
  

 
 
 

DISCIPLINSKI SODNIK 
 
                                                                                                                Datum: 31. 5. 2018 

Številka: 15-556/2018 
 
Na podlagi določil Disciplinskega pravilnika RZS z dne 28. 6. 2016 (v nadaljevanju: DPRZS), 
je disciplinska sodnica dne 26. 4. 2018 uvedla disciplinski postopek zoper RK JERUZALEM 
ORMOŢ. Postopek je bil uveden na podlagi prijave komisarja lige g. Aleša Juga z dne 24. 4. 
2018, prejeto dne 24. 4. 2018. Disciplinska sodnica je v zvezi s tem sprejela: 
 

S K L E P 
 

RK JERUZALEM ORMOŽ  
 
je odgovoren, da je dne 21. 4. 2018 na tekmi med moštvoma MRK KRKA in RK JERUZALEM 
ORMOŢ v Ljutomeru, v 19. minuti tekme, na rokometno igrišče, priletela plastenka. 
 
S tem je klub storil disciplinski prekršek po 1. odstavku 37. člena DPRZS– klub organizator 
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 udeleţencev športne 
prireditve. Klub organizator odgovarja za nerede, razen če dokaţe, da je ravnal s potrebno 
skrbnostjo in pazljivostjo in storil vse potrebno, da bi nerede preprečil in se mu v zvezi s 13. 
členom DPRZS izreče: 

 
OPOMIN. 

 
Obrazložitev: 

 
Dne 21. 4. 2018 je bila odigrana tekma med moštvoma MRK KRKA in RK JERUZALEM ORMOŢ v 

Ljutomeru, na kateri klub RK JERUZALEM ORMOŢ ni zagotovil reda in varnosti udeleţencem 

športne prireditve. 

V disciplinskem postopku je bil izveden dokazni postopek, v katerem je disciplinska sodnica 

vpogledala v prijavo v disciplinski postopek z dne 24. 4. 2018, prejeto dne 24. 4. 2018, uradni 

zapisnik, poročilo kot prilogo zapisnika tekme, izjavo delegata g. Andreja Romiha po tekmi z 

dne 21. 4. 2018 in videoposnetek tekme. Predstavnik RK JERUZALEM ni podal nobene izjave.  

Delegat na tekmi g. Andrej Romih je v poročilu kot prilogi zapisnika tekme z dne 21. 4. 2018 

navedel, da je v 19. minuti ob napeti situaciji po nešportnem prekršku in izključitvi igralca 

Krke A25, Jerneja Papeţa, na igrišče, s tribune, priletela plastenka. 

Disciplinska sodnica sledi navedbam delegata na tekmi, da je ob izključitvi igralca Krke, na 
igrišče priletela plastenka. Disciplinska sodnica je ugotovila, da je RK JERUZALEM  storil 
disciplinski prekršek na način in v obsegu, kot je razvidno izreka sklepa. Prvi 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 udeleţencev športne prireditve. Plastenka je na igrišče priletela ob 
izključitvi igralca, ko ţoga ni bila v igri in igralci niso bili dejavni, torej ni bilo moţnosti za 
kakšne večje poškodbe igralcev ali uradnih oseb. Prav tako je disciplinska sodnica na podlagi 
videoposnetka ugotovila, da je bilo na tekmi poskrbljeno za varnost, saj so na tekmi bili 
varnostniki. 
 



  

 
 
 

 
Disciplinska sankcija: 
 
Disciplinska sodnica je na podlagi zgoraj obrazloţenega, spoznala znake disciplinskega 
prekrška po 1. odstavku 37. člena DPRZS, zato je RK JERUZALEM bila izrečenadisciplinska 
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 
teţjem ali ponovljenem primeru pa s prepovedjo igranja določenega števila tekem na 
domačem igrišču ali prepovedjo igranja določenega števila tekem na domačem igrišču brez 
gledalcev in denarno kaznijo najmanj tisoč (1.000) EUR. V obravnavani zadevi je disciplinska 
sodnica v skladu s 13. členom DPRZS izrekla klubu RK JERUZALEM-OPOMIN. Na podlagi zgoraj 
navedenega, da je plastenka priletela na igrišče, ko ţoga ni bila v igri (oziroma igralci niso 
tekali po igrišču) in tako ni bilo moţnosti, da bi se katerikoli izmed igralcev poškodoval, se 
šteje, da je bil prekršek storjen v okoliščinah, ki ga delajo posebno lahkega in je mogoče 
pričakovati, da bo namen kaznovanja za prekršek doseţen z izrekom opomina.  
 
 

Pravni pouk: 
 
Zoper ta sklep je dopustna pritoţba v roku 5 dni od vročitve sklepa. Pritoţba se vloţi na organ 
II. stopnje – Odbor za arbitraţo. Pritoţbo lahko vloţita storilec disciplinskega prekrška in  
predlagatelj disciplinskega postopka. O pritoţbi odloča Odbor za arbitraţo. V zvezi s pritoţbo 
se plača pritoţbena taksa, katere višina je določena v predpisu RZS, ki določa višino taks. Če 
pritoţbena taksa ni plačana v pritoţbenem roku, se pritoţba zavrţe. Pritoţbena taksa se vrne, 
če je pritoţba pritoţnika uspešna.  Pritoţba mora vsebovati navedbo sklepa, ki se izpodbija, 
razlog za izpodbijanje, obrazloţitev, predlog, naj se izpodbijani sklep razveljavi ali spremeni, 
v celoti ali delno in pritoţnikov podpis.  
Kršitelj se lahko odpove pravici do pritoţbe v roku 24 ur od prejema odločbe disciplinskega 
organa I. stopnje. 
Vloţeno pritoţbo lahko vlagatelj umakne do izdaje sklepa – odločbe disciplinskega organa II. 
stopnje. Umika pritoţbe ni mogoče preklicati. 
 

Disciplinska sodnica 
                      Nina Tomić 

 
VROČITI: 
 
- 1 x RK JERUZALEM ORMOŢ (67/2 DPRZS elektronska oblika preko rokometnega kluba); 
- 1 x prijavitelju(67/2 DPRZS – preko običajnega sredstva komuniciranja); 
- 1 x arhiv. 
 

 


