
  

 

 

 
DISCIPLINSKI SODNIK 

 
                                                                                                                Datum: 8. 11. 2016 

Številka: 15-1459/2016 
 
 
Na podlagi določil Disciplinskega pravilnika RZS z dne 28. 6. 2016 (v nadaljevanju: DPRZS), je 
disciplinska sodnica dne 1. 11. 2016 uvedla disciplinski postopek zoper g. Zorana Jovičića, 
trenerja RD KOPER 2013 – 1. A DRL – moški. Postopek je bil uveden na podlagi prijave 
komisarja lige g. Aleša Juga z dne 25. 10. 2016, prejeto dne 26. 10. 2016. Disciplinska sodnica 
je v zvezi s tem sprejela: 
 

S K L E P 
 

Zoran Jovičić, trener RD KOPER 2013 – 1. A DRL – moški 
 

je odgovoren, da  je dne  22. 10. 2016 na tekmi med moštvoma RD KOPER 2013 in RD RIKO 
RIBNICA v Kopru,  v 37. minuti po sodniški odločitvi, za katero je menil da ni pravilna, začel 
pozivati gledalce k nešportnemu navijanju, nakar so le ti pričeli navijati z besedami »lopovi, 
lopovi«.    

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 1. A DRL – moški  
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 22. 10. 2016 je bila odigrana med moštvoma RD KOPER 2013 in RD RIKO RIBNICA v Kopru, 
na kateri se je trener Zoran Jovičić nešportno obnašal.  
 
V disciplinskem postopku je bil izveden dokazni postopek, v katerem je disciplinska sodnica 
vpogledala v prijavo v disciplinski postopek z dne 25. 10. 2016, prejeto dne 26. 10. 2016, 
uradni zapisnik tekme,  izjavo g. Zorana Jovičića z dne 2. 11. 2016, prejeto dne 3. 11. 2016 
ter videoposnetek tekme. 
 
Trener RD KOPER 2013, Zoran Jovičić je v dopisu z dne 2. 11. 2016 navedel, da zanika vse 
navedbe in da je presenečen, da se sploh razmišlja, da bi na kakršen koli način želel vplivati 
na žalitev sodnika. Trener je navedel, da je želel samo podporo občinstva, ne pa žalitev 
sodnikov, kar tudi sam obsoja. 
 



  

 

Disciplinska sodnica sledi navedbam 
navijanju, saj je trener Zoran Jovičič v izjavi z dne 2. 11. 2016 izjavil, da je želel podporo 
občinstva, dogodek pa se je odvijal 
ni pravilna. Tovrstni pozivi k neš
nešportnega obnašanja, saj gre za dejanja, ki 
videoposnetku tekme je razvidno, da je trener pozval občinstvo k nešportnemu navijanju, ko 
je dejansko bil v stanju afekta
kot strokovnjak na svojem področju in dejstvu, da vodi ekipo 
obnašanje na igrišču pred, med in po tekmi in 
 
Disciplinska sankcija: 
  
Disciplinska sodnica je v obnašanju 
zato mu je bila izrečena disciplinska sankcija. Za discipl
člena DPRZS je določena disciplins
osmih (8) tekem oziroma prepoved 
denarna kazen. V obravnavani zadevi je disciplinska 
sankcijo - prepoved opravljanja dolžnosti na eni (1)
denarno kazen v višini 200,00 EUR
kot olajševalno okoliščino upoštevala dejstvo, 
obravnavan niti sankcioniran. 
 
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.  
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 sklepa
stopnje. Umika pritožbe ni mogoče preklicati.

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

Disciplinska sodnica sledi navedbam delegata, da je trener pozival gledalce k nešportnemu 
navijanju, saj je trener Zoran Jovičič v izjavi z dne 2. 11. 2016 izjavil, da je želel podporo 
občinstva, dogodek pa se je odvijal takoj po sodniški odločitvi, za katero je trener menil, da 

Tovrstni pozivi k nešportnemu navijanju se v skladu z DPRZS šteje
našanja, saj gre za dejanja, ki škodijo ugledu rokometnega športa. 

videoposnetku tekme je razvidno, da je trener pozval občinstvo k nešportnemu navijanju, ko 
u afekta, kot posledice nestrinjanja s sodniško odločitvijo

okovnjak na svojem področju in dejstvu, da vodi ekipo prve A državne lige
na igrišču pred, med in po tekmi in način komuniciranja z gledalci

Disciplinska sodnica je v obnašanju Zorana Jovičića spoznala znake nešportnega obnašanja, 
zato mu 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 

oziroma prepoved opravljanja dolžnosti od enega (1) do 
V obravnavani zadevi je disciplinska sodnica izrekla najmilejšo 

prepoved opravljanja dolžnosti na eni (1) tekmi v kategoriji 1. 
denarno kazen v višini 200,00 EUR. Pri odmeri disciplinske sankcije je

upoštevala dejstvo, da trener predhodno še ni bil disciplinsko 
sankcioniran.  

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 

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
se plača pritožbena taksa, katere višina je določena v predpisu RZS, ki določa višino taks. Če 

a 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 od

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); 
preko običajnega sredstva komuniciranja med delegatom in 

pozival gledalce k nešportnemu 
navijanju, saj je trener Zoran Jovičič v izjavi z dne 2. 11. 2016 izjavil, da je želel podporo 

po sodniški odločitvi, za katero je trener menil, da 
se v skladu z DPRZS štejejo kot oblika 

škodijo ugledu rokometnega športa. Na 
videoposnetku tekme je razvidno, da je trener pozval občinstvo k nešportnemu navijanju, ko 

, kot posledice nestrinjanja s sodniško odločitvijo. Trener pa bi 
državne lige, moral svoje 

z gledalci nadzorovati.  

spoznala znake nešportnega obnašanja, 
inski prekršek po 2. odstavku 32. 

ka sankcija prepoved opravljanja dolžnosti od ene (1) do 
) do treh (3) mesecev in 
najmilejšo disciplinsko 

tekmi v kategoriji 1. A DRL – moški in 
Pri odmeri disciplinske sankcije je disciplinska sodnica 

predhodno še ni bil disciplinsko 

 
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 

a ni plačana v pritožbenem roku, se pritožba zavrže. Pritožbena taksa se vrne, 
a 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 

 

  

preko običajnega sredstva komuniciranja med delegatom in 


