Nova Gorica , 10.12.2019

Zapisnik
5/2019. 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 U1312, 2. krog
Vodice Šempas - Hidria Tolmin, 23.09.2019
Mlajši dečki U13/12 2019/20 MNZ Nova Gorica 2. krog Vodice Šempas – Hidria Tolmin, odigrana 23. 9. 2019 ob 18.00 na igrišču NK Vodice Šempas
v Šempasu se zaradi kršitve predpisov MNZ Nova Gorica in NZS NK Vodice Šempas zaradi nastopa treh igralcev, ki niso imeli pravice nastopa na
tej tekmi na podlagi določil 3/2., 4/1(h)., 4/1(m)., 7., in 8/4(c), 10/3-., 10/4., 15/1., 15/2.,17., in 32/1 prva alinea. člena DP, NK Vodice Šempas izreče
denarna kazen 100 € /sto evrov), ki se pogojno odloži in se ne bo izvršila, če kaznovani klub do 10. 6. 2020 ne bo storil istovrstne podobne ali težje
disciplinske kršitve
- Uradni predstavnik U 13/12 Vidice Šempas g. Nebojša Božunović se zaradi lažne trditev, da imajo trije igralci pravico nastopa na tekmi, kljub
temu, da niso bili registrirani za NK Vodice Šempas na podlagi določil 2/1(o)., 3/1., 4/1(h) 6(a)., 6(m)., 7., 8/1(e)., 9/3., 10/1., in 10/3., člena DP, izreče
prepoved opravljanja funkcije za obdobje treh mesecev na območju Republike Slovenije od pravnomočnosti sklepa ki se pogojno odloži in se ne
bo izvršila, če uradna oseba do 10. 6. 2020 ne stori istovrstnega, podobnega ali težjega disciplinskega prekrška
OBRAZLOŽITEV:
Disciplinski sodnik je 25. 9. 2019 uvedel disciplinski postopke zoper NK Vodice Šempas zaradi več disciplinskih kršitev DP NZS. Med drugim je bila
klubu zaradi nastopa treh igralcev, ki niso bili registrirani dovoljen nastop na prvenstveni nogometni tekmi 2. kroga Mlajši dečki U-13/12, 2019/20
MNZ Nova Gorica med nogometnima ekipama Vodice Šempas – Hidria Tolmin, odigrana 23. 9. 2019 ob 18.00 na igrišču NK Vodice Šempas v
Šempasu. Nastopili so igralci, ki niso bili registrirani in sicer Ličen Arnej številka 5, Šavor Nik številka 6 in Ušaj Dominik številka 4.
Vodstvu nogometnega kluba je bilo naloženo, da mora vse tri igralce registrirati do 18. 10. 2019 pri MNZ Nova Gorica. Vodstvo kluba je v roku
registriralo igralca Nika Šavorja (1. 10. 2019, 38. seja registracijske komisije MNZ Nova Gorica). Po pisnem pozivu 29. 10. 2019 so odgovorni v klubu
registrirali še ostala dva igralca in sicer Arneja Lična 13. 11. 2019, 50. seja registracijske komisije MNZ Nova Gorica in Dominika Ušaja 21. 11. 2019,
51. seja registracijske komisije MNZ Nova Gorica.
Odgovorna oseba NK Vodice Šempas ni v celoti spoštovala odločitve disciplinskega sodnika, ker ni opravila pravočasno (do roka 18. 10. 2019)
registracije dveh igralcev, ampak je to storil šele po pisnem pozivu disciplinskega sodnika 29. 10. 2019. Disciplinski sodnik je zato v disciplinskem
postopku 10. 12. 2019 še enkrat pogojno odložil izvršitev denarne kazni v višini 100 € /sto evrov/ in uradni osebi g. Nebojši Božunović prepoved
opravljanja funkcije za obdobje treh mesecev na območju Republike Slovenije od pravnomočnosti sklepa, ki se pogojno odloži in se ne bo izvršila,
če klub in uradna oseba do 10. 6. 2020 ne storita podobnega, istovrstnega ali težjega disciplinskega prekrška (15. člen DP NZS). Pogojno kazen je
sodnik izrekel zato, ker je odgovorna oseba kluba izvršila registracijo vseh treh igralcev, vendar dva po tem roko šele po pozivu disciplinskega
sodnika, kot je opisano v drugem odstavku obrazložitve. Disciplinski sodnik smatra, da mora odgovorna oseba kluba spoštovati osnovne zahteve,
ki so predpisane in s strani kluba sprejete, ko vstopi v tekmovanje, da bo predpise spoštoval. Zato je to ravnanje odgovorne osebe šteti kot
oteževalno okoliščino, olajševalna okoliščina (17.člen DP NZS) pa je, da so vse igralce registrirali
Vse ostale izrečene sankcije, ki so bile izrečene ostanejo v veljavi (glej DZ številka 1/2019 U 13/12 z 25. 9. 2019 objavljen na intranetni strani 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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