Nova Gorica , 18.02.2020

Zapisnik
2/2020. obravnave disciplinskega sodnika MNZ Nova Gorica, ki je bila v torek, 18. februar 2020, in na kateri je na podlagi 37. člena Disciplinskega
pravilnika (v nadaljevanju: DP) sprejel in izdal naslednje

SKLEPE
MNZ NG članski pokal , 3.krog
Adria - Vitanest Bilje, 15.02.2020
Pokal člani 2019/20 MNZ Nova Gorica 3. krog Adria – Vitanest Bilje, odigrana 15. 2. 2020 ob 15.00 na pomožnem igrišču z umetno travo v Biljah, se
zaradi nešportnega vedenja igralcev in uradnih oseb (trener in uradni predstavnik kluba) ND Bilje, ki so na tekmi prejeli štiri /4/ rumene in rdeči
karton, na podlagi določil 3/2., 4/1(l)., 8/4(c)., 10/4. v povezavi s 9/5. in 32/2 členom DP, ND Bilje izreče denarna kazen v višini 80 € /z besedo:
osemdeset evrov/.
OBRAZLOŽITEV:
Iz poročila delegata tekme 3. kroga Pokala MNZ Nova Gorica – člani 2019/20, ki je bila odigrana 15. 2. 2020 ob 15.00 na pomožnem igrišču z
umetno travo v Biljah, je glavni sodnik tekme zaradi brezobzirne dveh igralcev in uradnih oseb ekipe ND Bilje (trenerju in uradnemu predstavniku
kluba) zaradi ugovarjanja-na nešporten in neetičen način opomnil vse navedene osebe (štiri javni opomini), in zaradi nadaljevanja ugovarjanja in
protestiranja izključil z drugim javnim opominom in posledično rdečim kartonom uradnega predstavnika ND Bilj. Uradni osebi (trener in
predstavnik kluba sta ugovarjala po zaključku rednega dela prvega polčasa. Do izključitve uradnega predstavnika je prišlo po prejetem prvem
javnem opominu, po zaključku prvega polčasa tekme. Zaradi navedenih disciplinskih kršitev, se po uradni dolžnosti ND Bilje izreče denarna kazen
v višini 80 € /osemdeset/ evrov/. Vsak prejet (rumeni) karton se sankcionira v vrednosti 15 € /petnajst/ evrov in izključitev (drugi rumeni karton) se
sankcionira z denarno kaznijo 20 € /dvajset/ evrov. ND Biljam se izreče skupna denarna kazen v višini 80 € /z besedo: osemdeset evrov/.

Pokal člani 2019/20 MNZ Nova Gorica 3. krog Adria – Vitanest Bilje, odigrana 15. 2. 2020 ob 15.00 na pomožnem igrišču z umetno travo v Biljah, je
bil zaradi nešportnega vedenja uradnega predstavnika ND Bilj, (prejel drugi javni opomin in posledično bil izključen), se na podlagi določil 3/1.,
8/1(f)., 9/2., 17. v povezavi s 6/a. in 32/1 členom DP in s točko I.E.5 Disciplinske politike organov vodenja tekmovanj, se predstavniku kluba ND Bilje
g Mateju Budihni izreče kazen prepovedi dostopa do garderob in uradnega tehničnega prostora na 1 /eni/ tekmi v okviru tekmovanj MNZ Nova
Gorica.
OBRAZLOŽITEV:
Iz poročila delegata in glavnega sodnika tekme 3. kroga Pokala MNZ Nova Gorica – člani 2019/20, ki je bila odigrana 15. 2. 2020 ob 15.00 na
pomožnem igrišču z umetno travo v Biljah, je razvidno, da je bil po končanem rednem delu prvega polčasa nogometne tekme izključen z drugim
javnim opominom uradni predstavnik ND Bilj g. Matej Budihna.
Nekaj časa pred koncem prvega polčasa so bili s strani glavnega sodnika tekme opozorjeni trener in predstavnik ND Bilj zaradi protestiranja na
posamezne odločitve sodnikov tekme. Takoj po zaključenem pisku konca prvega polčasa je do sodniške trojke pri odhodu z igrišča pristopil uradni
predstavnik ND Bilj g. Matej Budihna. Pričel je s komentiranjem sojenja, protestiral je na sodniške odločitve. Glavni sodnik g. Rok Lavrenčič mu je
za ugovarjanje kot nešportno vedenje pokazal prvi javni opomin. Prejeti javni opomin je g. Budihno še bolj razburil in je pričel še glasneje
protestirati in groziti pomočniku sodnika g. Urošu Bensi, vse do slačilnic vhoda v garderobo sodnikov z besedami »da bo že on videl po tekmi in
kdo si on misli, da je«. Glavni sodnik srečanja se je na podlagi teh groženj odločil in prepovedal dostop do rezervne klopi na igrišču v drugem
polčasu in ga s tem dejanjem izključil. Ob prihodu sodniške trojke na igrišče ob pričetku drugega polčasa je bil g. Matej Budihna prisoten ob
rezervni klopi. Glavni sodnik tekme g. Lavrenčič je pristopil do njega in ga prosil, da zapusti igrišče, v nasprotnem primeru tekme ne bo nadaljeval.
Izključeni uradni predstavnik ND Bilj g. Budihna mu je odgovoril: »bom zapustil igrišče, samo menjave uredim, ampak ti si pa idiot. Vedno, ko
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prideš v Bilje, narediš »pizdarijo«. Nikoli ne boš dober sodnik, ker se nisi sposoben nič naučiti. Katastrofa od sojenja.« Ko je uredil menjave je
zapustil igrišče, pri tem ni šlo brez nadaljevanja s komentiranjem, vendar je bil predaleč, da bi ga glavni sodnik slišal, kaj je govoril.
Na podlagi ugotovitev iz zapisnika tekme in poročila o izključitvi/incidentu je razvidna in opisana disciplinska kršitev uradnega predstavnika ND Bilj
g. Mateja Budihne s tem, ko se je obnašal nešportno in neetično do uradnih oseb (sodniške trojke). Pred izključitvijo je bil g. Budihna zaradi
komentiranja sodniških odločitev opozorjen pred koncem prvega polčasa. Po končanem prvem polčasu je pristopil do sodniške ekipe in ponovil
komentiranje in ses tem nešportno obnašal za kar je prejel prvi javni opomin. Ob nadaljevanju protestiranja in ugovarjanja ter groženj je prejel
drugi javni opomin in s tem rdeči karton.
Pri ocenjevanju olajševalnih in oteževalnih okoliščin disciplinske kršitve je disciplinski sodnik upošteval uradne izjave delegata tekme g Nejca
Jelena in glavnega sodnika g. Roka Lavrenčiča. V predpisanem roku do pravice pisne izjave, ki jo ima izključena uradna oseba skladno z drugim
odstavkom 34. člena DP NZS g. Budihna ni izkoristil in ni podal svojega videnja dogodkov. Glede na dejstvo, da je šlo le za verbalno komunikacijo s
povišanim tonom in grožnjami, ki se po tekmi niso uresničile, disciplinski sodnik od izključene uradne osebe kluba ni zahteval dodatnih pisnih
pojasnil skladno s prvim odstavkom 34. člena DP NZS. Kot olajševalno okoliščino je šteti, da g. Budihna v tem delu tekmovanja ni bil obravnavan in
iz poročil uradni oseb (delegata tekme in sodnika) ni zaznati nešportnega vedenja po končani tekmi s strani izključene uradnega predstavnika ND
Bilj, zato se mu izreče skladno z DP NZS in s točko I. E. 5 disciplinske politike organov vodenja tekmovanj enotna kazen prepovedi dostopa do
garderob in uradnega tehničnega prostora na 1 /eni/ tekmi v okviru tekmovanj 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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