Nova Gorica , 08.07.2019

Zapisnik
29/2019. obravnave disciplinskega sodnika MNZ Nova Gorica, ki je bila v ponedeljek, 08. julij 2019, in na kateri je na podlagi 37. člena
Disciplinskega pravilnika (v nadaljevanju: DP) sprejel in izdal naslednje

SKLEPE
3.SNL ZAHOD 18/19
MLADINSKI NOGOMETNI KLUB IZOLA (v nadaljnjem besedilu MNK IZOLA) se zaradi neporavnanih zapadlih obveznosti v zakonitem roku do
Medobčinske nogometne zveze Nova Gorica na podlagi določil 8/4d., 4/1g in 32/1, četrta alinea člena DP NZS, kaznuje s prepovedjo vseh
dejavnosti povezanih z registracijo igralcev.
Kazen traja dokler kaznovani ne dokaže, da je neporavnane zapadle obveznosti do MNZ Nova Gorica v višini 5.310,50 € /pet tisoč tristo deset
evrov in petdeset centov/ poravnal.
OBRAZLOŽITEV
Disciplinski sodnik MNZ Nova Gorica je dne 3. 7. 2019, na podlagi obvestila predsednika MNZ Nova Gorica, v skladu s 4 alineo, 1 odstavka, 32.
člena DP NZS, uvedel disciplinski postopek zoper MNK IZOLA zaradi neporavnanih zapadlih obveznosti do MNZ Nova Gorica v zakonitem roku. V
izvedenem postopku je bilo ugotovljeno, da ima klub na dan 3. 7. 2019 neporavnane zapadle obveznosti do MNZ v višini 5.310,50 € /pet tisoč
tristo deset evrov in petdeset centov/, ki ji ni poravnal v zakonitem roku. MNZ Nova Gorica je odgovorno osebo MNK IZOLA pozvala k plačilu na
podlagi poslanega IOP obrazca konec meseca maja in v začetku meseca junija 2019. Odgovorna oseba kluba se na obvestilo o neplačilu
neporavnane zapadle obveznosti in izdanem opominu do 3. 7. 2019 ni odzvala in poravnala svojih denarnih obveznosti do MNZ Nova Gorica.
Glede na ugotovljena dejstva je odločeno kot izhaja iz izreka.

NOGOMETNI KLUB PLAMA PODGRAD (v nadaljnjem besedilu NK PLAMA PODGRAD) se zaradi neporavnanih zapadlih obveznosti v zakonitem roku
do Medobčinske nogometne zveze Nova Gorica na podlagi določil 8/4d., 4/1g in 32/1 četrta alinea člena DP NZS, kaznuje s prepovedjo vseh
dejavnosti povezanih z registracijo igralcev.
Kazen traja dokler kaznovani ne dokaže, da je neporavnane zapadle obveznosti do MNZ Nova Gorica v višini 3.424,40 € /tri tisoč štiristo
štiriindvajset evrov in štirideset centov/ poravnal.
OBRAZLOŽITEV
Disciplinski sodnik MNZ Nova Gorica je dne 3. 7. 2019, na podlagi obvestila predsednika MNZ Nova Gorica, v skladu s 4 alineo, 1 odstavka, 32.
člena DP NZS, uvedel disciplinski postopek zoper NK PLAMA PODGRAD zaradi neporavnanih zapadlih obveznosti do MNZ Nova Gorica v
zakonitem roku. V izvedenem postopku je bilo ugotovljeno, da ima klub na dan 3. 7. 2019 neporavnane zapadle obveznosti do MNZ v višini
3.424,40 € /tri tisoč štiristo štiriindvajset evrov in štirideset centov /, ki jih ni poravnal v zakonitem roku. MNZ Nova Gorica je odgovorno osebo NK
PLAMA PODGRAD pozvala k plačilu na podlagi poslanega IOP obrazca v začetku meseca junija 2019. Odgovorna oseba kluba se na obvestilo o
neplačilu neporavnane zapadle obveznosti in izdanem opominu do 3. 7. 2019 ni odzvala in poravnala svojih denarnih obveznosti do MNZ Nova
Gorica.
Glede na ugotovljena dejstva je odločeno kot izhaja iz izreka.

NOGOMETNI KLUB JADRAN HRPELJE-KOZINA (v nadaljnjem besedilu NK JADRAN HRPELJE-KOZINA) se zaradi neporavnanih zapadlih obveznosti v
zakonitem roku do Medobčinske nogometne zveze Nova Gorica na podlagi določil 8/4d., 4/1g in 32/1 četrta alinea člena DP NZS, kaznuje s
prepovedjo vseh dejavnosti povezanih z registracijo igralcev.
Kazen traja dokler kaznovani ne dokaže, da je neporavnane zapadle obveznosti do MNZ Nova Gorica v višini 2.860,00 € /dva tisoč osemsto
šestdeset evrov/ poravnal.
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OBRAZLOŽITEV
Disciplinski sodnik MNZ Nova Gorica je dne 3. 7. 2019, na podlagi obvestila predsednika MNZ Nova Gorica, v skladu s 4 alineo, 1 odstavka, 32.
člena DP NZS, uvedel disciplinski postopek zoper NK JADRAN HRPELJE-KOZINA zaradi neporavnanih zapadlih obveznosti do MNZ Nova Gorica v
zakonitem roku. V izvedenem postopku je bilo ugotovljeno, da ima klub na dan 3. 7. 2019 neporavnane zapadle obveznosti do MNZ v višini
2.860,00 € /dva tisoč osemsto šestdeset evrov/ ki jih ni poravnal v zakonitem roku. MNZ Nova Gorica je odgovorno osebo NK JADRAN
HRPELJE-KOZINA pozvala k plačilu na podlagi poslanega IOP obrazca v začetku meseca junija 2019. Odgovorna oseba kluba se na obvestilo o
neplačilu neporavnane zapadle obveznosti in izdanem opominu do 3. 7. 2019 ni odzvala in poravnala svojih denarnih obveznosti do MNZ Nova
Gorica.
Glede na ugotovljena dejstva je odločeno kot izhaja iz izreka.

NOGOMETNI KLUB TOLMIN (v nadaljnjem besedilu NK TOLMIN) se zaradi neporavnanih zapadlih obveznosti v zakonitem roku do Medobčinske
nogometne zveze Nova Gorica na podlagi določil 8/4d., 4/1g in 32/1 četrta alinea člena DP NZS kaznuje s prepovedjo vseh dejavnosti povezanih z
registracijo igralcev..
Kazen traja dokler kaznovani ne dokaže, da je neporavnane zapadle obveznosti do MNZ Nova Gorica v višini 4.367,55 € /štiri tisoč tristo
sedeminšestdeset evrov in petinpetdeset centov/ poravnal.
OBRAZLOŽITEV
Disciplinski sodnik MNZ Nova Gorica je dne 3. 7. 2019, na podlagi obvestila predsednika MNZ Nova Gorica, v skladu s 4 alineo, 1 odstavka, 32.
člena DP NZS, uvedel disciplinski postopek zoper NK TOLMIN zaradi neporavnanih zapadlih obveznosti do MNZ Nova Gorica v zakonitem roku. V
izvedenem postopku je bilo ugotovljeno, da ima klub na dan 3. 7. 2019 neporavnane zapadle obveznosti do MNZ v 4.367,55 € /štiri tisoč tristo
sedeminšestdeset evrov in petinpetdeset centov/, ki jih ni poravnal v zakonitem roku . MNZ Nova Gorica je odgovorno osebo NK TOLMIN pozvala
k plačilu na podlagi poslanega IOP obrazca v začetku meseca junija 2019. Odgovorna oseba kluba se na obvestilo o neplačilu neporavnane
zapadle obveznosti in izdanem opominu do 3.7. 2019 ni odzvala in poravnala svojih denarnih obveznosti do MNZ Nova Gorica.
Glede na ugotovljena dejstva je odločeno kot izhaja iz izreka.

NOGOMETNO DRUŠTVO ADRIA (v nadaljnjem besedilu ND ADRIA) se zaradi neporavnanih zapadlih obveznosti v zakonitem roku do Medobčinske
nogometne zveze Nova Gorica na podlagi določil 8/4d., 4/1g in 32/1 četrta alinea člena DP NZS, kaznuje s prepovedjo vseh dejavnosti povezanih z
registracijo igralcev..
Kazen traja dokler kaznovani ne dokaže, da je neporavnane zapadle obveznosti do MNZ Nova Gorica v višini 4.575,26 € /štiri tisoč petsto
petinsedemdeset evrov in šestindvajset centov/ poravnal.
OBRAZLOŽITEV
Disciplinski sodnik MNZ Nova Gorica je dne 3. 7. 2019, na podlagi obvestila predsednika MNZ Nova Gorica, v skladu s 4 alineo, 1 odstavka, 32.
člena DP NZS, uvedel disciplinski postopek zoper ND ADRIA zaradi neporavnanih zapadlih obveznosti do MNZ Nova Gorica v zakonitem roku. V
izvedenem postopku je bilo ugotovljeno, da ima klub na dan 3. 7. 2019 neporavnane zapadle obveznosti do MNZ v višini 4.575,26 € /štiri tisoč
petsto petinsedemdeset evrov in šestindvajset centov/, ki jih ni poravnal v zakonitem roku. MNZ Nova Gorica je odgovorno osebo ND ADRIA
pozvala k plačilu na podlagi poslanega IOP obrazca v začetku meseca junija 2019. Odgovorna oseba kluba se na obvestilo o neplačilu
neporavnane zapadle obveznosti in izdanem opominu do 3. 7. 2019 ni odzvala poravnala svojih denarnih obveznosti do MNZ Nova Gorica.
Glede na ugotovljena dejstva je odločeno kot izhaja iz izreka.

FOOTBALL CLUB FC KOPER - CLUB CC CAP. (v nadaljnjem besedilu FC KOPER) se zaradi neporavnanih zapadlih obveznosti v zakonitem roku do
Medobčinske nogometne zveze Nova Gorica na podlagi določil 8/4d., 4/1g in 32/1 četrta alinea člena DP NZS, kaznuje s prepovedjo vseh
dejavnosti povezanih z registracijo igralcev.
Kazen traja dokler kaznovani ne dokaže, da je neporavnane zapadle obveznosti do MNZ Nova Gorica v višini 5.301,50 € /pet tisoč tristo en evrov in
petdeset centov/ poravnal.
OBRAZLOŽITEV
Disciplinski sodnik MNZ Nova Gorica je dne 3. 7. 2019, na podlagi obvestila predsednika MNZ Nova Gorica, v skladu s 4 alineo, 1 odstavka, 32.
člena DP NZS uvedel disciplinski postopek zoper FC KOPER zaradi neporavnanih zapadlih obveznosti do MNZ Nova Gorica v zakonitem roku. V
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izvedenem postopku je bilo ugotovljeno, da ima klub na dan 3. 7. 2019 neporavnane zapadle obveznosti do MNZ v višini 5.301,50 € /pet tisoč
tristo en evrov in petdeset centov/, ki jih ni poravnal v zakonitem roku. MNZ Nova Gorica je odgovorno osebo FC KOPER pozvala k plačilu na
podlagi poslanega IOP obrazca v začetku meseca junija 2019. Odgovorna oseba kluba se na obvestilo o neplačilu neporavnane zapadle obveznosti
in izdanem opominu do 3. 7. 2019 ni odzvala poravnala svojih denarnih obveznosti do MNZ Nova Gorica.
Glede na ugotovljena dejstva je odločeno kot izhaja iz izreka.

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:
SI56 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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