Nova Gorica , 30.08.2018

Zapisnik
2/2018. obravnave disciplinskega sodnika MNZ Nova Gorica, ki je bila v četrtek, 30. avgust 2018, in na kateri je na podlagi 37. člena Disciplinskega
pravilnika (v nadaljevanju: DP) sprejel in izdal naslednje

SKLEPE
3.SNL ZAHOD 18/19 , 2. krog
Adria - Primorje, 25.08.2018
Zaradi kršitve predpisov – ekipa ND ADRIA je na tekmi nastopila brez prisotnosti trenerja, ki je prijavljen med uradnimi osebami za to tekmovanje,
se na podlagi določil 9/1(2)., 18. in 25/1(7). člena DP, ND ADRIA izreče UKOR
OBRAZLOŽITEV:
ND ADRIA je že na drugi tekmi 3. SNL ZAHOD zapored nastopila brez uradnega trenerja kluba v 3. SNL-Z. Klub je bil po prvem kolu tekmovanja
sankcioniran z opominom (Zapisnik 1/2018 z 22. 8. 2018). Kljub po prvem krogu ni podal izjave o razlogih neprisotnosti trenerja. Pomeni da je s
trenerjem prekinil pogodbo pred 18. 8. 2018, ko je bil odigran prvi krog tega tekmovanja. O prekinitvi pogodbe je Nogometno zvezo Slovenije,
tekmovalni licenčni organ obvestil šele 23. 8. 2018, dan zatem, ko je prejel sankcijo disciplinskega sodnika MNZ Nova Gorica. Na uradni straneh
NZS je bil tudi pred drugim krogom kot trener za ND ADRIA napisan trener Prelogar.
Iz dokumentacije je razvidno, da vodstvo kluba oziroma njena odgovorna oseba ni takoj ukrenili vse potrebno po prenehanju pogodbe s
trenerjem Prelogarjem. Klub ni takoj obvestil ustreznega organa o prenehanju pogodbe, niso našli začasne ustrezne menjave trenerja vsaj z
Licenco UEFA B. Skladno s pravili mora kljub od poteka prekinitve pogodbe s trenerjem v roku 60 dni zagotoviti trenerja z licenco UEFA A, v tem
roku pa lahko klub vodi začasno trener z licenco UEFA B. Pravila zagotavljajo, da na tem nivoju tekmovanja (3. SNL) mora ekipo voditi ustrezni
trener z ustrezno strokovno licenco. Na podlagi ugotovljenih dejstev podprtimi z dokumenti in časovno distanco je bila izrečena sankcija UKOR
Proti izrečenim sklepom disciplinskega organa 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 vplačana pritožbena taksa v višini 400 € na TRR NZS:
0279-6026-2279-522. Pritožba ne zadrži izvršitve kazni. O pritožbi odloča komisija za pritožbe NZS. Pritožbo lahko vložita kaznovani ali njegov
klub ter tisti, ki je predlagal uvedbo disciplinskega postopka.
Disciplinski sodnik Alojz Žerak l.r.
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