
  

 

 
DISCIPLINSKI SODNIK 

 
                                                                                                               Datum: 12. 11. 2017 

Številka: 15-1498/2017 
 
Na podlagi določil Disciplinskega pravilnika RZS z dne 28. 6. 2016 (v nadaljevanju: DPRZS), je 
disciplinska sodnica dne 26. 10. 2017 uvedla disciplinski postopek zoper RD KOPER 2013 – SDA. 
Postopek je bil uveden na podlagi prijave komisarja lige g. Gorana Debelaka z dne 20. 10. 
2017, prejete dne 20. 10. 2017. Disciplinska sodnica je v zvezi s tem sprejela: 
 

S K L E P 
 

RD KOPER 2013 – SDA 
 

je odgovoren, da na tekmi dne 14. 10. 2017 med moštvoma RD KOPER 2013 in RK AJDOVŠČINA 
v Kopru, gostujoča ekipa ob prihodu ni dobila slačilnice s ključem, ob polčasu tekme pa so 
igralci opazili, da njihovo slačilnico koristi tudi neka druga ekipa, zato so opremo te ekipe 
zložili pred vrata slačilnice. Po tekmi je bila vsa oprema gostujoče ekipe razmetana po 
slačilnici, nekaj opreme so našli v smetnjakih, torbe pod tušem, obutev pa je bila skrita. 

 
S tem je storil disciplinski prekršek po 38. členu DPRZS (kršitev Navodil za organizacijo tekem) 
– neizpolnitev obvez iz pravilnika o rokometnih tekmovanjih ter navodil organov tekmovanja v 
zvezi z organizacijo tekme (snemanje tekme, poročanje o rezultatu -  uporaba elektronskega 
zapisnika in statistike, predložitev licence in izkaznice, oprema igralcev, ipd.), zato se klubu 
izreče disciplinska sankcija: 
 

OPOMIN. 
 

 Obrazložitev: 
  
 
Dne 14. 10. 2017, je bila odigrana tekma med moštvoma RD KOPER 2013 in RK AJDOVŠČINA v 
Kopru, na kateri organizator tekme ni poskrbel za slačilnico za gostujočo ekipo.  
 
V disciplinskem postopku je bil izveden dokazni postopek, v katerem je disciplinska sodnica 
vpogledala v prijavo v disciplinski postopek z dne 20. 10. 2017, prejeto dne 20. 10. 2017, 
uradni zapisnik tekme, email predsednika RK Ajdovščina, Dejana Hreščaka z dne 15. 10. 2017, 
email predstavnika RD Koper, Vilija Bana z dne 16. 10. 2017 in izjavo Vilija Bana z dne 2. 11. 
2017.  
 
Vili Ban, predstavnik RD Koper 2013 je dne 2. 11. 2017 navedel, da se v klubu  strinjajo z 
opisom dogodkov, kot so jih zapisali odgovorni s strani RK Ajdovščina.   
Naslednji dan po tekmi, je Vili Ban govoril s trenerjem Ajdovščine, Markom Cencičem in se mu 
opravičil ter mu predstavil probleme z garderobami, ki jih ima klub RD Koper 2013 letošnjo 
sezono, saj koristi dvorano Bonifika še košarkaški klub. Navedel je, da je trenerju Ajdovščine 
povedal, da bi ob neljubi situaciji z garderobami lahko obvestil trenerja Kopra in bi njihovi 
igralci umaknili opremo iz garderobe. Namesto tega, so njihovi igralci, brez vednosti 
domačinov, stvari igralcev prestavili na hodnik. To dejanje je zrevoltiralo igralce Kopra, ki so 
razmetali opremo gostujoče ekipe. Igralci RD Koper 2013, so po pogovoru s svojim trenerjem, 
za neodgvorno dejanje, tudi prejeli kazen.  
 

 



  

 

 

Dne 15. 10. 2017 je predsednik RK Ajdovščina v emailu navedel, da je bila tekma med RD 
Koper 2013 in RK Ajdovščina v Areni Bonifika, dne 14. 10. 2017, slabo organizirana in da je 
prišlo do neljubih dogodkov. Težave so se pričele takoj po prihodu, saj domačini kar nekaj 
časa niso uspeli zagotoviti slačilnice. Opravičevali so se, da je hišnik nekam odšel in da naj 
igralci še malo počakajo. Hišnika ni bilo od nikoder, nato pa so le po določenem času 
priskrbeli slačilnico, vendar brez ključa, tako da se je ni dalo zakleniti. Med polčasom so 
igralci v garderobi našli športne torbe in drugo opremo, ki ni bila njihova in je verjetno 
pripadala ekipi mlajših dečkov, ki je igrala naslednjo tekmo. Vso to opremo so igralci lepo 
zložili na hodnik pred vrata slačilnice. Po končani tekmi so se igralci vrnili v slačilnico in so 
zagledali žalosten prizor, saj je bila vsa njihova oprema, osebna garderoba, športne torbe in 
ostalo, razmetano, osebna garderoba zmetana v smetnjake, torbe nametane pod tuše in 
obutev poskrita. Igralci so bili razočarani, zaradi izgubljene tekme, vendar so to razumeli in 
športno čestitali boljšemu nasportniku, niso pa mogli razumeti tako grobega nešportnega 
vedenja in kako je možno, da lahko kdorkoli pride v njihovo slačilnico in se tam izživlja nad 
njihovimi osebnimi stvarmi.   

Disciplinska sodnica je na podlagi priznanja RD KOPER 2013 ugotovila, da je RD KOPER 2013 
storil disciplinski prekršek na način in v obsegu, kot je razvidno iz izreka sklepa. 38. člen 
DPRZS nalaga klubom, organizatorjem tekme izpolnjevanje obveznosti iz Pravilnika o 
rokometnih tekmovanjih ter navodil organov tekmovanja v zvezi z organizacijo tekme med 
katerimi je zagotovitev slačilnice za obe ekipi in sodnika.  
 
RD Koper 2013 gostujoči ekipi ni zagotovil slačilnice, saj bi morala slačilnica biti zaklenjena 
oziroma bi klub moral zagotoviti, da imajo slačilnice možnost zaklepanja. Prav zaradi dejstva, 
da slačilnica med samo tekmo ni bila zaklenjea, je privedlo do neljubih dogodkov (nova ekipa 
v slačilnici, prenos opreme na hodnik, etc.) in kasneje celo do razmetanih osebnih 
predmetov, skrite obutve in zmetane osebne opreme v smetnjake. Dejstvo je, da mora klub 
organizator tekme poskrbeti in zagotoviti slačilnico v kateri se lahko igralci preoblečejo in 
pustijo svoje osebne stvari na varnem. Slednjega RD Koper 2013 ni zagotovil, saj ni zagotovil 
niti ključa slačilnice, hkrati pa je dopustil da v slačilnico, kjer so igralci že imeli shranjene 
stvari, vstopajo druge osebe in tam puščajo svoje osebne predmete.   
 
Disciplinska sankcija: 
  
Disciplinska sodnica je v ravnanju RD KOPER 2013 spoznala znake neizpolnitve obvez iz 
Navodil za organizacijo tekem, zato mu je bila izrečena disciplinska sankcija. Za disciplinski 
prekršek po 38. členu DPRZS je določena disciplinska sankcija opomin, v primeru ponovitve pa 
denarna kazen v višini od sto (100,00) do dva tisoč (2.000,00) EUR. V obravnavani zadevi je 
disciplinska sodnica izrekla najmilejšo disciplinsko sankcijo – OPOMIN. Pri odmeri disciplinske 
sankcije je disciplinska sodnica kot olajševalno okoliščino upoštevala dejstvo, da RD KOPER 
2013 v letošnji tekmovalni sezoni za tovrstni disciplinski prekršek še ni bil sankcioniran.  
 

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 
organa I. stopnje. 
Vloženo pritožbo lahko vlagatelj umakne do izdaje 
stopnje. Umika pritožbe ni mogoče preklicati.
 

VROČITI: 
 
- 1 x RD KOPER 2013 (67/2 DPRZS elektronska oblika preko rokometnega kluba)
- 1 x prijavitelju; 
- 1 x arhiv. 

odpove pravici do pritožbe v roku 24 ur od prejema odločbe disciplinskega 

Vloženo pritožbo lahko vlagatelj umakne do izdaje sklepa – odločbe disciplinskega organa II. 
stopnje. Umika pritožbe ni mogoče preklicati. 

                      

(67/2 DPRZS elektronska oblika preko rokometnega kluba)

odločbe disciplinskega 

odločbe disciplinskega organa II. 

Disciplinska sodnica 
                      Nina Tomić 

 

  

(67/2 DPRZS elektronska oblika preko rokometnega kluba); 


