Nova Gorica , 10.12.2019

Zapisnik
7/2019. 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 U1213, 2. krog
Primorje črni - Gorica beli, 09.11.2019
Mlajši dečki U12/13 2019/20 MNZ Nova Gorica 2. krog Primorje črni - Gorica beli, se zaradi kršitve predpisov MNZ Nova Gorica ND Gorica,
prepozno odpovedane že delegirane tekme, na podlagi določil 3/1., 4/1(h), 7., 8/4 ( c ) 17, in 32/1 prva alinea. člena DP, se ekipa ND Gorica kaznuje
z denarno kaznijo dvajset (20,00) € /evrov/.
OBRAZLOŽITEV:
Disciplinski sodnik je 26. september 2019, na podlagi 36. člena Disciplinskega pravilnika NZS izdal sklep, da se zaradi prepozno odpovedane že
delegirane nogometne tekme 2. kroga Mlajši dečki U 12/13 2019/20 MNZ Nova Gorica med ekipama Primorje črni in Gorica beli, ki bi morala biti
odigrana v Ajdovščini 23. 9. 2019 ob 17.00.(Glej zapisnik številka 2/2019 U 12/13 z 26. 9. 2019 objavljen na intranetni strani MNZ Nova Gorica)
uvede disciplinski postopek. Disciplinski sodnik kazni ni izrekel, ker ni imel dovolj argumentov za izrek sankcije.
Disciplinski sodnik je bil obveščen s strani vodje tekmovanja MNZ Nova Gorica po elektronski pošti 25. 9. 2019, da ga je vodja nogometne šole ND
Gorica g. Peter Fabjan obvestil, da ga je trener Gorica beli obvestil, da ne more sestaviti ekipe, ker je sedem (7) igralcev zbolelo. Vodja tekmovanja
MNZ Nova Gorica je obvestil o tem tudi vodjo nogometne šole Ajdovščina g. Uroša Pintarja ter nato odpovedal nogometno tekmo. O odpovedi
tekme je obvestil delegiranega sodnika in MDNS Nova Gorica.
Zaradi ugotavljanja dejstev in okoliščin in dejanskega stanja je disciplinski sodnik MNZ Nova Gorica pisno po elektronski pošti preko MNZ Nova
Gorica obvestil vodje šole g Fabjana 25. 9. 2019, da je na podlagi 1. odstavka, 34. člena disciplinskega pravilnika Nogometne zveze Slovenije zoper
ND Gorico uveden disciplinski postopek zaradi odpovedi tekme na dan tekme in zahteval naslednja pojasnila:
- ime in priimek obolelega igralca, reg. Št. registracijskega, kateri razred OŠ obiskujejo (primer
Alojz Žerak, 5 a razred OŠ Milojke Štrukelj)
- original potrdilo zdravnika o obisku ambulante zaradi bolezni ali
- potrdilo staršev o obvestilu, da so otroci manjkali pri pouku zaradi bolezni
Zaradi zbiranja informacij je disciplinski sodnik določil rok, da mu mora odgovorna oseba v roku 24 ur posredovati ime in priimek obolelega
igralca in številko registracije športne izkaznice, ter katero OŠ dotični otrok obiskuje. V roku 6 delovni dni pa pridobijo od staršev potrdilo
zdravnika o obisku ambulante zaradi bolezni ali potrdilo staršev o obvestilu, da so otroci manjkali v šoli zaradi bolezni.
V roku 24 ur je g. Fabjan po elektronski pošti sporočil nedorečeni odgovor, ki ni skladen z zgoraj zahtevanimi informacijami (brez imen in priimkov
igralcev ki naj bi zboleli).
V roku 24 ur je g. Fabjan po elektronski pošti sporočil 25. 9. 2019 navajam »Ker imamo pri selekcij U12 majhno število otrok nam že pet otrok
pomeni nezmožnost za igranje tekme. Trener ekipe U12 Tomaž Winkler me je klical v ponedeljek zjutraj da mu vse povprek odpovedujejo zaradi
bolezni ( sam sem tudi v skupini na whats app in sem to tudi vidu), nemudoma sem klical vodjo tekmovanja in ga o zadevi obvestil ter se z njim
zmenil. Glede obiska pri zdravniku ne morem vedeti če so bili pri njemu lahko pa preveril. Bomo pa mail posredovali staršem da napišejo izjavo.
Ne morem pa vam zagotoviti da bo to narejeno v 6 dneh, ker je odvisno od staršev. ND Gorica je prvič v zadnjih 4 letih zaradi takega razloga
odpovedala tekmo, za razliko od drugih, pa nisem nikjer zasledil nobenih disciplinskih ukrepov, drugače so se tekme odpovedale samo zaradi
slabega vremena«.
V tem odgovoru ni bilo zahtevanih podatkov, ampak le informacije, ki jih je vodja že navedel ob odpovedi tekme.
Ker v roku 6 dni odgovorna oseba ni podala odgovora je disciplinski sodnik zopet pisno preko MNZ Nova Gorica klub pozval 3. 10. 2019, da
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sporočijo povratno informacijo o zahtevanih podatkih, ki jih niso dostavili.
Odgovorna oseba g Fabjan je posredoval pisni odgovor po elektronski pošti 4. 10. 2019 navajam « Po vašem prvem pozivu smo mail preposlali
tudi dotičnim staršem, do danes se je javila samo en starš. Meni je žal ma ne morem stare preganjati in jim neki storiti kar ni njihova obveza.
Gospodu disciplinskemu sodniku pa dam v njegovo presojo kaj bo naredil in sicer ima možnost tekmo registrirati 3:0 in opozorilo klubu ( ND
Gorica ) ali pa pusti da se kluba zmeniva med sabo kdaj bomo tekmo nadoknadili. Naj presodi sam, kaj je v interes nogometa«.
Disciplinski sodnik se je 5. 11. 2019 osebno zglasil v klubu ND Gorica pri g. Fabjanu, da vidi korespondenco, za katero so trdili da jo imajo, vendar
mi je bil le pokazan dopis izdanega sklepa številka 2 z 26. 9. 2019, ki ga je g Fabjan posredoval trenerju ekipe. Odgovora pa ni bilo nobenega. Tudi
na tem sestanku je disciplinski sodnik vprašal, naj mu izročijo podatke obolelih otrok, pa jih ni imel pri sebi. Obljubil je, da jih bo poizkusil pridobiti
od trenerja. Do pisanja sklepa 10. 12. 2019, klub ni posredoval nobene informacije več.
Disciplinski sodnik v postopku ugotavlja, da je naredil vse, da bi dobil podatke, ki bi dokazali, da je klub tekmo odpovedal zaradi obolenja sedmih
igralcev na dan tekme. V kolikor bi pridobil verodostojne podatke, ki bi kazale na resničnost navedenega razloga odpovedi tekme bi zaradi
izrednih okoliščin disciplinski postopke ustavil zoper ND Gorica. Vendar odgovorna oseba v klubu g Fabjan ni dostavil nobenega verodostojnega
podatka, ki bi kazal na obolelost kar sedmih otrok naenkrat, zato je zoper klub ND Gorica uvedel disciplinski postopek in izrekel denarno sankcijo
skladno s sklepom IO MNZ Nova Gorica ki je bil sprejet in bil napisan v Zapisniku št. 11/2014-18/zap z 18. 4. 2017, 4. točka zapisnika navajam: v
kolikor se tekma ne odigra v uradno delegiranem terminu in je tekma preložena iz neupravičenih razlogov, bo vodstvo tekmovanja klubu, ki je
poslal pisno prošnjo za prestavitev tekme, predalo v disciplinski postopek. Nadomestilo za neupravičeno preložitev tekme za posamezno
tekmovanje znaša 20 € /evrov/. Vsaka naslednja preložitev se proporcionalno poveča in znaša kot sledi: 2. preložitev 40 € /evrov/, 3. preložitev 80
€ /evrov/, 4. preložitev 160 € /evrov/. Zato je bila v sklepu navedena zgoraj navedena denarna sankcija. Prav tako so bili vsi klubi MNZ Nova Gorica
29. 9. 2017 (na intranetu MNZ objavljeno 8. 9. 2017) obveščeni o pravilnem postopku delegiranja tekem in prestavitev tekme, ki mora biti
posredovana najmanj 10 dni pred igralnim dnevom (do četrtka do 10 ure). Vse vloge po tem roku bodo zavrnjene, razen upravičenih razlogov, ki
so skladni s predpisi NZS in MNZ in ob pogoju da prestavitev tekme ne predstavlja tveganja za regularnost tekmovanja (velja za tekmovanja od
U13 dalje).
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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