
  

 

 
 
 

DISCIPLINSKI SODNIK 
 
                                                                                                  Datum: 17. 12. 2017 

Številka: 15-1681/2017 
 
Na podlagi določil Disciplinskega pravilnika RZS z dne 28. 6. 2016 (v nadaljevanju: DPRZS), je 
disciplinska sodnica dne 11. 12. 2017 uvedla disciplinski postopek zoper RK DOL TKI HRASTNIK, 
1. B DRL - moški. Postopek je bil uveden na podlagi prijave Marjana Potokarja (RK SVIŠ 
IVAČNA GORICA) z dne 5. 12. 2017, prejeto dne 8. 12. 2017. Disciplinska sodnica je v zvezi s 
tem sprejela: 

S K L E P 
RK DOL TKI HRASTNIK, 1. B DRL - moški 

 
je odgovoren, da so po tekmi med moštvoma RK Dol TKI HRASTNIK in RK SVIŠ IVANČNA GORICA 
dne 2. 12. 2017 na Dolu pri Hrastniku, navijači domačega moštva verbalno žalili dekle Domna 
Škorca in poškodovali osebni avtomobil Domna Škorca. 
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 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.  
 

Denarna kazen v višini štiristo (400,00) 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 2. 12. 2017 je bila odigrana tekma med moštvoma RK Dol TKI HRASTNIK in RK SVIŠ 
IVANČNA GORICA na Dolu pri Hrastniku,  po kateri klub RK DOL TKI HRASTNIK  ni zagotovil 
reda in varnosti udeležencem športne prireditve. 
 
V disciplinskem postopku je bil izveden dokazni postopek, v katerem je disciplinska sodnica 
vpogledala v prijavo v disciplinski postopek z dne 5. 12. 2017, prejeto dne 8. 12. 2017, uradni 
zapisnik, poročilo s pritožbo na dogajanje na tekmi podano s strani Saše Pekeča, člana 
Upravnega odbora RK SVIŠ in odgovor na disciplinski postopek podan s strani predsednika RK 
DOL TKI Hrastnik, Roka Petriča.    
 
Rok Petrič je navedel, da rokometni klub Dol TKI HRASTNIK prevzema polno odgovornost za 
incident, ki se je zgodil po tekmi 2. 12. 2017 med RK Dol TKI HRASTNIK in RK SVIŠ IVANČNA 
GORICA, vendar pa sam incident ni bil tako dramatičen kot ga opisuje g. Pekeč, skoraj v stilu 
Hollywoodske drame. Saša Pekeč je navedel, da se je že pred pričetkom tekme vedelo, da bo 
šlo za zelo napeto in  izenačeno srečanje. Bili so priča izjemnemu vzdušju na tribuni, tako s 
strani domačih, kot gostujočih navijačev.  Za neljubi dogodek je poskrbela skupina domačih 
(vinjenih) navijačev. Takoj po končani tekmi, se je skupina teh navijačev najprej verbalno 
spravila na dekle igralca Domna Škorca in nekdanjega igralca RK DOL TKI Hrastnik. Vse skupaj 
se je dogajalo pred službenim vhodom v dvorano. Dekle se je umaknilo in sedlo v osebni avto  
Domna Škorca. Vendar se skupina še vedno ni umirila. Rok Petrič pa je navedel, da je dekle 
Domna Škorca ob incidentu prišlo iz avta in se spustilo v verbalni dialog s kršitelji, kar jasno  



  

 

 
 
 
 
kaže na to, da se dekle ni počutilo ogroženo in da incident ni tako dramatičen kot je opisan v 
pismu g. Pekeča. Disciplinska sodnica poudarja, da je prišlo do neredov na parkirišču po 
končani tekmi. Ne glede na to ali se je dekle Domna Škorca spustilo v verbalni dialog s 
kršitelji, bi klub moral preprečiti tovrstne konfliktne situacije takoj po tekmi. Namreč klub je 
odgovoren, če pride do nereda tudi po sami tekmi, slednje pa se je zgodilo na parkirišču pred 
dvorano, kjer je potekala tekma in bi moral klub zagotoviti varnostnika na samem parkirišču. 
Po tekmi namreč navijači odhajajo proti svojim vozilom, ki so parkirani na parkirišču, zato bi 
klub moral vedno zagotoviti varnostnika tudi na vhodu pred dvorano oziroma na samem 
parkirišču.     
 
V dopisu je Sašo Pekeč navedel, da so navijači pristopili k avtu Domna Škorca, ter začeli 
brcati po njem, odtrgali zadnji odbijač in naredili kar nekaj lukenj v avtu. Rok Petrič je 
navedel, da je naslednji dan po incidentu poklical Domna Škorca in se mu opravičil za nastalo 
situacijo, ter ga v primeru škode pozval, da zahteva povračilo od kluba RK Dol TKI Hrastnik – 
navedel je tudi, da škode ni bilo, zato o poškodovanju vozila ne moremo govoriti. Disciplinska 
sodnica poudarja, da Domen Škorc ni dolžan prijaviti poškodbe vozila predsedniku kluba RK 
Dol TKI Hrastnik oziroma prijava ali ne prijava le-temu ni ločnica med tem ali je do poškodbe 
avtomobila prišlo ali ne. Glede na to, da je bil odtrgan zadnji odbijač, je vozilo bilo 
poškodovano.  
 
Disciplinska sodnica pa ne sledi navedbam Saše Pekeča, da je klub RK Dol TKI Hrastnik vedel, 
da so posamezne osebe vinjene. Po njegovem mnenju bi glede na dogajanje lahko poklicali 
policijo, vendar tega niso storili. Kot je navedel Rok Petrič v klubu namreč ne morejo vedeti 
in trditi ali so bile osebe vinjene ali ne, saj niso pooblaščeni za izvajanje testa 
alkoholiziranosti niti nimajo pristojnost ter zmožnosti, da bi vizualno ocenili stanje 
posameznih oseb (lahko samo domnevajo, da so bili vinjeni, tako kot vsi ostali). Glede navedb 
Roka Petriča, da nimajo policijskih pristojnosti in menijo, da bi z identifikacijo na podlagi slik 
– grobo kršili Zakon o varstvu osebnih podatkov, pa disciplinska sodnica poudarja, da nobeno 
slikovno gradivo (oziroma fotografije) niso bile podane kot dokazni predlog, zato navedbe g. 
Petriča niso razumljive.   
 
Rok Petrič je navedel, da so domnevne kršitelje, ki so se jezili, odstranili/umirili domači 
reditelji. Zato ni bilo potrebe po ukrepanju na višji ravni, čemur pa disciplinska sodnica ne 
sledi. Sašo Pekeč je namreč nasprotno navedel, da ko je stopil ven iz dvorane pred vhodom ni 
bilo varnostne službe  in ga je neka gospa opozorila, da naj bo previden, saj je zunaj skupina 
vinjenih ljudi, ki so zelo nasilni in obstaja možnost fizičnega napada.  
 
Disciplinska sodnica se strinja, da je Domen Škorc ravnal skrajno neprimerno, ker je parkiral 
svoje vozilo na parkirno mesto, ki je rezervirano za invalide, k samemu incidentu pa je 
zagotovo veliko bolj pripomoglo tudi dejstvo, da je igralec med tekmo domačim navijačem 
pokazal srednji prst.  
 
Disciplinska sodnica je na podlagi dokazov in priznanja kluba ugotovila, da je RK DOL TKI 
Hrastnik storil disciplinski prekršek na način in v obsegu, kot je razvidno iz druge točke 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 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. Klub po tekmi ni zagotovil varnosti udeležencem,  



  

 

 
 
 
 
 
saj ni zagotovil varnostne službe tudi pri vhodu oziroma izhodu iz dvorane, tako klub ni ravnal 
s potrebno skrbnostjo in pazljivostjo ter ni storil vse potrebno, kar bi klub eskulpiralo 
odgovornosti. 
 
Disciplinska sodnica je tako ugotovila, da je RK DOL TKI Hrastnik storil disciplinski prekršek, 
zato mora odgovarjati za storjeni prekršek. 
 
Glede anonimne osebe: 
 
Disciplinska sodnica navedb Saše Pekeča, da je od anonimne osebe iz Dola prejel sporočilo, 
da so bile med vinjenimi osebami, ki so povzročali nered na parkirišču, osebe iz vodstva 
domačega kluba, v konkretnem primeru ni upoštevala. V konkretnem disciplinskem 
postopku gre namreč za vprašanje odgovornosti kluba za nerede po tekmi in ne posamezen 
postopek zoper funkcionarja kluba. Prav tako pa disciplinska sodnica po uvedbi 
disciplinskega postopka ni prejela nobenega dodatnega dokaza ali pa morebiti dodatno 
prijavo v disciplinski postopek zoper točno določeno osebo iz vodstva domačega kluba, 
zato navedbe anonimne osebe, niso bile podlaga za odločanje v konkretnem primeru.  
 
Disciplinska sankcija: 
  
Disciplinska sodnica je na podlagi zgoraj obrazloženega spoznala znake disciplinskega prekrška 
po 1. odstavku 37. člena DPRZS, zato je RK DOL TKI Hrastnik bila 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 (400,00) do tisoč (1.000,00) 
EUR, v težjem 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 (1.000,00) EUR. V obravnavani zadevi je 
disciplinska sodnica izrekla najmilejšo disciplinsko sankcijo – denarna kazen v višini štiristo 
(400,00) EUR. Pri odmeri disciplinske sankcije je disciplinska sodnica kot olajševalno 
okoliščino upoštevala, da je klub prevzel odgovornost za incident in da v letošnji sezoni ni 
izvršil nobenega podobnega disciplinskega prekrška. 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. 

 
 

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 disciplinskega organa II. stopnje. Umika pritožbe ni  
 



  

 

 
 
 
 
 
mogoče preklicati.                                                                              
                                                                                                           
                                                                                                         

VROČITI:  
- 1 x RK DOL TKI HRASTNIK (67/2 DPRZS elektronska oblika preko 
- 1 x prijavitelju (67/2 DPRZS – preko običajnega sredstva komuniciranja);
- 1 X komisarju; 
- 1 x arhiv 

                                                                                        
                                                                                                                       

                                                                                                              

1 x RK DOL TKI HRASTNIK (67/2 DPRZS elektronska oblika preko rokometnega kluba);
preko običajnega sredstva komuniciranja); 

         Disciplinska        
            sodnica 

          Nina Tomić 

 

rokometnega kluba); 


