Disciplinski zapisnik 2014-33
Tekmovalna sezona 2014/2015

Koper, 25.11.2014
Disciplinski sodnik MNZ Koper je na seji, ki je bila v torek, 25.11.2014 na podlagi 36. člena Disciplinskega
pravilnika NZS (v nadaljevanju: DP) sprejel sklep kot sledi:

Zaostali primeri:

EPNL 2014/2015 10.krog 18.11.2014
Jadran Pivovarna Mahnič : Korte Avtoplus
Igralec ekipe Jadran Pivovarna Mahnič Alan SUBAN reg.št. 27664 je bil na tekmi izključen v 70.minuti zaradi
žalitev in groženj glavnemu sodniku. Igralec je takoj po tekmi na MNZ Koper po elektronski pošti poslal svojo
izjavo v kateri je navedel, da ga je glavni sodnik žalil. V izjavi je igralec navedel priče dogodka in sicer Niki
MALIKOVIČ NK Korte Avtoplus, Tilen BARUCA NK Korte Avtoplus, Prodanovič Saša NK Jadran Pivovarna Mahnič in
DUJMOVIČ Anže NK Jadran Pivovarna Mahnič. Zaradi razjasnitve vseh okoliščin in razlogov za izključitev igralca
je disciplinski sodnik pozval vse vpletene da podajo svojo izjavo o dogodku. Na naslov disciplinskega sodnika so v
roku prispele izjave vseh pozvanih. Po proučitve izjav, poročila o izključitvi in poročila delegata tekme je
nedvoumno ugotovljeno, da je igralec ekipe Jadran Pivovarna Mahnič Alan SUBAN reg.št. 27664 s svojim
nešportnim in neetičnim vedenjem do glavnega sodnika kršil določbe 19.člena DP zato je bil tudi izključen. Iz
izjav je razvidno, da je k izbruhu jeze igralca prispevala neprimerna izjava glavnega sodnika »ne bodi idiot«. Na
podlagi 9/2, 19/1 in 20.člena Disciplinskega pravilnika NZS, ob upoštevanju Splošnih navodil NZS – disciplinska
politika organov vodenja lig NZS ter olajševalne okoliščine, da je reakciji pripomogla neprimerna sodniška izjava
se igralcu NK Jadran Pivovarna Mahnič SUBAN Alanu izreka kazen prepovedi nastopanja na 3/treh/ tekmah.

Košana : Plama Instalacije Kovačič
Ad.1)
Igralec ekipe Plama Instalacije Kovačič Mitja JAGODNIK reg.št. 15585 je bil na tekmi izključen v 52.minuti, ko
je prejel drugi rumeni karton zaradi brezobzirne igre. Igralec se z odločitvijo sodnika ni strinjal in je protestiral,
žalil sodnika ter ga s telesom odrival. Po končani tekmi je igralec hotel s sodnikom fizično obračunat, kar so mu
preprečili domačini. V skladu z 31. čl. DP je bil igralec Plama Instalacije Kovačič Mitja JAGODNIK pozvan, da v
roku 24 ur po prejemu (objavi na spletni strani) Disciplinskega zapisnika poda pisno izjavo o njegovem
nedopustnem dejanju. Na naslov disciplinskega sodnika je izjavo v imenu igralca poslal pomočnik trenerja
Zdravko Kirn vendar iz te izjave ni mogoče razbrati kdo jo je napisal. V izjavi so samo kritike sodnika z ničemer
pa igralec ni pojasnil svojega nedopustnega ravnanja ali ga obžaloval. Po proučitvi razpoložljive dokumentacije
je disciplinski sodnik na podlagi 9/2, 19/1 in 20.člena Disciplinskega pravilnika NZS, ob upoštevanju Splošnih
navodil NZS – disciplinska politika organov vodenja lig NZS sprejel sklep da se igralcu ekipe Plama Instalacije
Kovačič Mitja JAGODNIK reg.št. 15585 izreče enotna kazen prepoved nastopanja na 7/sedmih/ tekmah. Igralcu
se izreče prepoved nastopanja na 1 /eni/ tekmi zaradi prejetega drugega rumenega kartona, 3/tri/ tekme

prepovedi nastopanja zaradi žalitev in groženj sodniku ob izključitvi in prepoved nastopanja na 3/treh/ tekmah
zaradi groženj in žalitev sodnika po končani tekmi.

Ad.2)
Igralec ekipe Plama Instalacije Kovačič Grega MEZGEC reg.št. 62701 je bil na tekmi izključen v 53.minuti, ko
je protestiral zaradi sodnikove odločitve (dosojen prekršek za domačo ekipo). Igralec je pristopil do glavnega
sodnika ter ga odrinil z rokama v predel prsi, med početjem pa sodnika tudi grobo žalil. V skladu z 31. čl. DP je
bil igralec ekipe Plama Instalacije Kovačič Grega MEZGEC pozvan, da v roku 24 ur po prejemu (objavi na spletni
strani) Disciplinskega zapisnika poda pisno izjavo o njegovem nedopustnem dejanju.
Na naslov disciplinskega sodnika je izjavo v imenu igralca poslal pomočnik trenerja Zdravko Kirn vendar iz
poslane izjave ni mogoče razbrati kdo jo je napisal oz. ali je to dejansko izjava vpletenega igralca. V izjavi je
igralec oz. pomočnik trenerja navedel, da je sodnika prijel le za roko nad laktom. Po proučitvi vse
dokumentacije izjave igralca, poročila delegata, poročila glavnega in stranskega sodnika je ugotovljeno, da je
igralec Grega MEZGEC pristopil do glavnega sodnika in ga z roko odrinil v predel prsi, ob tem pa ga grobo žalil in
mu grozil. Vsak poskus fizičnega obračuna ali napada na sodnika je hujša disciplinska kršitev zato pri tem ne
more biti tolerance. S pristopom v neposredno bližino sodnika in odrivanjem v predel prsi je igralec posegel v
osebno integriteto sodnika kar je nedopustno. Po proučitvi razpoložljive dokumentacije je disciplinski sodnik na
podlagi 9/2, 19/1 in 20.člena Disciplinskega pravilnika NZS, ob upoštevanju Splošnih navodil NZS – disciplinska
politika organov vodenja lig NZS I/F-5,6 sprejel sklep, da se igralcu ekipe Plama Instalacije Kovačič Gregorju
MEZGEC reg.št. 62701 izreče kazen prepoved nastopanja za obdobje 6/šestih/ mesecev v ta rok se šteje tudi
čas suspenza in se izteče 18.5.2015.

Ad.3)
Vratar ekipe Plama Instalacije Kovačič Alen SILIĆ reg.št. 61742 je bil na tekmi izključen v 53.minuti, ko je po
dosojenem prekršku v korist domače ekipe prejel žogo ter jo močno brcnil v smeri glavnega sodnika. Vratar je
pristopil do glavnega sodnika in ga z roko odrinil v predel prsi nato pa z njim poskušal tudi fizično obračunat. Po
končani tekmi je vratar pristopil do glavnega sodnika in ga prijel za vrat, hujše posledice niso nastale le zaradi
posredovanja predstavnikov domače ekipe. V skladu z 31. čl. DP je bil vratar ekipe Plama Instalacije Kovačič
Alen SILIĆ pozvan, da v roku 24 ur po prejemu (objavi na spletni strani) Disciplinskega zapisnika poda pisno
izjavo o njegovem nedopustnem dejanju. Na naslov disciplinskega sodnika je vratar izjavo poslal v roku. V izjavi
je obžaloval svoje nedopustno ravnanje vendar zanika, da je sodnika prijel za vrat. Po proučitvi vse
dokumentacije izjave igralca, poročila delegata, poročila glavnega in stranskega sodnika je disciplinski sodnik
ocenil, da ni dvoma, da je do fizičnega kontakta med vratarjem in glavnim sodnikom prišlo. Vratar Alen SILIĆ je
pristopil do glavnega sodnika in ga z roko odrinil v predel prsi (sam pravi da je roko položil sodniku na ramo), ob
tem pa ga grobo žalil in mu grozil. Vsak poskus fizičnega obračuna ali napada na sodnika je hujša disciplinska
kršitev zato pri tem ne more biti tolerance. S pristopom v neposredno bližino sodnika in odrivanjem v predel prsi
je igralec posegel v osebno integriteto sodnika kar je nedopustno. Tako delegat, glavni sodnik in prvi pomočnik
sodnika so opisali dogajanje po koncu srečanja ob tem pa se poraja dvom ali je intenziteta in obseg fizičnega
kontakta med glavni sodnikom in vratarjem res bila taka kot navaja glavni sodnik. Po proučitvi razpoložljive
dokumentacije je disciplinski sodnik na podlagi 9/2, 19/1 in 20.člena Disciplinskega pravilnika NZS, ob
upoštevanju Splošnih navodil NZS – disciplinska politika organov vodenja lig NZS I/F-2 in 5 (vratar porine sodnika
in vratar je grabil sodnika za roko ter mu grozil) in predkaznovanosti saj je vratar Alen Silić zaradi podobnih
prekrškov bil že kaznovan v pomladnem delu pretekle tekmovalne sezone (12.krog EPNL 2.4.2014 prepoved
nastopanja na 9 tekmah) sprejel sklep kot sledi.
Vsak fizični napad na sodnika je nedopusten in je vsega obsojanja vreden zato je kaznovalna politika NZS
predvidela za takšne kršitve discipline ostre sankcije. Vratarju ekipe Plama Instalacije Kovačič Alenu SILIĆ
reg.št. 61742 se izreče kazen prepoved nastopanja za obdobje 18/osemnajstih/ mesecev v ta rok se šteje tudi
čas suspenza in se izteče 18.05.2016.

Ad.4)
Po uradni dolžnosti je bil uveden disciplinski postopek zoper pomočnika trenerja ekipe Plama Instalacije Kovačič
KIRN Zdravka licenca C1466. Glavni sodnik je pomočnika trenerja KIRN Zdravka v 51.minuti zaradi protestiranja
zoper sodniško odločitev in grobih žalitev ter groženj glavnemu sodniku odstranil iz igrišča. Pomočnik trenerja ni
hotel zapustiti ograjenega dela igrišča, to je storil šele po daljšem prigovarjanju. Med zapuščanjem igrišča je
sodniku izrekel nekaj žaljivk. Po končani tekmi se je približal glavnemu sodniku z namenom fizičnega obračuna
vendar so mu domačini to preprečili. V skladu z 31. čl. DP je bil pomočnik trenerja KIRN Zdravko pozvan, da v
roku 24 ur po prejemu Disciplinskega zapisnika (objavi na spletni strani) poda pisno izjavo o njegovem
nedopustnem dejanju. Pomočnik trenerja je na naslov MNZ Koper v roku poslal izjavo v kateri je vsesplošno
kritiziral vpletenega sodnika, sodniško organizacijo in organe MNZ. V izjavi je pomočnik trenerja zapisal,
»Sodnikov po tekmi ni nameraval nihče fizično napasti, želeli smo samo obrazložitev.« Iz zapisanega se da
zaključit, da so po koncu tekme res obstopili sodnika, ki se je upravičeno (na predhodno dogajanje) počutil
ogroženega. V izjavi pomočnik trenerja ne obžaluje svojega ravnanja in ga ne prepozna kot nedopustnega.
Tako ravnanje pomočnika trenerja KIRN Zdravka licenca C1466, predstavlja hujšo kršitev Disciplinskega
pravilnika NZS. Trenerji so v prvi vrsti pedagogi, s svojo strokovnostjo, profesionalnim odnosom, spoštljivim
ravnanjem in upoštevanjem 10 zlatih pravil FAIR PLAYA bi morali mladim igralcem dajat dober zgled. Pomočnik
trenerja v tem primeru ni umirjal strasti ampak je s svojim početjem nedopustno ravnanje igralcev še spodbujal
in pri tem aktivno sodeloval. Po proučitvi vse razpoložljive dokumentacije in predkaznovanosti (pom.trenerja je
bil zaradi podobnih prekrškov odstranjen tudi v 3.krogu EPNL 14/15 na tekmi Plama instalacije Kovačič : Košana
) se na podlagi 11. in 24.čl Disciplinskega pravilnika NZS, ob upoštevanju Splošnih navodil NZS – disciplinska
politika organov vodenja lig NZS I/E-3,4 se pomočniku trenerja ekipe Plama Instalacije Kovačič KIRN Zdravko
licenca št. C1466 izreče kazen prepoved sodelovanja v vseh z nogometom povezanih dejavnosti za obdobje
6 /šestih/ mesecev v ta rok se šteje tudi čas suspenza in se izteče 18.05.2015.
Ad.5)
Po uradni dolžnosti je bil uveden disciplinski postopek zoper trenerje ekipe Plama Instalacije Kovačič RACMAN
Igorja licenca št. B0454. Trener je v 53.minuti po dosojenem prekršku za domačo ekipo pritekel do kazenskega
prostora ter protestiral na sodniško odločitev, pozival igralce k zapustitvi igrišča, obenem pa sodnika grobo žalil
z besedami«narkoman«. Glavnemu sodniku je grozil tudi med zapuščanjem igrišča. Po koncu srečanja je trener
RACMAN Igor hotel fizično obračunat z glavnim sodnikom kar so mu preprečili domačini. V skladu z 31. čl. DP je
bil trener RACMAN Igor pozvan, da v roku 24 ur po prejemu (objavi na spletni strani) Disciplinskega zapisnika
poda pisno izjavo o njegovem nedopustnem dejanju. Izjave trener na naslov MNZ Koper ni poslal, je pa pomočnik
trenerja Kirn Zdravko v svoji izjavi zapisal, da se RACMAN Igor strinja z njegovimi navedbami vendar to ni
mogoče razumeti kot izjavo.
Po proučitvi razpoložljive dokumentacije je bilo ugotovljeno, da ravnanje trenerja Racman Igorja predstavlja
hujšo kršitev Disciplinskega pravilnika NZS. Trenerji s svojimi pomočniki bi morali v prvi vrsti nastopat kot
pedagogi. S svojo strokovnostjo, profesionalnim odnosom, spoštljivim ravnanjem in upoštevanjem 10 zlatih
pravil FAIR PLAYA pa bi morali mladim igralcem dajat dober zgled. Trener v tem primeru ni umirjal strasti
ampak je s svojim početjem znatno prispeval k konfrontaciji igralcev s sodnikom in pri tem aktivno sodeloval kar
je nedopustno. Na podlagi 11. in 24.čl Disciplinskega pravilnika NZS, ob upoštevanju Splošnih navodil NZS –
disciplinska politika organov vodenja lig NZS I/E-3,4 ter ob upoštevanju predkaznovanosti (trener je bil zaradi
podobnih prekrškov v jesenskem delu prvenstva 2014/15 odstranjen že dvakrat v 3.krogu EPNL 14/15 na tekmi
Plama instalacije Kovačič : Košana in v 5 krogu na tekmi Fama Vipava : Plama instalacije Kovačič) se trenerju
ekipe Plama Instalacije Kovačič RACMAN Igorju licenca št. B04546 izreče kazen prepoved sodelovanja v vseh
z nogometom povezanih dejavnosti za obdobje 7 /sedmih/ mesecev v ta rok se šteje tudi čas suspenza in se
izteče 18.06.2015.

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 Koper:
si56 1010 0003 4741 127. Pritožba ne zadrži izvršitve kazni. O pritožbi odloča komisija za pritožbe MNZ Koper. Pritožbo lahko vloži
kaznovani ali njegov klub.

Disciplinski sodnik
Srečko Zebec l.r.

