DISCIPLINSKI SODNIK
Datum: 29.10.2018
Številka: 15-7DS/2018-2
Na podlagi določil Disciplinskega pravilnika Rokometne zveze Slovenije z dne 28.06.2016
(v nadaljevanju: DPRZS), je disciplinski sodnik dne 21.10.2018 uvedel disciplinski
postopek zoper RD KOPER 2013 – Liga NLB. Postopek je bil uveden na podlagi prijave
rokometnega sodnika g. Backovič Ozrena z dne 18.10.2018, prejete dne 19.10.2018.
Disciplinski sodnik je v zvezi s tem sprejel:
SKLEP
RD KOPER 2013 – Liga NLB
je odgovoren, da je po končani tekmi med moštvoma RD KOPER 2013 in RK CELJE
PIVOVARNA LAŠKO v Areni Bonifika, Koper, dne 17.10.2018 na igrišče do sodnika
pritekel navijač in ga zagrabil za desni rokav sodniškega dresa, pri tem pa poškodoval tudi
napravo za komuniciranje med sodnikoma.
S tem je storil disciplinski prekršek po 1. odstavku 37. člena DPRZS – klub, ki je organizator
tekme, je odgovoren za celotno organizacijo športne prireditve v skladu z zakonodajo o
javnih zbiranjih, in mora pred, med in po tekmi zagotoviti red in varnost udeležencev športne
prireditve. Klub organizator odgovarja za nerede, razen če dokaže, da je ravnal s potrebno
skrbnostjo in pazljivostjo in storil vse potrebno, da bi nerede preprečil, zato se mu izreče
sankcija:
denarna kazen v višini 1.000,00 EUR.
Denarno kazen je dolžan storilec disciplinskega prekrška plačati v roku treh (3) dni od
dokončnosti sklepa. Če tega v predpisanem roku ne stori, se ga do plačila celotne
denarne kazni suspendira.
Obrazložitev:
Dne 17.10.2018 je bila odigrana tekma med moštvoma RD KOPER 2013 in RK CELJE
PIVOVARNA LAŠKO v Areni Bonifika, Koper, po kateri RD KOPER 2013 ni zagotovilo
reda in varnosti udeležencem športne prireditve.
V disciplinskem postopku je bil izveden dokazni postopek, v katerem je disciplinski sodnik
vpogledal v prijavo v disciplinski postopek z dne 18.10.2018, prejeto dne 19.10.2018, uradni
zapisnik tekme, pisno poročilo – izjavo rokometnega delegata, izjavo RD KOPER 2013 z
dne 23.10.2018 ter videoposnetek tekme.
Rokometni sodnik Backovič Ozren je v prijavi v disciplinski postopek z dne 18.10.2018
navedel, da je po končani tekmi do njega pritekel gledalec in ga zagrabil za desni rokav
sodniškega dresa in ga vlekel za rokav, dokler niso do gledalca pritekli domači igralci in

varnostniki ter gledalca odstranili z igrišča. Zaradi jakosti potega za dres je prišlo tudi do
okvare naprave za komuniciranje med sodnikoma (headset SPINSTO), saj se je zlomila
antena oddajnika, prijavi pa je priložil tudi sliko okvare naprave.
Delegat na tekmi g. Pirc Iztok je navedel, da je po zvočnem signalu za konec tekme gledalec
preskočil ograjo in stekel proti sodnikoma. Za dres je potegnil sodnika Backoviča, pri tem
pa mu je poškodoval anteno na head-set oddajniku. Dogodek so hitro razčistili igralci in
osebe domače ekipe.
V izjavi z dne 23.10.2018, ki jo je disciplinski sodnik prejel 23.10.2018 je RD KOPER 2013
podalo pisno pojasnilo o dogodkih po tekmi 17.10.2018 v Areni Bonifika v Kopru. Navedli
so, da se je zgodil neprijeten dogodek, ki ga močno obžalujejo. Oseba, ki je dogodek izzvala,
je redni obiskovalec domačih tekem RD Koper, ni pa član organizirane navijaške skupine.
Menijo, da je bil povzročitelj pod vplivom celotne publike, katera je bila nezadovoljna nad
sojenjem skozi vso tekmo. V trenutku, ko je do neljubega dogodka prišlo, je varnostna služba
nemudoma odreagirala ter skupaj z domačimi igralci umirila gledalca, ki pa ni imel namena
sodnika udariti, ampak ga je samo pocukal za rokav. Po tekmi je povzročitelj oz. navijač,
pristopil do predsednika kluba, Aljoše Bertoka in sodnika, se opravičil in obžaloval svoje
dejanje. Z varnostno službo so dan kasneje opravili tudi sestanek, z namenom, da bodo v
bodoče preprečili take neljube dogodke, kateri se v njihovi dvorani še niso zgodili. Prepričani
so, da se taka situacija ne bo ponovila.
Disciplinski sodnik sledi navedbam rokometnega sodnika Backovič Ozrena, da je prišlo do
fizičnega stika (da ga je navijač prijel za desni rokav sodniškega dresa), saj je celoten
dogodek lepo razviden tudi iz videoposnetka tekme. Ne sledi pa popolnoma navedbi iz izjave
RD KOPER 2013, da je navijač sodnika samo »pocukal« za rokav, saj je navijač pri tem, ko
je zagrabil sodnika za rokav tudi poškodoval napravo za komuniciranje med sodnikoma.
Društvo je vsekakor odgovorno, da se je disciplinski prekršek storil, saj niso ravnali z vso
potrebno skrbnostjo in odgovornostjo, da bi preprečili, da do incidenta ne bi prišlo, so pa
storili vse potrebno, da se je incident kar se da hitro končal. V RD KOPER 2013 vsekakor
niso storili vsega, kar bi se od organizatorja prireditve pričakovalo (npr. več
varnostnikov,…), da bi preprečili navedeni dogodek, saj gre za dogodek, ki nikakor ne sodi
na rokometna igrišča in kot tak škodi ugledu rokometnega športa.
Disciplinski sodnik nima možnosti, ter s tem pravice, da bi kršitelju naložil tudi povračilo
škode, ki je nastala sodniku (poškodovana naprava za komuniciranje). Vsekakor pa bi bilo
zaželeno v duhu dobrih športnih odnosov s strani kršitelja, da sodniku poleg opravičila, ki
ga je že bil deležen, ponudi tudi kompenzacijo za škodo, ki mu je bila povzročena.
Disciplinski sodnik je ugotovil, da je RD KOPER 2013 storil disciplinski prekršek na način
in v obsegu, kot je razvidno iz sklepa. 1. odstavek 37. člena DPRZS nalaga klubu
organizatorju tekme, ki je odgovoren za celotno organizacijo športne prireditve v skladu z
zakonodajo o javnih zbiranjih, da mora pred, med in po tekmi zagotoviti red in varnost
udeležencev športne prireditve. Klub organizator odgovarja za nerede, razen če dokaže, da
je ravnal s potrebno skrbnostjo in pazljivostjo in storil vse potrebno, da bi nerede preprečil.
Gledalec oz. navijač RD KOPER 2013 ki je napadel rokometnega sodnika, je dejansko takoj

po tekmi izvršil nered. RD KOPER 2013 je sicer v svoji izjavi poskušal minimizirati težo
dogodka, vendar je disciplinski sodnik mnenja, da je društvo odgovorno za napad, da ni
storilo vsega za preprečitev napada, ob tem pa je potrebno vedeti, da je šlo za resen incident,
kar napad na sodnika vsekakor je in ne gre zgolj za verbalni delikt. Disciplinski sodnik je na
podlagi zgoraj obrazloženega spoznal znake disciplinskega prekrška po 1. odstavku 37. člena
DPRZS, zato je RD KOPER 2013 bila izrečena disciplinska sankcija.
Disciplinska sankcija:
Disciplinski sodnik je na podlagi zgoraj obrazloženega spoznal znake disciplinskega
prekrška po 1. odstavku 37. člena DPRZS, zato je bila RD KOPER 2013 izrečena
disciplinska sankcija. Za disciplinski prekršek po 1. odstavku 37. člena DPRZS je v 2.
odstavku 37. člena določena disciplinska sankcija - denarna kazen v višini od štiristo (400)
do tisoč (1.000) EUR, v težjem ali ponovljenem primeru pa s prepovedjo igranja določenega
števila tekem na domačem igrišču ali s prepovedjo igranja določenega števila tekem na
domačem igrišču brez gledalcev in denarno kaznijo najmanj tisoč (1.000) EUR. V
obravnavani zadevi je disciplinski sodnik izrekel disciplinsko sankcijo – denarna kazen v
višini tisoč (1.000) EUR. Pri odmeri disciplinske sankcije je disciplinski sodnik kot
olajševalno okoliščino upošteval dejstvo, da društvo v letošnji sezoni ni izvršilo podobnega
disciplinskega prekrška in da je društvo naredilo vse, kar se je v tistem trenutku dalo, da se
je dogodek hitro končal. Kot oteževalno okoliščino pa je upošteval dejstvo, da je šlo za resen
disciplinski prekršek, ki nikakor ne sodi na rokometna igrišča in gre za dejanje, ki škodi
ugledu rokometnega športa.
Pravni pouk:
Zoper ta sklep je dopustna pritožba v roku 5 dni od vročitve sklepa. Pritožba se vloži na
organ II. stopnje – Odbor za arbitražo. Pritožbo lahko vložita storilec disciplinskega prekrška
in predlagatelj disciplinskega postopka. O pritožbi odloča Odbor za arbitražo. V zvezi s
pritožbo se plača pritožbena taksa, katere višina je določena v predpisu RZS, ki določa višino
taks. Če pritožbena taksa ni plačana v pritožbenem roku, se pritožba zavrže. Pritožbena taksa
se vrne, če je pritožba pritožnika uspešna. Pritožba mora vsebovati navedbo sklepa, ki se
izpodbija, razlog za izpodbijanje, obrazložitev, predlog, naj se izpodbijani sklep razveljavi
ali spremeni, v celoti ali delno in pritožnikov podpis.
Kršitelj se lahko odpove pravici do pritožbe v roku 24 ur od prejema odločbe disciplinskega
organa I. stopnje.
Vloženo pritožbo lahko vlagatelj umakne do izdaje sklepa – odločbe disciplinski organa II.
stopnje. Umika pritožbe ni mogoče preklicati.

Disciplinski sodnik
Anže Kavčič

Vročiti:
- 1x RD KOPER 2013 (67/2 DPRZS - elektronska oblika preko rokometnega kluba),
- 1x prijavitelj (67/2 DPRZS - preko običajnega sredstva),
- 1x komisar lige,
- 1x arhiv;

