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ZAPISNIK
18-2017/18 obravnave disciplinskega sodnika, ki je bila v sredo, 19. junija 2018 na kateri je, na
podlagi 37. člena Disciplinskega pravilnika (v nadaljevanju DP), sprejel in izdal naslednje

SKLEPE:
Mlajši dečki MNZ U13 TS 2017/18 – 25. krog z dne 11.6.2018
ADRIA : VODICE ŠEMPAS
Zaradi pomanjkljive organizacije tekme – v slačilnici gostov je neznana oseba ali več oseb zmočila
športne torbe in oblačila, mobilni telefon ter enemu igralcu skrila obuvalo v sanitarije se na podlagi
določil 9/1(3)., 13/1., 16., 18., 25/1(5). in 26/1. člena DP, ND ADRIA izreče
denarno kazen v višini 200 €, ki se pogojno odloži, v kolikor klub ne stori v obdobju devetih
mesecev podobnega ali težjega disciplinskega prekrška. Pogojna kazen velja vključno z 6. 3. 2019.

Obrazložitev:
Na podlagi 1. alinee 29. člena Disciplinskega pravilnika NZS (v nadaljevanju DP NZS) je glavni sodnik
tekme U13 med ekipama Adria : Vodice Šempas, ki je bila odigrana na pomožnem igrišču Pri Štantu
Miren 11. 6. 2018 ob 17.00 ugotovil, da so v slačilnici gostov bile zmočene torbe z vodo. Po pogovoru
z trenerjem in predstavnikom obeh ekip smo ugotovili, da je bilo to vse storjeno namerno.
Po izvedenem disciplinskem postopku zoper Adrio iz Mirna, zaradi storitve prekrška slabe organizacije
tekme s tem, da niso pripravili ustrezno prazne slačilnice za goste, je niso ustrezno zavarovali, da je
prišlo med igranjem drugega polčasa od neznane osebe ali več oseb do polivanja torb z vodo.
Namočene so bile športne torbe, osebna oblačila igralcev, en telefon ter skrito obuvalo enega igralca v
sanitarijah v prostorih NK Adria. Materialna škoda ni nastala. Igralci so odšli domov oblečeni v
rezervnih dresih. Mobilni telefon je po razstavitvi in sušenju doma ponovno deloval.
Na podlagi pisne izjave glavnega sodnika Mateja Žižmonda, pisne izjave predsednika NK Vodice
Šempas Marka Merviča, e-mail odgovora predstavnika NK Adria s podpisom Ciril je v. d.
disciplinskega sodnika po prenosnem telefonu opravil 15. 6. 2018 med 20.00 in 20.35 še dodatno
zbiranje informacij od:




Predsednika NK Vodice Šempas Markota Merviča
Trenerja U13 NK Adria Mateja Mlečnika
Vodje nogometne šole Adria Valterja Povšiča

Ugotovljeno je bilo, da so imeli gostje na razpolago odprto slačilnico v katero je dostop možen le iz
igrišča. V slačilnici so bile športne torbe in obešene markirke domačih igralcev. Domači so športne
torbe umaknili iz slačilnice. Markirke pa so ostale v garderobi in so jih igralci U9 NK Adria vzeli med
potekom drugega polčasa in odšli na trening na drugo igrišče. Po končanem drugem polčasu so
gostujoči igralci v slačilnici našli zmočene svoje športne torbe, oblačila, en telefon in odnesli obuvalo
ter ga vrgli v sanitarije. S tem je NK Adria kršila določila 5 alinee 1. odstavka 25. člena DP NZS ker ni
poskrbela za varnost osebnega premoženja gostujočih igralcev, omogočila nepooblaščen dostop eni ali
več osebam, ki so storile to dejanje. Pri odločanju o odgovornosti za prekršek je upoštevano dejstvo, da
je klub odgovoren za dogodke, ki se dogajajo v uradnih prostorih kluba pred med in po nogometni
tekmi in ni storil dovolj, da je prišlo do navedenega prekrška. Ob tem dogodku so bili gostujoči igralciotroci zelo prizadeti in niso skrivali nezadovoljstva.
Kot olajševalno okoliščino 7. člen DP NZS je šteti, da ni nastala materialna škoda na zmočeni osebni
ter športni opremi, prenosnem telefonu in je bila najdeno obuvalo igralca. Opravičilo domačega
trenerja. Hkrati tudi dolžnost gostujoče uradne osebe (predstavnik kluba), da od uradne osebe
domačega kluba zahteva ključe garderobe, da bi se ta lahko zaklenila in s tem zavarovalo osebno
premoženje gostujočih igralcev.
Zato je bila izrečena NK Adriji pogojna denarna kazen na podlagi 3 alinee, 1. odstavka 9. člena in 1.
odstavka, 13. člena, DP NZS , ki se pogojno odloži 1. odstavek, 16. člena DP NZS, v kolikor klub ne
stori v obdobju devetih mesecev podobnega ali težjega disciplinskega prekrška od dneva izreka kazni.
Zavedati se moramo, da se moramo na športnih prireditvah obnašati v športnem duhu. Vzdržati se
moramo nešportnih dogodkov, ki škodujejo ugledu v nogometnem tekmovanju in vzpodbujajo
nestrpnost, sovraštvo ter podrejen položaj posameznika ali ekipe. Še posebej takrat ko imamo pred
seboj otroke, ki nam jih straši zaupajo, da jih vzamemo v nogometno družino, jih izobražujemo in
vzgajamo in učimo strpnosti v skladu z duhom pravil igre, fair playa ter desetih zlatih pravil, ki jih
razvijamo in negujemo v nogometni družini.
Vsi moramo strmeti k ničelni toleranci na kakršno koli obliko nešportno vedenje ljudi, ki nastopamo v
nogometu.

PRAVNI POUK:
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 GORIC SI56
0475 0000 0280 866. Pritožba ne zadrži izvršitve kazni. O pritožbi odloča komisija za pritožbe .
Pritožbo lahko vloži kaznovani ali njegov klub.
V. D. Disciplinski sodnik:

Alojz Žerak l.r.

