Nova Gorica , 10.12.2019

Zapisnik
8/2019. obravnave disciplinskega sodnika MNZ Nova Gorica, ki je bila v torek, 10. december 2019, in na kateri je na podlagi 37. člena
Disciplinskega pravilnika (v nadaljevanju: DP) sprejel in izdal naslednje

SKLEPE
MNZ NG U15, 9. krog
Hidria Tolmin - Gorica U14, 30.11.2019
Starejši dečki U15 2019/20 MNZ Nova Gorica 9. krog Hidria Tolmin – Gorica U 14, odigrana 30. 11. 2019 ob 12.00 v Športnem parku Log v Tolminu
je bil v 47 minuti tekme izključen trener NK Tolmin g. Peter Hočevar zaradi protestiranja na sodniško odločitev in se mu na podlagi določil 2/1(o).,
6(a)., 8/1(f)., 8/2., 9/2., 10/1., 10/3., 17., 22. 25/1(a) in 32/1 prva alinea. člena DP, ter v povezavi s točko I. E.3 v povezavi s točko II Splošnih navodil
NZS – disciplinska politika organov vodenja tekmovanja NZS trenerju g. Petru Hočevarju NK Tolmin izreče enotna kazen prepovedi dostopa do
garderob in tehničnega prostora na 2 /dveh/ prvenstvenih tekmah MNZ in NZS in se mu izreče denarna kazen v višini 100 € /sto evrov).
OBRAZLOŽITEV:
Iz zapisnika delegata o odigrani prvenstveni nogometni tekmi Starejši dečki U15 2019/20 MNZ Nova Gorica med Hidria Tolmin – Gorica U 14, ki je
bila odigrana 30. 11. 2019 ob 12.00 (zaradi predelegiranja) v Športnem parku Log v Tolminu je bil v 47 minuti tekme izključen trener NK Tolmin g.
Peter Hočevar ki ima trenersko licenco 10355-UEFA B zaradi protestiranja na sodniško odločitev.
Iz poročila delegata in sodnika nogometne tekme ter poročila o izključitvi/incidentu je razvidno, da je bil v 47 minuti tekme ob doseženem
izenačujočem zadetku gostujoče ekipe bil direktno z rdečim kartonom izključen domači trener g Peter Hočevar zato ker je glasno protestira na
sprejeto sodniško odločitev. Sam je smatral, da je bil zadetek dosežen iz prepovedanega položaja (ofsajd) igralca Gorice. Sodnik je reagiral na
protest domačega trenerja in ga želel pomiriti ter opozoriti. G Hočevar se ni umiril in je nadaljeval s protestiranjem pri tem je tudi med drugim
sodniku izrekel "puši mi kurac". Sodnik tekme mu je pokazal rdeči karton, nakar trener zapusti igrišče. Po končani tekmi se ni opravičil za svoje
dejanje.
Trener ni podal pisne izjave po tekmi v 48 urah kot mu to omogoča 2 odstavek 34 člena DP NZS, zato gre slediti izjavam delegata in sodnika tekme,
ki disciplinsko kršitev opišeta v svojih poročilih o tekmi. Trener je skladno s 2/1(0) DP NZS uradna oseba in ne sme na takšen način reagirati ter
protestirati na sodnikovo odločitev. Z glasnim protestiranjem pred otroci (igralci) kot njihov pedagog in trener izreka takšne besede s čimer kaže
javno svoje neobvladovanje je skladno s 6/(a) členom DP NZS odgovoren za neetično in nešportno vedenje. Trenerjevo delo je, da vodi moštvo in
usmerja igro svoje ekipe in je pri tej starostni generaciji otrok tisti, ki daje osebno vzgled v športnem vedenju in rasti mladostnikov, ki so mu
zaupani v proces treniranja, izobraževanja in vzgoje v igri z žogo v nogometu. Ravnati se mora skladno s sprejetimi navodili statuti, kodeksi (NZS,
trenerske organizacije)
Pri izreku kazni je disciplinski sodnik upošteval oteževalne okoliščine in predkaznovanost trenerja, ki je bil za nešportno vedenje že kaznovan z
dvema /2/ tekmama prepovedi dostopa do garderob in tehničnega prostora, ter pogojno denarno kaznijo 100 /sto evrov/, ki se je pogojno odložila
v kolikor trener ne bo storil enake kršitve. To kazen mu je disciplinski sodnik izrekel v četrtem /4/ krogu tega tekmovanja (glej DZ številka 3/2019 U
15 objavljen na intranetni strani MNZ Nova Gorica 2. 10. 2019.
Potrebno je tudi poudariti, da je v skladu z načeli UEFE in NZS nedopustno protestiranje in kritiziranje naperjeno neposredno na sodnike, ki
preseže običajen nivo nestrinjanja s sojenjem sodnikov, in v tem primeru je bila ta dovoljena meja prekoračena. Zato mu je disciplinski sodnik
poleg prepovedi dostopa do garderob in tehničnega prostora, zaradi ponavljanja kršitev neetičnega in nešportnega obnašanja skladno s točko I.
E.3 v povezavi s točko II Splošnih navodil NZS – disciplinska politika organov vodenja tekmovanja NZS izrekel enotno kazen treh /3/ tekem
prepovedi dostopa do garderob in tehničnega prostora na vseh nivojih tekmovanja MNZ Nova Gorica in NZS (dve /2/ se izreče za nešportno in
neetično ravnanje in 1 /eno/ tekmo zaradi predkaznovanost (glej DZ številka 3 z 2.10,2019). Poleg tega se mu izreče tudi denarna kazen v višini 100
€ /sto evrov/) ), ki se izvrši, ker mu je bila v prej citiranemu postopku izrečena pogojno v kolikor ne bo storil istovrstnega prekrške do 15. 6. 2020.
Ob upoštevanju vseh dejstev in okoliščin v konkretnem primeru in upoštevanju predkaznovanost za istovrstni prekršek disciplinski sodnik smatra,
da je navedena kazen primerna sankcija, ki mora biti zaradi preprečevanja podobnega ravnanja s strani uradne osebe primerno visoka in bo
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delovala tudi preventivno.

Zoper izrečene kazni 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 je vplačana pritožbena taksa v višini 100,00 EUR na TRR MNZ NOVA GORICA SI56
0475 0000 0280 866. Pritožba ne zadrži izvršitve kazni. O pritožbi odloča komisija za pritožbe. Pritožbo lahko vloži kaznovani ali njegov klub
Disciplinski sodnik Alojz Žerak l.r.
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