Nova Gorica , 23.10.2019

Zapisnik
5/2019. obravnave disciplinskega sodnika MNZ Nova Gorica, ki je bila v sreda, 23. oktober 2019, in na kateri je na podlagi 37. člena Disciplinskega
pravilnika (v nadaljevanju: DP) sprejel in izdal naslednje

SKLEPE
MNZ NG U11, 5. krog
Gorica - Tolmin črni, 19.10.2019
Starejši cicibani U-11 2019/20 MNZ Nova Gorica 5. krog Gorica – Tolmin črni, odigrana 19. 10. 2019 ob 09.00 v športnem parku Nova Gorica na
igrišču z umetno travo, se zaradi kršitve predpisov MNZ Nova Gorica NK Tolmin, ker na tekmi ni bil prisoten trener, na podlagi določil 36/1. člena
DP, disciplinski postopek zoper NK Tolmin USTAVI.
OBRAZLOŽITEV:
Pri pregledu vnosov zapisnika v sistem Regista Nogometne zveze Slovenije, namenjena vodenju vseh nogometnih tekmovanj, ki so pod okriljem
Nogometne zveze Slovenije ali ene izmed Medobčinskih nogometnih zvez je bilo ugotovljeno, da uradna oseba kluba ND Gorica g Mezek Matej, ki
je vnesel zapisnik v sistem Registo, v zapisnik nogometne tekme ni vnesel ime in priimek ter številko licence trenerja ekipe Tolmin črni.
V dodatnem pisnem pojasnilu je trener domačega moštva ND Gorica, ki je tudi uradno pisal zapisnik nogometne tekme pisno pojasnil, da je bil
trener gostov prisoten, vendar je pozabil vnesti podatke g. Klemna Jarca s trenersko licenco (12452-C) v zapisnik, za kar se opravičuje in zatrjuje, da
se bo v bodoče potrudil, da to tega ne bo prihajalo.
Disciplinski sodniki MNZ Nova Gorica je pisno pojasnilo sprejel kot verodostojni dokaz in je disciplinski postopek zoper NK Tolmin ustavil, ker
dejansko ni prišlo do kršitve predpisov MNZ/NZS, ampak za subjektivno napako (malomarnost) domačega trenerja, ki je na tekmi opravljal tudi
administrativne naloge. Za storjeno napako se je pisno opravičil.

Starejši cicibani U-11 2019/20 MNZ Nova Gorica 5. krog Gorica – Tolmin črni, odigrana 19. 10. 2019 ob 09.00 v športnem parku Nova Gorica na
igrišču z umetno travo, se zaradi kršitve predpisov MNZ Nova Gorica ND Gorica, ker na tekmi ni bil prisoten trener, na podlagi določil 36/1. člena
DP, disciplinski postopek zoper ND Gorica USTAVI.
OBRAZLOŽITEV:
Pri pregledu vnosov zapisnika v sistem Regista Nogometne zveze Slovenije, namenjena vodenju vseh nogometnih tekmovanj, ki so pod okriljem
Nogometne zveze Slovenije ali ene izmed Medobčinskih nogometnih zvez je bilo ugotovljeno, da uradna oseba kluba ND Gorica v zapisnik
nogometne tekme ni vnesla imena in priimka ter številko licenco trenerja ND Gorica.
V dodatnem pisnem pojasnilu je trener domačega moštva ND Gorica g. Matej Mezek pisno pojasnil, da je bil prisoten, vendar je pozabil vnesti
svoje podatke (ime, priimek in številko trenerske licence) v zapisnik, za kar se opravičuje in zatrjuje, da se bo v bodoče potrudil, da to take napake
ne bo prišlo.
Disciplinski sodniki MNZ Nova Gorica je pisno pojasnilo sprejel kot verodostojni dokaz in je disciplinski postopek zoper ND Gorico ustavil, ker
dejansko ni prišlo do kršitve predpisov MNZ/NZS, ampak za subjektivno odgovornost domačega trenerja (malomarnost), za katero se je opravičil.
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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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