
  

 

DISCIPLINSKI SODNIK 
 
                                                                                                               Datum: 28. 11. 2016 

Številka: 15-1556/2016 
 
 
Na podlagi določil Disciplinskega pravilnika RZS z dne 28. 6. 2016 (v nadaljevanju: DPRZS), je 
disciplinska sodnica dne 19. 11. 2016 uvedla disciplinski postopek zoper g. Nikolo Bistroviča, 
trenerja ŽRK AKLIMAT PTUJ – 1. A DRL - ženske. Postopek je bil uveden na podlagi dopolnjene 
prijave komisarja lige g. Gorana Debelaka z dne 15. 11. 2016. Disciplinska sodnica je v zvezi s 
tem sprejela: 
 

S K L E P 
Nikola Bistrovič, trener ŽRK AKLIMAT PTUJ – 1. A DRL - ženske 

 
je odgovoren, da je dne 11. 11. 2016 na tekmi med moštvoma ŽRK CELJE CELJSKE MESNINE in 
ŽRK AKLIMAT PTUJ v Celju, po prejemu 2-minutne kazni v 60. minuti tekme, začel nešportno 
verbalno žaliti sodnika Šilca z besedami: »Kaj sereš smrkavec mali, raje se nauči bolje krast, 
sram naj te bo, to je sramota«. 

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 -ženske 
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 11. 11. 2016 je bila odigrana tekma med moštvoma ŽRK CELJE CELJSKE MESNINE in ŽRK 
AKLIMAT PTUJ v Celju, na kateri se je trener Nikola Bistrovič nešportno obnašal.  
 
V disciplinskem postopku je bil izveden dokazni postopek, v katerem je disciplinska sodnica 
vpogledala v dopolnjeno prijavo v disciplinski postopek z dne 15. 11. 2016, uradni zapisnik 
tekme, poročilo kot prilogo zapisnika tekme, izjavo rokometnega sodnika Boštjana Žitnika, 
izjavo delegata Dragana Nikolića in izjavo Nikole Bistroviča ter dopis Boštjana Žitnika z dne 
21. 11. 2016 in pisno izjavo Nikole Bistroviča z dne 21. 11. 2016.  
 
Trener je po tekmi v izjavi zapisal, da je po zelo solidno odsojeni tekmi, rokometni sodnik 
Šilc, po mnenju njihove ekipe, naredil 3 napake v zadnjih minutah igre. Seveda je ob 
rezultatsko izenačeni tekmi prišlo do verbalne kritike s strani trenerja, za kar je sodnik 
zasluženo pokazal kazen 2 minut. Kritika ni bila težja kršitev, ki bi bila vredna modrega 
kartona. V pisni izjavi z dne 21. 11. 2016 je trener navedel, da je že v izjavi, neposredno 
po tekmi napisal, da priznava svojo napako in da je sodniku povedal citiran stavek. 
Navedel je tudi, da sta sodnika zelo solidno odsodila tekmo do samega zaključka srečanja, 
ko je gospod Šilc individualno odsodil tri zelo sporne situacije v korist Celja, kar je na 
koncu tudi odločilo izenačeno tekmo. Ko toliko časa in energije vlagaš v delo in napredek 
kompleksnega sistema kot je vodenje ekipe, katere eksistenca in napredek je odvisen tudi 



  

 

od rezultata, je popolnoma človeško, da odreagiraš na sporno sodniško odločitev, ki je 
odločila tekmo (natančneje 3 situacije ob zaključku tekme), reakcija je bila v efektu in ne 
iz zlobe ali žalitve. Ob odločitvi nastopa funkcije trenerja se je zavedal in sprejel vse 
dobre ter slabe strani tega poklica, kar pa verjetno gospod Šilc še ni, to pride pride z leti. 
Trener je mnenja, da človek mora sprejeti svoje delo in podrediti svoj ego na vse pritiske 
poklica, ki ga opravlja (kritika, še posebej v določenih situacijah, je sestavni del tega 
poklica). Tudi če se je gospod Šilc v tej situaciji odzval osebno, se mu trener v tem 
trenutku in ob prvi priliki osebno opravičuje in še enkrat poudarja, da je bila reakcija v 
efektu in ne kot osebna žalitev ali zamera (po tekmi se je tudi rokoval z njim, kot znak 
opravičila). Sicer pa novo pravilo modrega kartona razume kot odgovor na težje kršitve in 
skrajni ukrep/reakcijo na zelo kritično situacijo, ki meji na sovraštvo in hud verbalni 
konflikt, če ne že na fizični stik. Izražanje je bilo res za odtenek predozirano, ampak glede 
na zgoraj opisano, ni bilo potrebe za tako drastično kazen, kot je modri karton, ostalo bi 
lahko pri 2 min izključitvi. Trener lahko našteje vsaj 4 situacije iz dosedanjih 8 krogov DP, 
v katerem bi bil moder karton bolj opravičen kot sedaj, ampak so izkušeni sodniki znali 
presoditi kaj je efekt in kaj je ogrožanje ali žaljenje! Trener je navedel tudi, da bo stoično 
sprejel vsako kazen, ki mu jo bo naložila disciplinska komisija. Trener pa bi s kaznijo želel 
opozoriti na preveliki razhod med pravicami in dolžnostmi med rokometnimi sodniki 
(servis) in trenerji-ekipo (akterji). Trener se je tudi vprašal ali rokometni sodniki 
odgovarjajo za svoje napake? Mogoče bi bilo potrebno razmisliti o nekem feedbacku 
(povratni zanki), o neformalnem sistemu, ocenjevanja sodnikov in spornih situacij s strani 
trenerjev (avtomatiziran in optimiziran obrazec na spletni strani, kjer bi tudi sodniki dobili 
povratno informacijo), to bi zagotovo pripomoglo k razvoju igre in zmanjšalo delo 
disciplinski komisiji. 

V izjavi po tekmi je delegat Dragan Nikolič navedel, da je gostujoči trener v 60. minuti tekme 
burno reagiral na odločitev rokometnega sodnika. Sodnik Žitnik je trenerju dal progresivno 
kazen dveh minut, nato mu je dal rdeči karton s pisnim poročilom (modri karton).  
 
Rokometni sodnik Boštjan Žitnik pa je v izjavi navedel, da je gostujoč trener nešportno 
reagiral na odločitev sodnika, za kar mu je dosodil progresivno kazen. Nato je začel verbalno 
žaliti sodnika Janeza Šilca z besedami: »Kaj sereš smrkavec mali, raje se nauči bolje krast, 
sram naj te bo, to je sramota«. Za to dejanje mu je rokometni sodnik Boštjan Žitnik pokazal 
rdeči karton (diskvalifikacija) in podal pisno poročilo (moder karton).  
 
Disciplinska sodnica sledi priznanju trenerja, da se je nešportno obnašal, saj je v svoji izjavi 
navedel, da priznava svojo napako in da je sodniku povedal citiran stavek (op.a. Kaj sereš 
smrkavec mali, raje se nauči bolje krast, sram naj te bo, to je sramota«). Navedbe delegata 
Dragana Nikoliča in rokometnega sodnika Boštjana Žitnika torej v celoti priznava tudi trener 
Nikola Bistrovič.  
 
Disciplinska sodnica je na podlagi zgoraj navedenega in priznanja Nikole Bistroviča ugotovila, 
da je trener 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 udeležencev športne prireditve in gledalcev, kot tudi vsa podobna dejanja, ki 
škodijo ugledu rokometnega športa. Tovrstna besedna dejanja - mišljenje, da naj se  
rokometni sodnik nauči bolje krast, je dejansko očitek glede sojenja (oziroma odločitev) 
rokometnega sodnika, kar se v skladu s tretjim odstavkom 32. člena DPRZS šteje za nešportno 
obnašanje. Trener bi kot strokovnjak tudi moral vedeti, da je tovrstno izražanje mnenja 
nešportno nasprotovanje. Moral pa bi se tudi zavedati, da njegovo ravnanje zagotovo škodi 
ugledu rokometnega športa.  



  

 

 
Disciplinska sodnica glede preostalih navedb, ki se nanašajo na »feedback« o sojenju 
sodnikov,  ni odločala, saj to ni predmet tega disciplinskega postopka. 
 
Disciplinska sankcija: 
  
Disciplinska sodnica je v obnašanju 
zato mu je bila izrečena disciplinska sankcija. Za discipl
člena DPRZS je določena disciplinska sankcija prepoved opravljanja dolžnosti od ene (1) do 
osmih (8) tekem oziroma prepoved 
denarna kazen. V obravnavani zadevi je disciplinska sodnica 
sankcijo - prepoved opravljanja dolžnosti na eni (1) tekmi v kategoriji 
denarno kazen v višini 200,00 EUR
upoštevala kot olajševalno okoliščino
ni bil disciplinsko 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 pravic
organa I. stopnje. 
Vloženo pritožbo lahko vlagatelj umakne do izdaje sklepa
stopnje. Umika pritožbe ni mogoče preklicati.

VROČITI: 
 
- 1 x Nikola Bistrovič (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 arhiv. 
 

Disciplinska sodnica glede preostalih navedb, ki se nanašajo na »feedback« o sojenju 
ni odločala, saj to ni predmet tega disciplinskega postopka.  

Disciplinska sodnica je v obnašanju Nikole Bistroviča 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 

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

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

okoliščino dejstvi, da je trener dejanje priznal in da
ni bil disciplinsko sankcioniran.  

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, 
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. 

                      

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

Disciplinska sodnica glede preostalih navedb, ki se nanašajo na »feedback« o sojenju 

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

člena DPRZS je določena disciplinska sankcija prepoved opravljanja dolžnosti od ene (1) do 
) do treh (3) mesecev in 
najmilejšo disciplinsko 

prepoved opravljanja dolžnosti na eni (1) tekmi v kategoriji 1. A DRL - ženske in 
Pri odmeri disciplinske sankcije je disciplinska sodnica 

dejanje priznal in da predhodno še 

 
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, 
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 

 

; 
preko običajnega sredstva komuniciranja med delegatom in 


