
  

DISCIPLINSKI SODNIK 
 
                                                                                                   Datum: 26. 1. 2018 

                                                                               Številka: 15-128/2018 
 
 
Na podlagi določil Disciplinskega pravilnika RZS z dne 28. 6. 2016 (v nadaljevanju: DPRZS), je 
disciplinska sodnica dne 16. 1. 2018 uvedla disciplinski postopek zoper g. Igorja Povšeta, 
trenerja RK KRŠKO (ML). Postopek je bil uveden na podlagi prijave rokometnega sodnika g. 
Janeza Šilca z dne 15. 1. 2018, prejete dne 16. 1. 2018. Disciplinska sodnica je v zvezi s tem 
sprejela: 
 

S K L E P 
 

Igor Povše, trener RK KRŠKO (ML) 
 

po tekmi med moštvoma RK KRŠKO in RD LL GROSIST SLOVAN, dne 14. 1. 2018  v Krškem; 
 
1. ni odgovoren, da je vpil na sodnika Žana Terška in Janeza Šilca, da sta lopova.  
 
2. je odgovoren, da je cca. 5 minut vpil na sodnika Žana Terška in Janeza Šilca, da sta ga 
okradla in da je zaradi dveh situacij izgubil, ter da naj prenehata sodit. 
 
S tem je storil disciplinski prekršek po 2. odstavku 32. člena DPRZS – nešportno obnašanje 
uradne osebe, funkcionarja ali odgovorne osebe prireditve pred, med ali po tekmi do svojih 
soigralcev ali igralcev nasprotnega moštva, uradnih oseb, funkcionarjev ali gledalcev, na 
igrišču ali zunaj igrišča in je to v zvezi z rokometnim športom, v zvezi s 14. členom DPRZS, se 
mu izreče sankcija: 
 

prepoved opravljanja dolžnosti na eni (1) tekmi v kategoriji ML  
in denarna kazen v višini 200,00 EUR. 

 
 

Disciplinska sankcija se začne izvrševati na prvi tekmi po pravnomočnosti tega sklepa. 
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 14. 1. 2018 je bila odigrana tekma med moštvoma RK KRŠKO in RD LL GROSIST SLOVAN v 
Krškem, po kateri se je trener Igor Povše nešportno obnašal.  
 
 
V disciplinskem postopku je bil izveden dokazni postopek, v katerem je disciplinska sodnica 
vpogledala v prijavo v disciplinski postopek z dne 15. 1. 2018, prejeto dne 16. 1. 2018, uradni 
zapisnik tekme, poročilo kot prilogo zapisnika tekme, izjavo rokometnih sodnikov Žana Terška 
in Janeza Šilca po tekmi z dne 14. 1. 2018, prejeto dne 16. 1. 2018 ter izjavo trenerja Igorja 
Povšeta prejeto dne 17. 1. 2018.  



  

Igor Povše je v izjavi navedel, da sodnika ni žalil z »lopovi« in da je tudi v izjavi sodnikov 
napisano, da jih je z žaljivko poimenovala publika. Sodnika sta v 40. sekundi dvignila znak za 
pasivno igro (kljub temu, da je bil vmes še prekršek in so igralci izvajali 9-metrovko) in jim 
takoj, za prejetim prvim golom preprečila izvedbo pravilno izvedenega začetnega meta s 
centra. Trener je za nestrinjanje s to odločitvijo prejel rumeni karton. Nato so v 47. minuti 
tekme, po osvojeni žogi, želeli izpeljati protinapad, a jim je prekršek v napadu dosodil sodnik 
(g. Žan Teršek), ki se je pred njimi gibal v smeri njihovega napada (nahajal se je na 
nasprotnikovi 9–metrovki). Prekršek naj bi nastal približno na 11-12 metrih od njihovega gola 
in v njegovi neposredni bližini. V precej boljši poziciji za ocenitev je bil drugi sodnik (g. Janez 
Šilc), ki situacije ni ocenil kot prekršek v napadu. Zaradi nestrinjanja s to odločitvijo je trener 
prejel izključitev. Ob izključitvi Marka Mastnaka trener ni komentiral nič, ker situacije ni 
videl, po tekmi pa je prišel do g. Janeza Šilca in mu rekel, da ne ve če bi mu dal roko, sodnik 
pa mu je arogantno odvrnil, da je to njegova odločitev. Žan Teršek je obžaloval dogodek, ko 
je zelo nestrokovno dosodil prekršek v napadu, ter da mu je sam odvrnil, da iz nasprotnikove 
9–metrovke ni mogoče dovolj dobro oceniti situacije in da meni, da je bil g. Janez Šilc v 
neprimerno boljši poziciji za oceno. Trener je rekel, da sedaj opravičilo ne pomeni veliko, ob 
minimalni zmagi gostov. Istočasno je g. Janez ŠiIc izjavil, da bosta sodnika naredila prijavo, 
kljub temu, da trener ni nikogar žalil z žaljivkami. Trener je navedel, da jima je očital samo 
opisane situacije in da mu za grožnjo s prijavo »dol visi.« Igor Povše je navedel, da so bili 
njegovi protesti na sodniške napake povsem upravičeni in ve, da iz takih situacij vedno 
potegnejo kratko le trenerji. Na tekmi sta sodnika dosodila 6 dvominutnih izključitev, od tega 
tri od 58. do 60. minute tekme in na niti eno izključitev se ni pritoževal, čeprav jim v 
zaključku tekme niti malo niso ustrezale in tudi meni, da so bile vse pravilno dosojene zato 
jih je tudi sprejel mirno. Trener je navedel, da je iz izjave sodnikov razbrati, da dogodka ni 
obžaloval in res ga ne, ker meni da ne more nositi posledic za zelo nepremišljene napake 
sodnikov in se ob grožnji za prijavo počuti kot, da je celo tekmo vršil pritisk na njiju. Brez teh 
očitanih situacij pa je bilo sojenje v redu. 
 
Rokometna sodnika Žan Teršek in Janez Šilc sta v prijavi v disciplinski postopek navedla, da je 
Igor Povše, po tekmi med moštvoma RK KRŠKO in RD LL GROSIST SLOVAN v Krškem, cca. 5 
minut vpil na sodnika Žana Terška in Janeza Šilca, da sta lopova, da sta ga okradla in da je 
zaradi dveh situacij izgubil, ter da naj prenehata sodit. V pisnem poročilu-izjavi po tekmi sta 
sodnika navedla, da je po končani tekmi domači trener g. Igor Povše vpil na sodnika, za kar 
sta ga tudi prijavila v disciplinski postopek. Tekma je bila celoten igralni čas tesna, sicer pa 
so večinoma vodili domači, domači trener je v drugi minuti tekme prejel opomin, ker je 
protestiral proti, po njegovem mnenju, prehitro pokazani pasivni igri v prvem napadu in sicer 
je rekel, da ne moreta sodnika že v 40-ti sekundi napada dvigniti znaka za pasivno igro, ter da 
je ob tem trener stopil na igrišče. Ob tem sta sodnika dosodila time-out in trenerju kratko 
pojasnila, da so igrali neaktivno in je bila pasivna igra pokazana zaradi tega. Trener se s 
pojasnitvijo ni strinjal in je zato začel mahati z rokami ter govoriti, kaj se greta in da to ne 
moreta, za kar sta sodnika trenerju dosodila opomin, igra pa se je normalno nadaljevala. Nato 
je bil v 47-minuti tekme dosojen prekršek v napadu igralca Krškega, tako da je bila žoga 
dodeljena ekipi Slovana, ob tem pa je trener Povše stopil na igrišče, začel skakati in glasno 
vpiti, da kje sta videla prekršek v napadu in da to ne moreta piskati, hkrati pa je gestikuliral z 
rokami za kar mu je bila dosojena izključitev za 2 minuti. Tekma se je po tem normalno 
nadaljevala do konca, ko so domači igralci ob neodločenem rezultatu napravili dvojno 
vodenje. Ko so igralci Slovana želeli iti v protinapad je domači igralec Marko Mastnak žogo 
vrgel vstran tako da je onemogočil protinapad, zaradi česar je bil izključen za dve minuti, v 
tem momentu pa je publika začela vpiti, da sta sodnika lopova in cigana, dva gledalca pa sta 



  

pritekla povsem v prvo vrsto in pričela vpiti na sodnika, kar je nato trajalo do konca tekme. 
20 sekund pred koncem tekme je Slovan zadel in povedel za en gol, Krško pa ni uspelo 
realizirati zadnjega napada, tako da se je končalo z minimalno zmago Slovana. Po tekmi je do 
Žana Terška prišel trener Igor Povše, ki se očitno ni mogel sprijazniti s porazom in je začel 
diskutirati o prej omenjenih situacijah. Kljub ponovni pojasnitvi situacij s strani sodnikov, 
trenerju ni bilo všeč in je glasno začel vpiti, da sta ga okradla, da naj sodita pošteno in naj se 
že enkrat naučita. Žan Teršek in Janez Šilc sta navedla, da je vpitje in ponavljanje prej 
omenjenih dejstev trajalo vsaj par minut, zato sta trenerja prosila, naj se umiri, on pa je 
rekel, da se ne bo in je začel s še višjim glasom vpiti, da jih ne moreta tako krasti in da so 
zaradi teh dveh situacij izgubili. Ker trener z vpitjem ni prenehal sta sodnika trenerja 
obvestila, da ga bosta prijavila v disciplinski postopek, trener je rekel da mu dol visi, če ga 
prijavita in da naj že nehata sodit. Sodnika sta se nato obrnila stran od trenerja, proti 
zapisniku in ga do konca izpolnila, trener pa je še vedno kričal, po kričanju pa se je obrnil in 
odšel proti garderobi. Sodnika sta pred odhodom iz dvorane, trenerja še enkrat srečala a je 
bil tokrat brez besed, trener pa dejanja ni obžaloval oziroma se zanj ni opravičil.   
 
Ad 1. 
 
Disciplinska sodnica sledi navedbam Igorja Povšeta, da ni žalil rokometna sodnika, da sta 
lopova ter da ju je z žaljivko poimenovala publika, saj sta slednje potrdila tudi sodnika sama, 
v njuni izjavi po tekmi. Trener tako ni odgovoren za disciplinski prekršek, kot je navedeno v 
prvi točki izreka tega sklepa. 
 
Ad 2.  
 
Disciplinska sodnica sledi navedbam rokometnih sodnikov, da je Igor Povše, po tekmi med 
moštvoma RK KRŠKO in RD LL GROSIST SLOVAN v Krškem, cca. 5 minut vpil na sodnika, da sta 
ga okradla in da je zaradi dveh situacij izgubil, ter da naj prenehata sodit. Kot nešportno 
obnašanje se v skladu s 3. odstavkom 32. člena DPRZS obravnavajo besedna dejanja kot 
protesti proti odločitvam sodnikov, protesti s kretnjami, kot tudi vsa podobna dejanja, ki 
škodijo ugledu rokometnega športa. Tovrstno zmerjanje uradnih oseb se v skladu z DPRZS 
štejejo kot provokativno obnašanje in izzivanje ter so oblika nešportnega obnašanja, saj gre 
za dejanja, ki škodijo ugledu rokometnega športa. Disciplinska sodnica ugotavlja, da iz 
sosledja dogodkov izhaja, da je trener začel z  nestrinjanji s sodniškimi odločitvami že v 2 
minuti tekme, za kar sta mu sodnika dosodila opomin. Trener je nato v 47. minuti tekme 
stopnjeval svoje nestrinjanje s sodniškimi odločitvami s tem, ko je ponovno stopil na igrišče, 
začel skakati in glasno vpiti, da kje sta videla prekršek v napadu in da to ne moreta piskati, 
ob tem pa je gestikuliral z rokami. Po koncu tekme je trener pristopil do rokometnih sodnikov 
in svoje nestrinjanje s sodniškimi odločitvami še stopnjeval s tem, da je glasno začel vpiti, da 
sta ga okradla, da naj sodita pošteno in naj se že enkrat naučita sodit. Disciplinska sodnica 
poudarja, da so tovrstna dejanja, kot so vpitje nad uradnimi osebami, neprimerno 
gestikuliranje in mahanje z rokami ter vhod na igralno površino med tekmo, oblike 
nešportnega obnašanja. Disciplinska sodnica poudarja, da je vsakršno nešportno obnašanje, 
med katera se šteje tudi neprimerno izkazovanje nestrinjanja s sodniškimi odločitvami, 
nesprejemljivo tako na kot tudi ob igralnih površinah. Trener je s tovrstnim obnašanjem dal 
slab zgled udeležencem rokometne tekme, še posebej pa vsem mladim igralcem, ki se 
vzpenjajo v svoji rokometni poti ter je tako s svojimi dejanji škodil ugledu rokometnega 
športa. Takšna provokativna in neprimerna dejanja pa zagotovo škodijo ugledu rokometa. 
 



  

Disciplinska sodnica je na podlagi 
predmetni tekmi storil disciplinski prekršek na način in v obsegu, kot je razvidno iz izreka 
sklepa. V skladu s tretjim odstavkom 32. člena DPRZS so oblike nešportn
besedna in nebesedna dejanja kot protesti proti odločitvam sodnikov in
protesti s kretnjami ali provokativno obnašanje in izzivanje, ki povzroča očitno nezadovoljstvo 
udeležencev športne prireditve in gledalcev, kot tudi vsa 
rokometnega športa. 
 
 
Disciplinska sankcija: 
  
Disciplinska sodnica je v obnašanju 
zato mu je bila izrečena disciplinska san
člena DPRZS je določena disciplinska sankcija prepoved opravljanja dolžnosti od ene (1) do 
osmih (8) tekem oziroma prepoved opravljanja dolžnosti od enega (1) do treh (3) mesecev in 
denarna kazen. V obravnavani
prepoved opravljanja dolžnosti na 
200,00 EUR. Pri odmeri disciplinske sankcije je disciplinska sodnica upoštevala 
okoliščino, da je trener na tekmi
pa je z nešportnim obnašanjem in vpitjem nadaljeval še po končani tekmi.
okoliščino, pa je upoštevala dejstvo, da 
Disciplinska sankcija se začne izvrševati na prvi tekm
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.  

 
Zoper ta sklep je dopustna pritožba v roku 5 dni od vročitve sklepa
II. stopnje – Odbor za arbitražo. Pritožbo lahko vložita 
predlagatelj disciplinskega postopka
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 pravic
organa I. stopnje. 
Vloženo pritožbo lahko vlagatelj umakne do izdaje sklepa
stopnje. Umika pritožbe ni mogoče preklicati.

 
 
 

Disciplinska sodnica je na podlagi dokazov ugotovila, da je trener RK KRŠKO
predmetni tekmi storil disciplinski prekršek na način in v obsegu, kot je razvidno iz izreka 
sklepa. V skladu s tretjim odstavkom 32. člena DPRZS so oblike nešportn
besedna in nebesedna dejanja kot protesti proti odločitvam sodnikov in
protesti s kretnjami ali provokativno obnašanje in izzivanje, ki povzroča očitno nezadovoljstvo 
udeležencev športne prireditve in gledalcev, kot tudi vsa podobna dejanja, ki škodijo ugledu 

Disciplinska sodnica je v obnašanju Igorja Povšeta spoznala znake nešportnega obnašanja, 
zato mu je bila izrečena disciplinska sankcija. Za disciplinski prekršek po 2. 

DPRZS je določena disciplinska sankcija prepoved opravljanja dolžnosti od ene (1) do 
osmih (8) tekem oziroma prepoved opravljanja dolžnosti od enega (1) do treh (3) mesecev in 
denarna kazen. V obravnavani zadevi je disciplinska sodnica izrekla disciplinsko sankcijo 
prepoved opravljanja dolžnosti na eni (1) tekmi v kategoriji ML in denarno kazen v višini

Pri odmeri disciplinske sankcije je disciplinska sodnica upoštevala 
na tekmi svoje nešportno obnašanje večkrat uperil v uradni osebi nato 

pa je z nešportnim obnašanjem in vpitjem nadaljeval še po končani tekmi.
pa je upoštevala dejstvo, da trener predhodno še ni bil disciplinsko sankcioniran. 
sankcija se začne izvrševati na prvi tekmi po pravnomočnosti tega sklepa. 

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 

 
Pravni pouk: 

pritožba v roku 5 dni od vročitve sklepa. Pritožba se vloži na organ 
Odbor za arbitražo. Pritožbo lahko vložita storilec disciplinskega prekrška 

ostopka. 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, 

itožba 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.  

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. 

                      

RK KRŠKO, Igor Povše, na 
predmetni tekmi storil disciplinski prekršek na način in v obsegu, kot je razvidno iz izreka 
sklepa. V skladu s tretjim odstavkom 32. člena DPRZS so oblike nešportnega obnašanja 
besedna in nebesedna dejanja kot protesti proti odločitvam sodnikov in delegata, glasni 
protesti s kretnjami ali provokativno obnašanje in izzivanje, ki povzroča očitno nezadovoljstvo 

podobna dejanja, ki škodijo ugledu 

spoznala znake nešportnega obnašanja, 
kcija. Za disciplinski prekršek po 2. odstavku 32. 

DPRZS je določena disciplinska sankcija prepoved opravljanja dolžnosti od ene (1) do 
osmih (8) tekem oziroma prepoved opravljanja dolžnosti od enega (1) do treh (3) mesecev in 

zrekla disciplinsko sankcijo - 
in denarno kazen v višini 

Pri odmeri disciplinske sankcije je disciplinska sodnica upoštevala oteževalno 
uperil v uradni osebi nato 

pa je z nešportnim obnašanjem in vpitjem nadaljeval še po končani tekmi. Kot olajševalno 
predhodno še ni bil disciplinsko sankcioniran.  

i po pravnomočnosti tega sklepa. 
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 

. Pritožba se vloži na organ 
storilec disciplinskega prekrška in  

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, 

itožba pritožnika uspešna.  Pritožba mora vsebovati navedbo sklepa, ki se izpodbija, 
razlog za izpodbijanje, obrazložitev, predlog, naj se izpodbijani sklep razveljavi ali spremeni, 

odločbe disciplinskega 

odločbe disciplinskega organa II. 

Disciplinska sodnica 
                      Nina Tomić 

 

  



  

 
VROČITI: 
 
- 1 x Igorju Povšetu (67/2 DPRZS elektronska oblika preko rokometnega kluba); 
- 1 x prijavitelju (67/2 DPRZS); 
- 1 x komisar lige 
- 1 x arhiv. 
 

 

 

 

 
 
 
 

 


