Nova Gorica , 02.10.2019

Zapisnik
2/2019. obravnave disciplinskega sodnika MNZ Nova Gorica, ki je bila v sreda, 02. oktober 2019, in na kateri je na podlagi 37. člena Disciplinskega
pravilnika (v nadaljevanju: DP) sprejel in izdal naslednje

SKLEPE
MNZ NG U11, 2. krog
Brda - Adria, 26.09.2019
Starejši cicibani U-11 2019/20 MNZ Nova Gorica 2. krog Brda – Adria, odigrana 26. 9. 2019 ob 17.00 v športnem parku Vipolže na pomožnem
igrišču, se zaradi se zaradi kršitve predpisov MNZ Nova Gorica NK Brda Dobrovo 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 Brda Dobrovo 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 Brda Dobrovo g Jani
Curk ni v predpisanem roku pred nogometno tekmo vnesel zapisnik v omenjeno aplikacijo. V razgovoru s predstavnico NK Brda Dobrovo ga.
Moniko Simčič Batagelj je bilo ugotovljeno, da je uradni predstavnik kluba g. Jani Curk zapisnik napisal, vendar v aplikaciji ni pravilno zadeve
zaključil, zato so primer uredili šele 29. 9. 2019 s pomočjo sekretarke kluba.
Vodstvo kluba se naroča, da usposobi uradne osebe za pravilen vnos, ker mora biti zapisnik o tekmi oddan pred pričetkom tekme skladno s
predpisi MNZINZS. V tem primeru je šlo za objektivno odgovornost v dobri veri, da je oddal zapisnik, zato se zoper NK Brda Dobrovo izreče kazen
opozorila.
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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