Nova Gorica , 28.03.2019

Zapisnik
9/2019. obravnave disciplinskega sodnika MNZ Nova Gorica, ki je bila v četrtek, 28. marec 2019, in na kateri je na podlagi 37. člena Disciplinskega
pravilnika (v nadaljevanju: DP) sprejel in izdal naslednje

SKLEPE
Mlajši dečki U1312 18/19, 14. krog
DMN Gorica - Gorica , 18.03.2019
Na tekmovanju MNZ Nova Gorica Mlajši dečki U 13/12 18/19, 14. krog, ni bilo na tekmo ekipe DMN Gorica zato se na podlagi določil 9/1(3).,
25/1(1)., 25/1(10) in 29/1. člena DP NZS DMN Gorica izreče denarna kazen v višini 80 € /osemdeset evrov/
in
skladno s Sklepom o kritju stroškov posameznih klubov, službenih oseb in drugih stroškov v posebnih primerih se določi DMN Gorici o kritju takse
sodniku v višini 75 % takse,
ter morebitne stroške ND Gorica v kolikor so nastali na podlagi pisnega dokazila vodstvu tekmovanja MNZ Nova gorica.
V dogovoru z vodstvom ND Gorica se dogovoriti za nov termin tekme. V nasprotnem primeru se tekma registrira po uradni dolžnosti.
OBRAZLOŽITEV:
Iz poročila sodnika/delegata tekme je razvidno, da je bila za 18. 3. 2019 ob 16. 30 v športnem parku v Novi Gorici delegirana nogometna tekma 14.
kroga tekmovanja MNZ Nova Gorica Mlajši dečki U 13/12 med DMN Gorica in Gorica. V predvidenem času so na igrišču bili prisotni sodnik tekme
in igralci Gorice medtem, ko igralcev DMN Gorice ni bilo. Predstavnik DMN Gorica, ki v zapisniku ni imenovan s strani sodnika/delegata je
prisotnim povedal, da tekme odpade. Razloga zakaj tekme odpade ni navedenega v zapisniku tekme. Sodnik tekme je ob pošiljanju zapisnika po
elektronski pošti na naslov MNZ Nova Gorica napisal, da tekma ni bila odigrana.
Vodstvo DMN Gorica je bila skladno s 31. člen Disciplinskega pravilnika NZS pisno seznanjeno z uvedbo disciplinskega postopka s pozivom, da se v
24 urah pisno izjasnijo zakaj delegirana tekma ni bila odigrana, oziroma zakaj niso pravočasno obvestili vseh akterjev tekme. Odgovorni v klubu
DMN Gorica se v predpisanem roku na pisni poziv niso odzvali.
Izvršni odbor MNZ Nova Gorica je sprejet sklep (glej Zapisnik 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/.
Vsi klubi MNZ Nova Gorica so bili 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).
V tem primeru ni šlo za preložitev tekme ampak odpoved tekme s strani predstavnika DMN Gorica, brez obveščanja in vednosti vodje tekmovanja
MNZ Gorica. Vodstvo DMN Gorica je s tem dejanjem namerno povzročila stroške uradni osebi in gostujoči ekipi ND Gorici, ki so pravočasno
prispeli na tekmo. Gre za malomaren odnos do vodstva tekmovanja, uradnih oseb in do igralcev nasprotnega kluba z zavedanjem, da bodo
nastale posledice (ni odigrana tekma, nepotrebni stroški uradnih oseb in nasprotnega kluba, pravice do izrabe svojega prostega časa, ki bi ga
lahko izrabili drugače), če bi odgovorna oseba ravnala odgovorno in skladno s predpisi in navodili NZS o odpovedi tekme, pa tega ni storilo.
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V kolikor pride do nepredvidenih primerov (nesreče, bolezni, večja odsotnosti igralcev zaradi nenapovedanih šolskih obveznosti, naravne nesreče
in podobno…) je odgovorna oseba kluba dolžna nemudoma obvestiti vodjo tekmovanja MNZ Nova Gorica o razlogih, ki so nastali za odpoved
delegirane tekme. Nato se vodja tekmovanja v skladu s predpisi in določbami o vodenju tekmovanja odloči o nadaljnji usodi tekme. Hkrati pa
vodja tekmovanja obvesti vse akterje tekme o svoji odločitvi.
Vodja tekmovanja MNZ Nova Gorica g. Jelen je obvestil disciplinskega sodnika, da je klub DMN Gorica pripravljen organizirati nov termin tekme, ki
bo določen v dogovoru z ND Gorica, zato se tekma ni registrirala po uradni dolžnosti..
Na podlagi ugotovljenih dejstev in okoliščin odpovedi tekme, ter neodzivnosti vodstva DMN Gorica, ob upoštevanju predkaznovanosti zaradi
nepravočasne preložitve tekme 7. kroga (glej DZ št. 5/2018 z 19. 10. 2018, DZ št. 6/2018 z 7. 11.2018) se DMN Gorica izreče denarna kazen kot je
izrečena v izreku in poravna stroške uradni osebi kakor tudi ND Gorici v kolikor so nastali (pisno dokazilo) vodstvu tekmovanja MNZ Nova Gorica.

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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