
  

DISCIPLINSKI SODNIK 
 
                                                                                                   Datum: 22. 2. 2018 

Številka: 15-233/2018 
 
 
Na podlagi določil Disciplinskega pravilnika RZS z dne 28. 6. 2016 (v nadaljevanju: 
DPRZS), je disciplinska sodnica dne 2. 2. 2018 uvedla disciplinski postopek zoper ga. 
Tjašo Nadu, trenerko moštva RK METLIKA (SDA). Postopek je bil uveden na podlagi 
prijave rokometnega sodnika g. Žana Terška z dne 28. 1. 2018, prejete dne 1. 2. 2018. 
Disciplinska sodnica je v zvezi s tem sprejela: 
 

S K L E P 
Tjaša Nadu, trenerka RK METLIKA (SDA) 

 
je odgovorna, da je dne 28. 1. 2018 na tekmi med moštvoma ŽRD LITIJA in RK 
METLIKA v Šmartnem pri Litiji, po dosojeni diskvalifikaciji igralke B3, protestirala 
proti sodniški odločitvi, za kar je dobila izključitev 2 minut. Po tem je nadaljevala s 
protestiranjem in rekla: »Jebi se!«, za kar je bila diskvalificirana. Po dosojeni 
diskvalifikaciji je sodnikoma izrekla »Pojdita v pizdo mater!«, za kar ji je bil dosojen 
moder karton. 
 
S tem je storila 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 in 28. členom DPRZS se ji izreče POGOJNA 
disciplinska sankcija: 
 

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

 
Pri čemer se disciplinska sankcija NE BO IZVRŠILA, če storilka disciplinskega 
prekrška v roku treh (3) mesecev ne stori podobnega ali težjega disciplinskega 
prekrška. 

Obrazložitev: 
 
Dne 28. 1. 2018 je bila odigrana tekma med moštvoma ŽRD LITIJA in RK METLIKA v 
Šmartnem pri Litiji, na kateri se je trenerka Tjaša Nadu nešportno obnašala.  
 
V disciplinskem postopku je bil izveden dokazni postopek, v katerem je disciplinska 
sodnica vpogledala v prijavo v disciplinski postopek z dne 28. 1. 2018, uradni zapisnik 
tekme, poročilo kot prilogo zapisnika tekme, izjavo rokometnih sodnikov Matjaža 
Fajdige in Žana Terška, izjavo trenerke Tjaše Nadu z dne 28. 1. 2018, dodatno izjavo 
trenerke Tjaše Nadu z dne 28. 1. 2018 in dodatno izjavo vezano na obvestilo o uvedbi 



  

disciplinskega postopka z dne 6. 2. 2018. Tjaša Nadu je v izjavi po tekmi z dne 28. 1. 
2018, navedla, da je v borbi in žaru igre izrekla besede, ki niso bile direktno 
namenjene sodnikoma, ampak je bila jezna na sodniško odločitev, ko je bila 
izključena ena izmed njenih igralk. Trenerka ve, da določene besede ne spadajo na 
športno igrišče, vendar v jezi izrečeš marsikaj za kar pa se je tudi opravičila, saj 
izrečene besede niso bile namenjene sodnikoma. Tjaša Nadu je v dodatni izjavi z dne 
28. 1. 2018, navedla, da je bila tekma zelo borbena na obeh straneh, žal pa sta 
sodnika večkrat dodelila kazen z izključitvijo in sedemmetrovko njenim igralkam, pri 
nasprotnicah pa v enakih primerih/prekrških in ugovarjanju ni bilo nobene kazni. 
Takšna dejanja trenerko zelo prizadenejo in meni, da gre za slab zgled mladim 
igralkam, kadar sojenje ni pošteno in pravično, saj se igralke v tej dobi še učijo. S 
tem, ko jim sodniki dosodijo nekatere stvari po krivem in nasprotnicam za isti 
prekršek ali ugovarjanje ne dosodijo ničesar, jih to močno prizadene. Trenerka ima že 
nekaj tekem težave z igralkami, ker se zaradi nepravičnosti sodnikov počutijo 
manjvredne in imajo občutek, kot da so najslabše in izgubljajo voljo do igre ter 
treniranja. Prav tako je pri tem pretečenih nekaj solz, ki so pri dekletih pogostejše, 
kot pri fantih sploh v teh občutljivih pubertetniških letih. Trenerka je tudi sama 17 let 
aktivno trenirala rokomet in ve kako grob šport je rokomet, zlasti pa ve, da sodniki 
lahko odločijo marsikatero tekmo, ter da smo to lahko doživeli na minulem Evropskem 
prvenstvu, kjer so sodniki imeli škarje v svojih rokah in naredili marsikatero krivico 
marsikateri ekipi. Ob dosojenem rdečem kartonu Gaje Ogulin zaradi izrečenih grdih 
besed nasprotni igralki, je sodnik slišal le besede navedene, ni pa slišal, ko je 
predhodno  nasprotna igralka prva izrekla grde besede njeni igralki. Po tem dogodku 
je poskušala sodniku dopovedati, da naj ji pojasni zakaj je eno izključil, drugo pa ne 
in zakaj je diskvalificirana z izključitvijo, sodnik pa se je počutil napadenega in ji 
dodelil rdeč karton. Po tem se je obrnila in sebi na glas izrekla nekaj besed, za  
katere pa je sodnik mislil, da so izrečene njemu ter ji zato pokazal modri karton. Po 
dodelitvi modrega kartona se je takoj opravičila sodniku in mu povedala, da ni bilo nič 
grdega namenjenega njemu, ampak je bila jezna sama nase, ker je sploh začela 
dialog z njim in tako škodovala svoji ekipi. Trenerka je navedla tudi, da jo žalosti ker 
je želela, da ji sodnik le nekaj pojasni, pa je vedela, da sodnik svoje odločitve ne bo 
spremenil, nato pa je zapustila igrišče, ker ni želela nikomur nič slabega. V RK Metlika 
je edina trenerka za dekleta in mini rokomet, poleg nje pa je samo še trener, ki ima 
vse fantovske selekcije. Poleg službe v policiji vsakodnevno namenja svoj prosti čas 
mladim igralkam in mini rokometašem. Trenerka je navedla, da dekleta do lanske 
sezone niso nastopala v državnem prvenstvu, v dveh letih pa je dosegla, da ima na 
treningu sedaj od začetnih dvanajst že šestindvajset igralk, ki pridno trenirajo. V svoji 
17-letni rokometni karieri, kot igralka in sedaj kot trenerka nikoli ni bila sankcionirana 
oziroma v disciplinskem postopku, ter da na omenjeni tekmi ni imela slabega namena 
in je želela samo, da ji sodnik pojasni svojo odločitev. Sama ga ni napadala, niti mu ni 
izrekla žaljivk. V afektu in v dani situaciji je izrekla nekaj grdih besed, ker pa je bil 
sodnik v bližini je očino smatral, da je to rekla njemu osebno, kar mu je tudi takoj 
pojasnila, dejala da ni izrekla njemu nič slabega, in da če se počuti užaljenega, se mu 
tudi iskreno opravičuje. Glede na okoliščine, trenerka predlaga, da naj se ji izreče 
samo opomin in se je ne sankcionira, saj se zaveda, da ne glede na to koliko jeze je v 



  

njej in je razočara nad tekmo ter nad potekom tekme, le to obdrži zase prav tako pa 
besede, ki jih želi izreči obdrži v sebi in s tem ne škoduje sebi ter ekipi. Kot edina 
trenerka deklet prosi, da se ji ne izreče prepovedi tekme, ker jo njene igralke 
potrebujejo ter prosi, da naj se je denarno ne kaznuje, ker je trenutno v veliki 
finančni stiski, saj je njeno finančno stanje resnično slabo, saj ima kar nekaj izvršb na 
računu poleg vsega pa še veliko stroškov v najemniškem stanovanju, kredit in še in še. 
Trenerka je navedla, da bi z denarno kaznijo njena družina utrpela še dodaten 
finančni šok, ki pa si ga žal ne more privoščiti. Obljublja, da bo opomin spoštovala in 
se v bodoče ne bo prerekala s sodniki ter se na sodniške odločitve ne bo pritoževala in 
vse kar je izrekla, ni bilo namenjeno nikomur ampak je bila jezna sama nase ter je 
preglasno izrekla besede, ki niso bile namenjene nikomur. Tjaša Nadu je v dodatni 
izjavi vezani na obvestilo o uvedbi disciplinskega postopka z dne 6. 2. 2018 navedla, 
da se navedbe v prijavi s strani sodnikov močno razlikujejo od dejanskih besed, ki so 
bile izrečene na sami tekmi in upa, da so posledica nerazumljivega sprejema oziroma, 
da je dotični zaradi dogajanja v dvorani preslišal kaj in komu je bilo dejansko 
izrečeno tudi namenjeno. Trenerka je tokrat navedla, da navedenih besed ni izrekla 
in ker v nobenem primeru niso bile izrečene obema sodnikoma saj je pri njej stal zgolj 
en sam sodnik (drugi se je nahajal na igrišču pri igralkah) zahteva, da navedeni sodnik 
dopolni svojo izjavo z natančnimi in dejanskimi resničnimi navedbami in da 
neresničnosti v navajanju lahko razume le na način, da so navajane kot približno 
izrečeno ali v smislu, mislim da sem slišal to in tisto. Tjaša Nadu je navedla, da je po 
izključitvi njene igralke protestirala in sodnika vprašala zakaj je njena igralka 
izključena, saj je nasprotna igralka prva rekla »Jebi se!« njeni igralki, kot druga stvar 
pa jo jezi dejstvo, da je nasprotne igralke zgolj opozarjal za izrečene žaljive besede, 
ki so jih le te večkrat izrekle njenim igralkam. Trenerka je navedla, da je njeno 
igralko rokometni sodnik takoj izključil, čeprav ona ni bila tista, katera bi komu kaj 
izrekla, ter da je rokometni sodnik besedo »jebi se« razumel, kot da je bila 
namenjena njemu osebno ter da to v nobenem primeru ni res. Tjaša Nadu je navedla, 
da je sama pri sebi rekla »Naj gre vse v pizdo materino«, ali nekaj podobnega, ko je 
zapuščala igrišče kar pa v nobenem primeru ni bilo namenjeno sodnikoma in da 
besede tudi niso bile izrečene na glas in da ni bilo nobene možnosti da bi sodnik to 
slišal, saj sta bila s hrbtoma obrnjena drug od drugega. Trenerka je navedla, da v 
kolikor rokometna sodnika ne bosta storila »omenjenega« in bosta vztrajala pri svojih 
neresničnih navedbah, da bo skupaj s svojimi pričami dogodka (med katerimi je tudi 
zapisnikar domačega moštva na omenjeni tekmi, kakor tudi številni starši njenih 
igralk) primorana uporabiti vsa pravna sredstva za dokazilo napačnih navedb s 
katerimi je bremenjena ter bo po premisleku glede na odziv, vložila tudi tožbo zoper 
navedena rokometna sodnika zaradi podajanja lažnih izjav ter razžalitve ter blatenja 
njenega imena, ker jo je navedeno zelo močno prizadelo na osebni ravni. Trenerka je 
v nadaljevanju navedla, da naj se odgovorni resno zamislijo in premislijo ali je takšen 
način sojenja in obravnavanja na takšnem nivoju tekem SDA primeren in ali sodniki 
opravljajo svoje delo v skladu z navodili, prav tako pa je navedla, da to ni bil edini 
primer, ko so kot ekipa bili oškodovani zaradi čudnih in samo sodniku razumevajočih 
napak. Čudi jo tudi, da sodnik pristopi po tekmi in se njeni igralki (katera je na eni 
prejšnjih tekem bila izključena povsem neupravičeno in je vsa v solzah in vsa 



  

histerična  prenašala nepravičnost) opravičil z besedami češ » ni bilo prav da sem te 
izključil« to pa po njenem mnenju presega vse meje profesionalnosti in samega 
pristopa. 
 
Rokometna sodnika Matjaž Fajdiga in Žan Teršek sta v prijavi v disciplinski postopek z 
dne 28. 1. 2018 navedla, da je trenerka Tjaša Nadu, po dosojeni diskvalifikaciji 
igralke B3, protestirala proti sodniški odločitvi, za kar je dobila izključitev 2 minut. Po 
tem je nadaljevala s protestiranjem in sodnikoma rekla: »Jebita se!«, za kar je bila 
diskvalificirana. Po dosojeni diskvalifikaciji pa je sodnikoma izrekla »Pojdita v pizdo 
mater!«, za kar ji je bil dosojen moder karton. Rokometna sodnika sta v pisnem 
poročilu navedla, da so igralke RK Metlika v pričetku tekme igrale zelo agresivno 
obrambo z dosti »vlečenja od zadaj«, zaradi česar so jim bile dosojene tri izključitve 
za dve minuti. V 13. minuti je igralka B2 ponovno naredila prekršek za izključitev, pri 
čemer je trenerka gostujoče ekipe protestirala in zaradi protesta dobila opomin. V 22. 
minuti je igralka B22 domači igralki izrekla žaljive besede in jo ob tem odrinila, zaradi 
česar je bila diskvalificirana. Zaradi tega je pričela protestirati gostujoča trenerka, 
zaradi česar ji je po daljšem protestu bila dodeljena 2 minutna kazen. Rokometna 
sodnika sta navedla, da je bila trenerki dosojena diskvalifikacija, ker s protestiranjem 
ni prenehala in ga je stopnjevala z besedno zvezo »Jebi se« ter da jima je ob odhodu 
z igrišča izrekla še par besed, med katerimi sta ujela le »Pojdita v pizdo mater.« 
Rokometna sodnika sta navedla, da je trenerka nato zapustila igrišče in tekmo do 
konca mirno gledala na tribuni, ter da se je med polčasom vrnila do njiju in se 
opravičila, prav tako pa se je ponovno opravičila po tekmi in obžalovala besede, ki jih 
je izrekla. 
 
Disciplinska sodnica je na podlagi dokazov ugotovila, da je trenerka RK METLIKA, 
Tjaša Nadu, na predmetni tekmi storila disciplinski prekršek na način in v obsegu, kot 
je razvidno iz izreka sklepa. Disciplinska sodnica namreč sledi navedbam rokometnega 
sodnika, da trenerka ni prenehala s protestiranjem in ga je stopnjevala z besedno 
zvezo »Jebi se« ter da jima je ob odhodu z igrišča izrekla še par besed, med katerimi 
sta ujela le »Pojdita v pizdo mater«. Slednje je namreč potrdila tudi Tjaša Nadu, da 
je sicer sama pri sebi rekla »Naj gre vse v pizdo materino«, ali nekaj podobnega, ko je 
zapuščala igrišče. Dejstvo je, da je trenerka to izrekla na glas in da sta to kletvico 
slišala tudi sodnika. Četudi morebiti trenerka ni izrekla besed frontalno enemu ali 
drugemu sodniku v obraz, jih je pa zagotovo rekla toliko na glas, da sta jih rokometna 
sodnika slišala. Disciplinska sodnica sicer sledi navedbam trenerke, da  besede v 
nobenem primeru niso bilo namenjene sodnikom, vendar je kakršnokoli provokativno 
obnašanje, kar kletvice zagotovo so, nešportno obnašanje v skladu z DPRZS. 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 
udeležencev športne prireditve in gledalcev, kot tudi vsa podobna dejanja, ki škodijo 
ugledu rokometnega športa. V konkretnem primeru se je trenerka nešportno obnašala, 
najprej je sicer protestirala proti odločitvam sodnikov, za kar je sicer prejela 
dvominutno izključitev, ko pa je kasneje izrekla kletvice oziroma ko oseba preklinja 



  

na rokometnem igrišču se v skladu z DPRZS šteje za provokativno obnašanje in 
izzivanje ter gre za obliko nešportnega obnašanja, saj gre za dejanja, ki škodijo 
ugledu rokometnega športa.  
Disciplinska kršitev ima znak majhne nevarnosti in je disciplinska sodnica ugotovila, 
da tovrstno dejanje ni povzročilo posebno velike nevarnosti ali škode, ker se je 
trenerka že med samim polčasom opravičila obema sodnikoma, s čimer je kljub 
storitvi 
disciplinskega prekrška, kasneje ravnala pravilno in postavila zgled svojim 
varovankam, da je potrebno ob storitvi napake, priznati svojo krivdo in se opravičiti. 
Dejanje je prav tako bilo povzročeno iz lažje malomarnosti, saj disciplinska sodnica 
sledi navedbam trenerke, da je v borbi in žaru igre izrekla besede, ki niso bile 
direktno namenjene sodnikoma. Trenerka v svoji dosedanji rokometni karieri, kot 
igralka in sedaj kot trenerka nikoli ni bila sankcionirana oziroma v disciplinskem 
postopku in prav tako ni napadala rokometnega sodnika. V afektu in v dani situaciji je 
izrekla nekaj grdih besed, ker pa je bil sodnik v bližini je očino smatral, da je to 
izrekla njemu osebno, za kar se je kasneje tudi opravičila.  
 
Disciplinska sankcija: 
  
Disciplinska sodnica je v obnašanju Tjaše Nadu spoznala znake nešportnega 
obnašanja, zato ji je bila izrečena disciplinska sankcija. Za disciplinski prekršek po 2. 
odstavku 32. 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 zadevi je disciplinska 
sodnica izrekla disciplinsko sankcijo - prepoved opravljanja dolžnosti na eni (1) 
tekmi v kategoriji SDA in denarno kazen v višini 200,00 EUR, pri čemer se 
disciplinska sankcija ne bo izvršila, če storilka disciplinskega prekrška v roku treh 
(3) mesecev ne stori podobnega ali težjega disciplinskega prekrška. Pri odmeri 
disciplinske sankcije je disciplinska sodnica upoštevala oteževalno okoliščino, da je 
trenerka na tekmi najprej protestirala proti odločitvi rokometnih sodnikov, nato pa še 
izrekla kletvice (neprimerne besede). Kot olajševalno okoliščino, pa je upoštevala 
dejstvo, da je trenerka edina oseba v RK Metlika, ki trenira dekleta (nimajo 
nadomestnega trenerja/trenerke), dejstvo da se je trenerka za storjeno dejanje takoj 
opravičila rokometnima sodnikoma in dejstvo da še nikoli ni bila disciplinsko 
sankcionirana za katerokoli disciplinsko kršitev. Disciplinska sodnica je tako ocenila, 
da bo pogojna kazen dosegla svoj namen.  
 

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

VROČITI: 
- 1 x Tjaši Nadu (67/2 DPRZS elektronska oblika preko rokometnega 
- 1 x prijavitelju (67/2 DPRZS - preko običajnega sredstva komuniciranja med delegatom in 
vodstvom tekmovanja); 
- 1 x komisar lige 
- 1 x arhiv. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pritožba mora vsebovati navedbo sklepa, ki se izpodbija, razlog za iz
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 
disciplinskega organa I. stopnje. 

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

                      

1 x Tjaši Nadu (67/2 DPRZS elektronska oblika preko rokometnega kluba); 
preko običajnega sredstva komuniciranja med delegatom in 

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

odpove pravici do pritožbe v roku 24 ur od prejema odločbe 

odločbe disciplinskega 

Disciplinska sodnica 
                      Nina Tomić 

 

  

preko običajnega sredstva komuniciranja med delegatom in 


