Nova Gorica , 28.11.2019

Zapisnik
6/2019. obravnave disciplinskega sodnika MNZ Nova Gorica, ki je bila v četrtek, 28. november 2019, in na kateri je na podlagi 37. člena
Disciplinskega pravilnika (v nadaljevanju: DP) sprejel in izdal naslednje

SKLEPE
MNZ NG U11, 7. krog
Ledine - Bilje beli, 09.11.2019
Starejši cicibani U-11 2019/20 MNZ Nova Gorica 7. krog Ledine – Bilje Beli, odigrana 9. 11. 2019 ob 17.00 na stadionu Polje Žiri, se zaradi se zaradi
kršitve predpisov MNZ Nova Gorica NK Ledine zaradi nepravočasnega vnosa zapisnika o tekmi v aplikacijo Regista NZS na podlagi določil 3/2.,
4/1(h)., 8/4(a) 36/2. člena DP, NK Ledine izreče kazen OPOZORILO.
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 uradni predstavnik kluba NK Ledine ni v
predpisanem roku pred nogometno tekmo vnesel zapisnik v omenjeno aplikacijo.
V pisnem dogovoru 10. 11. 2019 na MNZ Nova Gorica je g Kristjan Brus sporočil, da je zapisnik vnesel v aplikacijo, ga potrdi in dal v prenos.
Zaključka pa mu ni dovolilo urediti, kljub temu, da je bilo vse ostalim kriterijem zadovoljeno. S strani MNZ Nova Gorica ga je sekretarka ga Monika
Simčič Batagelj napotila, da se poveže z odgovorno osebo NZS, ki lahko dostopa do pregledov vnosa in da to uredita. Ker ona tega ne more urediti
na takšen način. Vendar do sedaj ni bilo urejenega nič in zapisnik še vedno ni vnesen v sistem Regista. Podobno težavo z povezavo so imeli že v
prvem krogu, vendar je disciplinski sodnik, ker je šlo za prvi krog in so prvič imeli takšen postopek primer ustavil (Glej DZ številka. 1. z 23. 9. 2019
in objavljenega na intranetni strani MNZ Nova Gorica).
Kljub vsem danim možnostim predstavniku kluba, da zadevo uredi z odgovornimi za sistem Regista na NZS se do danes ni zgodilo nič. Zato je
disciplinski sodnik zoper klub uvedel disciplinski postopke in izrekel sankcijo opozorila.
Odgovorni osebi NK Ledina se naroča, da se zapisnik vnese v sistem Registe do 30. 11. 2019.

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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