
  

 

 

DISCIPLINSKI SODNIK 
   Datum: 2. 2. 2018 

 Številka: 15-169/2018 
                                                                                                                
Na podlagi določil Disciplinskega pravilnika RZS z dne 28. 6. 2016 (v nadaljevanju: DPRZS), je 
disciplinska sodnica dne 19. 1. 2018 uvedla disciplinski postopek zoper g. Mateja Miheliča, 
vodjo moštva RK GRČA KOČEVJE (KD). Postopek je bil uveden na podlagi prijave g. Igorja 
Vidmarja z dne 16. 1. 2018, prejete dne 16. 1. 2018 in dopolnjene prijave z dne 18. 1. 2018, 
prejete dne 18. 1. 2018. Disciplinska sodnica je v zvezi s tem sprejela: 

  S K L E P 
Disciplinski postopek zoper Mateja Miheliča, ki je bil uveden dne 19. 1. 2018, se ustavi. 

 
 

Obrazložitev: 
 

Dne 13. 1. 2018 je bila odigrana tekma med moštvoma MRK NOVA GORICA in RK GRČA KOČEVJE 
v Novi Gorici, na kateri naj bi Matej Mihelič, vodja moštva RK GRČA KOČEVJE (KD) v 50. minuti 
s pestjo v obraz udaril Roka Vidmarja.  

V disciplinskem postopku je bil izveden dokazni postopek, v katerem je disciplinska sodnica 
vpogledala v prijavo v disciplinski postopek z dne 16. 1. 2018, prejeto dne 16. 1. 2018, uradni 
zapisnik tekme, odgovor g. Gorana Debelaka z dne 18. 1. 2018, dopis Rokometnega kluba Grča 
Kočevje z dne 20. 1. 2018, prejeto 22. 1. 2018, dopis  MRK NG z dne 23. 1. 2018, izjavo 
rokometnih sodnikov Milana Matovine in Franca Lesarja z dne 2. 2. 2018.    

Igor Vidmar je dne 16. 1. 2018 podal prijavo v disciplinski postopek, dne 18. 1. 2018  je komisar 
lige Goran Debelak, v dopisu, navedel, da je bil g. Igor Vidmar gledalec na tekmi oziroma 
predstavnik MRK Nova Gorica, torej uradna oseba. 

Disciplinska sodnica je na podlagi prijave Igorja Vidmarja, kot predstavnika MRK Nova Gorica, 
uvedla disciplinski postopek zoper Mateja Miheliča, vodjo moštva RK GRČA KOČEVJE (KD) zaradi 
suma storitve disciplinskega prekrška po 2. odstavku 32. člena DPRZS z dne 28. 6. 2016. 
Navedeni člen obravnava disciplinske prekrške, ko se uradna oseba, funkcionar ali odgovorna 
oseba prireditve, nešportno obnaša 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.  
 
Disciplinska sodnica je na podlagi dopisa Upravnega odbora MRK NG z dne 23. 1. 2018, 
prejetega 23. 1. 2018  in na podlagi izjave rokometnih sodnikov ugotovila, da je g. Igor Vidmar 
podal prijavo v disciplinski postopek kot oče igralca MRK NG Roka Vidmarja in ne kot 
predstavnik MRK NG. 62.člen DPRZS določa, da se disciplinski postopek lahko začne na podlagi 
prijave uradne osebe, kluba ali funkcionarja. MRK NG je navedel, da je prijavo v disciplinski 
postopek vložil g. Igor Vidmar kot oče Roka Vidmarja in ne kot predstavnik MRK NG in da tudi 
MRK NG ni vložil nobene prijave v disciplinski postopek. Disciplinska sodnica je tako ustavila 
postopek, saj g. Igor Vidmar ni upravičen predlagatelj disciplinskega postopka.  
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
 

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

 
 
 
 
 
VROČITI: 
 
- 1 x Mateju Miheliču (67/2 DPRZS elektronska oblika preko rokometnega kluba);
- 1 x prijavitelju; 
- 1 x komisarju lige; 
- 1 x arhiv. 

Pravni pouk: 

pritožba v roku 5 dni od vročitve sklepa. Pritožba se vloži na organ 
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.  

odpove pravici do pritožbe v roku 24 ur od prejema 

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);

. Pritožba se vloži na organ 
Odbor za arbitražo. Pritožbo lahko vložita storilec disciplinskega prekrška in  

rbitražo. 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 mora vsebovati navedbo sklepa, ki se izpodbija, 
razlog za izpodbijanje, obrazložitev, predlog, naj se izpodbijani sklep razveljavi ali spremeni, v 

prejema odločbe disciplinskega 

odločbe disciplinskega organa II. 

Disciplinska sodnica 
                      Nina Tomić 

 
 

   

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


