
  

 

 

 
DISCIPLINSKI SODNIK 

 
                                                                                                               Datum: 14. 11. 2016 

Številka: 15-1498/2016 
 
 
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 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 
 

RD KOPER 2013 – 1. A DRL – moški 
 

je odgovoren, da so domači navijači v 37. minuti tekme med moštvoma RD KOPER 2013 in RD 
RIKO RIBNICA dne 22. 10. 2016, v Kopru nešportno navijali z besedami »Lopovi, lopovi«, kar je 
letelo na sodnike.  

S tem je klub storil disciplinski prekršek po 37. členu DPRZS– neizpolnitev obvez iz 1. 
odstavka, ki nalagajo 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, zato se mu izreče disciplinska sankcija: Denarna kazen v 
višini štiristo (400,00) EUR. Pogojna denarna kazen (200,00 EUR) iz sklepa z dne 30. 6. 
2016, ki je postal pravnomočen 24. 7. 2016, se prekliče in se klubu izreče: 
 

Enotna sankcija 
Denarna kazen v višini petsto (500,00) 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 22. 10. 2016 je bila odigrana tekma med moštvoma RD KOPER 2013 in RD RIKO RIBNICA v 
Kopru, na kateri so domači navijači v 37. minuti nešportno navijali z besedami »Lopovi, 
lopovi«, kar je letelo na sodnike.  

 
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, poročilo kot prilogo zapisnika tekme ter videoposnetek tekme. RD KOPER 
2013 dodatne izjave ni podal. 
 

Delegat na tekmi, g. Maksimiljan Turin je v poročilu kot prilogi zapisnika tekme navedel, 
da so navijači Kopra v 37. minuti tekme pričeli navijati (nešportno) z vzkliki »Lopovi, 
Lopovi«. 



  

 

Disciplinska sodnica je vpogledala v videoposnetek tekme med ekipama RD KOPER 2013 in RD 
RIKO RIBNICA v Kopru in ugotovila, da se na posnetku jasno sliši skandiranje »Lopovi, lopovi«, 
v časovnem intervalu med 46:02 minute in 46:09 minute videoposnetka, to je po sodniški 
odločitvi zoper RD KOPER 2013 in takoj ob začetku napada gostujoče ekipe. Disciplinska 
sodnica sledi navedbam delegata, da se je nered izvršil v 37. minuti tekme, ker se časovnica 
videoposnetka tekme razlikuje od dejanskega časa tekme, saj videoposnetek tekme prikazuje 
celotno dogajanje, tudi čas med time-outi in ostalimi prekinitvami igre pri čemer čas 
snemanja ni prekinjen.  
 
Disciplinska sodnica je ugotovila, da je RD KOPER 2013 storil disciplinski prekršek na način in v 
obsegu, kot je razvidno iz izreka sklepa. 1. 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 da morajo 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. RD KOPER 2013 te obveznosti ni izpolnil, saj je med športno prireditvijo prišlo do 
nereda, in sicer do nešportnega navijanja navijačev oziroma skandiranja: »Lopovi, lopovi«. V 
konkretnem primeru so se navijači odzvali na sodniško odločitev, pri čemer pa je bil tovrsten 
odziv pretiran in je dejansko eskaliral v nered. Pri skandiranju proti sodnikoma, gre za 
izredno negativno opredelitev do rokometnih sodnikov, ki sta sprejela odločitev v zvezi z neko 
rokometno situacijo na igrišču. Prav tako je glasno negativno skandiranje dejansko nered, ki 
škoduje ugledu rokometnega športa nasploh. 
 
Disciplinska sankcija: 
  
Disciplinska sodnica je na podlagi zgoraj obrazloženega, v nastali situaciji, spoznala znake 
disciplinskega prekrška po 1. odstavku 37. člena DPRZS, zato je RD KOPER 2013 bila izrečena 
disciplinska sankcija. Za disciplinski prekršek po 1. odstavku 37. člena DPRZS je določena 
disciplinska sankcija denarna kazen v višini od štiristo (400) do tisoč (1.000) 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) EUR. V obravnavani zadevi je disciplinska sodnica 
izrekla disciplinsko sankcijo – denarna kazen v višini štiristo (400) EUR. Pri odmeri disciplinske 
sankcije je disciplinska sodnica kot oteževalno okoliščino upoštevala dejstvo, da je s 
tovrstnim nešportnim obnašanjem prišlo do neredov in izvajanje večjega pritiska na sodnike 
ter njihove odločitve. 
Klubu je bila za istovrstni disciplinski prekršek z dne 30. 6. 2016, ki je postal pravnomočen 
dne 24. 7. 2016, izrečena pogojna denarna kazen v višini dvesto (200,00 EUR). Na podlagi 
pravnomočnega sklepa, klub v roku šestih (6) mesecev ne bi smel storiti istovrstnega 
disciplinskega prekrška. RD KOPER 2013 je storil nov, istovrsten prekršek, zato je disciplinska 
sodnica preklicala pogojno kazen, ki je bila klubu izrečena s sklepom z dne 30. 6. 2016 in 
izrekla skupaj z novo določeno disciplinsko sankcijo iz te odločbe, enotno sankcijo – denarno 
kazen v višini petsto (500,00) 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. 
 

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

VROČITI: 
 
- 1 x RD KOPER 2013 (67/2 DPRZS elektronska oblika preko rokometnega kluba)
- 1 x prijavitelju (67/2 DPRZS 
- 1 x arhiv. 
 

 

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 

no 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)
67/2 DPRZS – preko običajnega sredstva komuniciranja);

razlog za izpodbijanje, obrazložitev, predlog, naj se izpodbijani sklep razveljavi ali spremeni, 

odločbe disciplinskega 

odločbe disciplinskega organa II. 

Disciplinska sodnica 
                      Nina Tomić 

 
 

  

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


