2018 so domači organizirani navijači Ribari-Izola na tribuni sprožili dve močni petardi ter
večkrat prižgali svetleče bakle, nespodobno navijali med tekmo ter vdrli na igrišče in se pretepali z gostujočimi navijači in s tem prekinili
nogometno tekmo za 6 /šest/ minut. Zaradi navedenih disciplinskih prekrškov ter pomanjkljive organizacije tekme se uvede disciplinski postopek
zoper MNK Izola na podlagi določil 3/3., 6/1., 9/1(3)., 9/3(1)., 13/1., 16/1-2., 25/1(5) in 25/1(6). člena DP NZS in se izreče enotna denarna v višini 700
€ /sedemsto evrov/
in
denarna kazen 500 € /petsto evrov/ in igranje ene tekme brez gledalcev na domačem igrišču v Izoli, ki se pogojno odloži, v kolikor navijači klub ne
storijo v tekmovalni sezoni 3. SNL ZAHOD 2018/2019 podobnega ali težjega disciplinskega prekrška. Pogojna kazen velja vključno z 28 krogom 3.
SNL ZAHOD, ki se odigra v začetku junija 2019.
OBRAZLOŽITEV:
Iz Zapisnika o tekmi poročilu delegata ter dodatnemu poročilu delegata o incidentu ter izjavah glavnega in pomočnikov sodnikov 3. SNL ZAHOD
18/19, 6. kroga med Elta Izolo – Koper, ki je bila odigrana 22. 9. 2018 ob 16.00 na mestnem stadionu v Izoli se je zbralo 2000 navijačev. Od tega je
bilo 300 domačih organiziranih navijačev in 50 gostujočih organiziranih navijačev. Domači organizirani navijači ekipe Elta Izola so v:
- 4 minuti aktivirali dve močni petardi, ki sta povzročili močan pok – izrečena denarna kazen 100 € /sto evrov/
- 30 minuti so prižgali 10 svetlečih bakel - izrečena denarna kazen 250 € /dvesto petdeset evrov/
- 38 minuti so prižgali šest svetlečih bakel – izrečena denarna kazen 150 € /sto petdeset evrov/
V nobenem primeru bakle niso padale v ograjeni del igrišča in niso motile potek nogometne igre.
- 66 minuti je prišlo do prekinitve igre za 6 /šest/ minut, ker sta se na igrišču stepli navijaški skupini, se izrečena denarna kazen 500 € /petsto
evrov/ in igranje ene tekme brez gledalcev na domačem igrišču, ki se pogojno odloži, v kolikor navijači klub ne storijo v tekmovalni sezoni 3. SNL –
ZAHOD 2018/2019 podobnega ali težjega disciplinskega prekrška. Pogojna kazen velja vključno z 28 krogom 3. SNL ZAHOD, ki se odigra v začetku
junija 2019.
Do vdora na igrišče in pretepa med navijači je prišlo zato, ker so gostujoči navijači pred tem na svojem delu tribune zažgali velik navijaški šal
domačih navijačev. Po tem sta se dva navijača vtihotapila na del gostujočih navijačev, tako, da sta med tekmo zapustila svoj prostor in izstopila na
svojem vhodu na stadion ter vstopila na vhodu ker so vstopali gostujoči navijači. Tam sta vzela večji transparent in zastavo Kopra preskočila ograjo
in se v teku čez igrišče napotila k svojim navijačem. Za njima je na enak način preskočilo ograjo okoli deset navijačev Kopra in teklo za tema dvema
domačima navijačema. Ko so to opazili domači navijači so tudi ti prišli pomagat dvema svojima navijačema, tako da se je na igrišču vnel splošen
pretep. Redarska služba je bila nemočna. Javni red je vzpostavila policija s svojo intervencijo in pomočjo prisotnih rediteljev. V času pretepa so vsi
igralci in uradne osebe na poziv sodnika tekme zapustili igrišče in odšli v garderobo. Po šestih minutah so bili omogočeni pogoji za nadaljevanje
tekme. Nihče od uradnih oseb na tekmi ni bil napaden in poškodovan. Do konca tekme ni bilo več incidentov. Policijske sile so deset minut pred
tekmo odpeljale iz stadiona približno 15 navijačev in jih pospremili z vozili proti Kopru, medtem pa zadržali domače navijače na tribuni in s tem
preprečili incidente po končani tekmi.
- večkrat nespodobno skandirali in žalili nasprotne navijače – izrečena denarna kazen 200 € /dvesto evrov/
Nogometni klub MNK Izola je za organizacijo te prvenstvene tekme ni zagotovil zadostnega števila rediteljev in varnostne službe, ki bi preprečile
vnos pirotehnike in vdor organiziranih navijačev na igrišče in pretep med obema navijaškima skupinama. Nekaj deset organiziranih navijačev
obeh ekip je skazilo prijeten športni dogodek z nešportnim navijanjem, uporabo pirotehnike, vdorom na igrišče, medsebojnim pretepom in s tem
prekinitev tekme za šest minut. Na javno prireditev (Glej zakon o javnih zbiranjih, 23. člen) udeležencem prireditve ni dovoljeno prinesti orožja,
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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). Medtem pa dokument NZS »Red na športnih in drugih javnih prireditvah poleg ostalih
dolžnostih v 14. členu določa da za vzdrževanje reda in miru organizator prireditve zagotovi zadostno število usposobljenih redarjev, ki mora biti
sorazmerno z predvidenim številom obiskovalcev, strukture obiskovalcev, različnost tekme, predvidenega števila in problematičnosti domačih in
gostujočih navijačev, ter drugih predvidenih dogodkov in pojavov, ki bi lahko vplivali na potek prireditve. Število redarjev na športnih prireditvah
mora biti v razmerju najmanj 2 redarja na 100 gledalcev, na ostalih javnih prireditvah pa vsaj 1 redar na 100 gledalcev. V tem primeru bi moral
organizator zagotoviti najmanj 20 rediteljev in glede na riziko tekme in vedenje navijačev tudi varnostno službo.
Vodstvo nogometnega kluba MNK Izola 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).
Pri tem je potrebno upoštevati, da je nogometni klub dolžan na javni prireditvi zagotoviti kot prireditelj in organizator varnost vseh udeležencev
prireditve. Nogometni klub je odgovoren za vedenje svojih organiziranih navijačev in prisotnih gledalcev, ki se morajo ravnati po navodilih
organizatorja prireditve. Vodstveni ljudje v nogometnem klubu so prvi, ki morajo izvesti vse, da zagotovijo ustrezne službe, ki preprečijo nasilno,
nešportno vedenje, uporabo pirotehnike. Zavedati se je potrebno, da se vsi, ki pridejo na športno prireditev počutijo varne in obnašajo v duhu
fair-playa ter jim zagotovi uživanje v prikazani nogometni igri. S tem pripomorejo k izkoreninjenju nešportnih potez ter nasilnega ravnanja in
vplivajo na ugled in razvoj nogometa. Klub je z pomanjkljivo organizacijo tekem (kontrola navijačev na vstopu na tribune, prosto sprehajanje
navijačev iz enega vhoda stadiona na drugi vhod stadiona med tekmo, odgovoren za incident, ki se je zgodil (vdor na igrišče in splošen pretep med
navijači).
- zaradi pomanjkljive organizacije tekme, ki je privedlo do vdora organiziranih navijačev obeh ekip in splošnega pretepa na igrišču, se izreče
denarna kazen 300 € /tristo evrov/.
Na podlagi 31. člen Disciplinskega pravilnika NZS je bil klub MNK Izola pozvan, da se v pisni obliki v roku 24 ur od prejema tega obvestila izjasnite
glede disciplinskih kršitvah (Glej DZ. 6/2018 z 26. 9. 20189, uvedba postopka) V izjavi ki jo je popisal predsednik kluba MNK Izola gospod Bednarik
dogodke ne zanikajo, temveč jih obžalujejo.
Pri izreku enotne denarne kazni za storjene disciplinske prekrške je disciplinski sodnik upošteval okoliščine (predkaznovanost, klub doslej ni bilo
podobnih incidentov ter obžalovanje kluba za nastale dogodke, baklje niso bile odvržene na igrišče). Vsota vseh storjenih prekrškov je v denarna
kazen v višini 1500 € /tisoč petsto evrov/ in igranje ene tekme brez gledalcev na domačem igrišču.
Pri tem se upošteva izrečena kazen 500 € /petsto evrov/ in prepoved igranja na eni domači tekmi brez gledalcev, ki se pogojno odloži, v kolikor
navijači klub ne storijo v tekmovalni sezoni 3. SNL – ZAHOD 2018/2019 podobnega ali težjega disciplinskega prekrška. Pogojna kazen velja vključno
z 28 krogom, ki se odigra v začetku junija 2019.
Ob upoštevanju olajševalni okoliščin se MNK Izola izreče enotna denarna v višini 700 € /sedemsto evrov /
in
denarna kazen 500 € /petsto evrov/ in igranje ene tekme brez gledalcev na domačem igrišču v Izoli, ki se pogojno odloži, v kolikor navijači klub ne
storijo v tekmovalni sezoni 3. SNL – ZAHOD 2018/2019 podobnega ali težjega disciplinskega prekrška. Pogojna kazen velja vključno z 28 krogom, ki
se odigra v začetku junija 2019.

3. SNL ZAHOD 18/19 , 6. krog Elta Izola – Koper, 22. 9. 2018 so gostujoči organizirani navijači Kopra na tribuni sprožili eno močno petardo, ter
večkrat prižgali svetleče bakle, nespodobno navijali med tekmo ter vzpodbudili vdor na igrišče in se pretepali z domačimi navijači in s tem prekinili
nogometno tekmo za 6 /šest/ minut. Zaradi navedenih disciplinskih prekrškov ter pomanjkljive organizacije tekme se uvede disciplinski postopek
zoper FC Koper na podlagi določil 3/3., 6/1., 9/1(3)., 9/3(1)., 13/1., 16/1-2 in 25/1(6). člena DP NZS in se izreče enotna denarna v višini 350 € /tristo
petdeset evrov/
in
denarna kazen 800 € /osemsto evrov/ in igranje ene tekme brez gledalcev na domačem igrišču v Kopru, ki se pogojno odloži, v kolikor navijači
kluba ne storijo v tekmovalni sezoni 3. SNL – ZAHOD 2018/2019 podobnega ali težjega disciplinskega prekrška. Pogojna kazen velja vključno z 28
krogom, ki se odigra v začetku junija 2019.
OBRAZLOŽITEV:
Iz Zapisnika o tekmi poročilu delegata ter dodatnemu poročilu delegata o incidentu ter izjavah glavnega in pomočnikov sodnikov 3. SNL ZAHOD
18/19, 6. kroga med Elta Izolo – Koper, ki je bila odigrana 22. 9. 2018 ob 16.00 na mestnem stadionu v Izoli je prišlo na tekmo 50 organiziranih
navijačev iz Kopra. Organizirani navijači Kopra so v:
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- 3 minuti aktivirali eno močno petardo, ki je povzročila močan pok – izrečena denarna kazen 50 € /petdeset evrov/
- 34 minuti so prižgali več svetlečih bakel - izrečena denarna kazen 150 € /sto petdeset evrov/
- 55 minuti so prižgali šest svetlečih bakel – izrečena denarna kazen 150 € /sto petdeset evrov/
V nobenem primeru bakle niso padale v ograjeni del igrišča in niso motile potek nogometne igre.
Organizirani navijači Kopra so na svojem delu tribune zažgali velik navijaški šal domačih navijačev, ki so ga prinesli s seboj na tekmo. To je
razburilo domače organizirane navijače in so poslali v navijaški prostor gostujočih organiziranih navijačev svoja navijača, ki sta jim vzela večji
transparent in zastavo Kopra. Po odvzemu transparenta in zastave sta preskočila ograjo in se v teku čez igrišče napotila k svojim navijačem. Ko so
opazili dejanje gostujoči navijači je za domačima navijačema preskočilo ograjo okoli deset navijačev Kopra in teklo za domačima navijačema.
Domači navijači so vse opazovali in tudi oni preskočili ograjo na igrišče. Na igrišču se je vnel splošen pretep. Redarska služba je bila nemočna. Javni
red je vzpostavila policija s svojo intervencijo in pomočjo prisotnih rediteljev. V času pretepa so vsi igralci in uradne osebe na poziv sodnika tekme
zaradi lastne varnosti zapustili igrišče in odšli v garderobo. Po šestih minutah so bili omogočeni pogoji za nadaljevanje tekme. Nihče od uradnih
oseb na tekmi ni bil napaden in poškodovan. Policijske sile so deset minut pred tekmo odpeljale iz stadiona približno 15 organiziranih gostujočih
navijačev in jih pospremili z vozili proti Kopru, medtem so zadržali domače navijače na tribuni in s tem preprečili incidente po končani tekmi. Pri
določitvi denarne sankcije je bilo upoštevano dejstvo da so organizirani navijači Kopra tisti, ki so vzpodbudili reakcijo navijačev domače ekipe, ki je
kasneje vodil do prekinitve igre za šest minut.
- 66 minuti je prišlo do prekinitve igre za 6 /šest/ minut, ker sta se na igrišču stepli navijaški skupini, izrečena denarna kazen 800 € /osemsto evrov/
in igranje ene tekme brez gledalcev na domačem igrišču, ki se pogojno odloži, v kolikor navijači klub ne storijo v tekmovalni sezoni 3. SNL – ZAHOD
2018/2019 podobnega ali težjega disciplinskega prekrška. Pogojna kazen velja vključno z 28 krogom, ki se odigra v začetku junija 2019.
- večkrat nespodobno skandirali in žalili nasprotne navijače – izrečena denarna kazen 200 € /dvesto evrov/
Predpis NZS Varnost na stadionih v 4. členu navaja odgovornost kluba za vedenje navijačev. Navijači gostujočega moštva FC Koper so prišli na
tekmo. Organizator tekme jih je prepoznal in jim določil mesto na nasprotni tribuni. 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 FC Koper odgovoren FC Koper. V nadaljevanju istega
dokumenta v 9. členu določa da so 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). Slednje je vodstvo FC Kopra storilo
(obveščanje policije, kot so navedli v odgovoru svoje izjave.
Na podlagi 31. člen Disciplinskega pravilnika NZS je bil klub Koper pozvan, da se v pisni obliki v roku 24 ur od prejema tega obvestila izjasnite glede
disciplinskih kršitvah (Glej DZ. 6/2018 z 26. 9. 20189, uvedba postopka) V izjavi, ki jo je popisal predsednik kluba FC Koper gospod Valenčič
dogodke ne zanikajo, temveč se od navijaškega obnašanja distancirajo in ji najstrožje obsojajo. Navajajo, da nimajo svoje organizirane navijaške
skupine. O tem, da jih bodo navijači prišli spodbujat niso vedeli in so tudi tako obvestili predstavnika policije.
Hkrati je potrebno izpostaviti, da se vsako nasilno vedenje na športnih prireditvah obravnava z ničelno toleranco in da se morajo vsi udeleženci
javne prireditve obnašati v športnem duhu. Vzdržati se je potrebno nasilnih ravnanj. Zavedati se je potrebno, da takšne kršitve negativno vplivajo
na razvoj nogometa in njegov ugled, saj so bili na tekmi tudi mlajše selekcije FC Koper in niso videli fair playa s strani navijačev, temveč
spodbujanja nestrpnosti in medsebojne žalitve med tekmo, kar ni lepa popotnica za mladega športnika in klubu nalaga obveznost, da s
pedagoškimi prijemi in upoštevajoč deset zlatih pravil za nogomet zajema vsa športna, moralna in etična načela, za katerimi stoji svetovna
nogometna organizacija (FIFA) in za katera se je potrebno borili tudi v prihodnosti, ne glede na vse interese, ki bi se utegnili pojaviti v naši igri. Ta
pravila so pomembna tudi zato, ker pomagajo pri graditvi boljših odnosov in moštvenega duha v ekipi in po celem svetu.
Pri izreku enotne denarne kazni za storjene disciplinske prekrške je disciplinski sodnik upošteval okoliščine (predkaznovanost kluba, doslej ni bilo
podobnih incidentov navijačev, ostra verbalna obsodba in distanciranja za nasilna dejanja in baklje niso bile odvržene na igrišče). Vsota vseh
storjenih prekrškov denarne kazni je v višini 1350 € /tisoč tristo petdeset evrov/ in igranje ene tekme brez gledalcev na domačem igrišču. Kot
oteževalno okoliščino je disciplinski sodnik v postopku ocenjeval, da so organizirani gostujoči navijači vzpodbudili incident s prižiganjem velikega
šala domačih navijačev, zato je izrečena višja kazen, kot domačemu klubu.
Pri tem se upošteva izrečena kazen 800 € /osemsto evrov/ in prepoved igranja na eni domači tekmi brez gledalcev, ki se pogojno odloži, v kolikor
navijači klub ne storijo v tekmovalni sezoni 3. SNL – ZAHOD 2018/2019 podobnega ali težjega disciplinskega prekrška. Pogojna kazen velja vključno
z 28 krogom, ki se odigra v začetku junija 2019.
Ob upoštevanju olajševalni okoliščin se FC Koper izreče enotna denarna v višini 350 € /tristo petdeset evrov/
in
denarna kazen 800 € /osemsto evrov/ in igranje ene tekme brez gledalcev na domačem igrišču v Kopru, ki se pogojno odloži, v kolikor navijači
kluba ne storijo v tekmovalni sezoni 3. SNL ZAHOD 2018/2019 podobnega ali težjega disciplinskega prekrška. Pogojna kazen velja vključno z 28
krogom 3. SNL ZAHOD, ki se odigra v začetku junija 2019
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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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