
  

 

 

 
DISCIPLINSKI SODNIK 

 
                                                                                                                Datum: 20. 9. 2016 

Številka: 5-1226/2016 
 
 
Na podlagi določil Disciplinskega pravilnika RZS z dne 28. 6. 2016 (v nadaljevanju: DPRZS), je 
disciplinska sodnica dne 14. 9. 2016 uvedla disciplinski postopek zoper g. Roberta Krasniča, 
vodjo moštva RK DRAVA PTUJ – 1. A DRL – moški. Postopek je bil uveden na podlagi prijave 
delegata g. Maksimiljana Turina z dne 11. 9. 2016. Disciplinska sodnica je v zvezi s tem 
sprejela: 
 

S K L E P 
 

Robert Krasnič, vodja moštva RK DRAVA PTUJ – 1. A DRL – moški 
 

1. je odgovoren, da  je dne  11. 9. 2016 po odigrani tekmi med moštvoma RD KOPER 
2013 in RK DRAVA PTUJ v Kopru, pristopil k sodnikoma in se pričel nešportno obnašati. 
Nato se je nešportno obnašal do delegata na poti v slačilnico in govoril, da sodnika ne 
znata soditi in da znajo samo jemati denar. 

 
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. 

 
2. ni odgovoren, da je po zgoraj navedeni tekmi govoril, da sta sodnika pokvarjena 

oziroma,  da so vsi pokvarjeni. 
 
 

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. 9. 2016 je bila odigrana tekma med moštvoma RD KOPER 2013 in RK DRAVA PTUJ v 
Kopru, po kateri se je vodja moštva Robert Krasnič nešportno obnašal.  
 
V disciplinskem postopku je bil izveden dokazni postopek, v katerem je disciplinska sodnica 
vpogledala v prijavo v disciplinski postopek z dne 11. 9. 2016, uradni zapisnik tekme, poročilo 
kot prilogo zapisnika tekme, pisno poročilo – izjavo z dne 11. 9. 2016 in dopis z naslovom 
ugovor na prijavo v disciplinski postopek g. Roberta Krasniča z dne 15. 9. 2016.  
 
Vodja moštva RK Drava Ptuj, Robert Krasnič je v dopisu z dne 15. 9. 2016 navedel, da 
ugovarja prijavi delegata g. Milana Turina in sodnikov g. Pirca in g. Žibreta. Po tekmi je res 
pristopil k sodnikoma in izjavil, da nista bila dorasla tekmi in je s tem povedal svoje mnenje. 



  

 

Na koncu tekme so namreč gostitelji imeli kontro in je igralec zadel njihovega vratarja v 
glavo, zato je vprašal sodnika ali ni to za rdeči karton, le ta pa mu ni nič odgovoril in mu je 
prisodil dvominutno kazen. Ob postavljenem vprašanju  sodniku zakaj je dobil kazen, mu je 
slednji zabrusil naj utihne, to pa je za vodjo moštva žalitev. Na poti v garderobo je govoril z 
delegatom in izjavil, da sodnika tekme nista korektno sodila in da sta se samovoljno obnašala, 
navedba o kasiranju pa da so bile izvzete iz konteksta, saj je izjavil, da če znajo kasirati naj 
svoje delo pošteno oddelajo. Vse ostale navedbe v prijavi pa vodja moštva zanika. Med samo 
tekmo je pristopil do delegata in ga prosil, da naj odstrani ali umiri navijače za njimi, saj so 
le ti celo tekmo žalili igralce RK Drava, delegat pa ga je nesramno zavrnil, češ da naj se raje 
briga za svojo ekipo. Vodja moštva je zaprosil, da se tudi proti delegatu g. Milanu Turinu 
sproži disciplinski postopek, saj je on na tekmi tudi zato, da zaščiti igralce in ekipo na klopi. 
 
V pisnem poročilu – izjavi z dne 11. 9. 2016, katerega podpisnika sta rokometna sodnika 
Branko Pirc in Aljoša Žibret je navedeno, da je po koncu tekme k njiju pristopil vodja moštva 
Drave, Robert Krasnič in jima začel očitati, da sodnika nista dorasla takšni tekmi. V tem 
trenutku je do sodnikov pristopil delegat in jima svetoval, da odideta v slačilnico, sam pa se 
je še naprej ukvarjal z neprimernim vedenjem vodje moštva Drava.  
 
Delegat Maksimiljan Turin je navedel, da je vodja moštva po koncu tekme pristopil k 
sodnikoma in se pričel nešportno obnašati. Pristopil je k sodnikoma in jima svetoval, da gresta 
v slačilnico. Vodja moštva je na poti v slačilnico pričel z nešportnim obnašanjem do delegata. 
Vodja moštva je govoril, da sodnika ne znata soditi, da sta pokvarjena oziroma, da so vsi 
pokvarjeni in da znajo samo jemati denar. Delegat je nato zahteval, da se vodja moštva 
umakne in ga obvestil, da ga bo prijavil v disciplinski postopek. Vodja moštva pa je nato 
izjavil, da bo on vse tri (rokometna sodnika in delegata) prijavil v disciplinski postopek.  
 
Ad 1) 
Disciplinska sodnica je ugotovila, da je Robert Krasnič 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. 
 
V konkretnem primeru je dejansko prišlo do nešportnega obnašanja, vodja moštva je namreč 
z zgoraj navedenimi besedami protestiral proti sodniškim odločitvam, kar bo obrazloženo v 
nadaljevanju. Vodja moštva v kategoriji 1. A DRL - moški je namreč izkušen, zato bi moral 
vedeti, da je tovrstno izražanje mnenja nešportno nasprotovanje. Moral pa bi se tudi 
zavedati, da njegovo ravnanje zagotovo škodi ugledu rokometnega športa.  
 
Vodja moštva v dopisu z dne 15. 9. 2016 prizna, da je pristopil k sodnikoma in izjavil, da nista 
dorasla tekmi, sicer pa to opredeljuje kot svoje mnenje. Tovrstna besedna dejanja - mnenje, 
da sodnika nista dorasla tovrstni tekmi, je dejansko očitek glede sojenja in odločitev sodnikov 
preko celotne tekme, kar se v skladu s tretjim odstavkom 32. člena DPRZS šteje za nešportno 
obnašanje.    
Disciplinska sodnica sledi navedbam delegata, da je vodja moštva izjavil, da znajo jemati 
denar, saj je slednje delno potrdil tudi vodja moštva v svojem dopisu. Navedel je namreč, da 
so bile izjave o kasiranju sicer izvzete iz konteksta, sam pa je izjavil, da če znajo kasirati, naj 
tudi delo pošteno oddelajo. Slednje se v skladu z DPRZS šteje kot oblika nešportnega 
obnašanja, saj gre za dejanja, ki škodijo ugledu rokometnega športa. Vodja moštva je namreč 
po tekmi nespodobno ugovarjal in podajal mnenje o poštenosti »oddelanega« dela sodnikov in 
kasiranju za to delo, takšno dejanje pa zagotovo škodi ugledu rokometa. 
 
 



  

 

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 izrekla 
sankcijo - prepoved opravljanja dolžnosti na eni (1) tekmi v kategoriji 1. A DRL 
denarno kazen v višini 200,00 EUR
upoštevala oteževalno okoliščino, da vodja moštva ni prenehal z nešportnim obnašanjem tudi 
po tem, ko ga je na to opozoril delegat in je svoje nešportno obnašanje nadaljeval. Kot 
olajševalno okoliščino, pa je up
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.  
 
Ad 2) 
 
Na podlagi pridobljenih dokazov disciplinska sodnica v disciplinskem postopku ni ugotovila, da 
bi vodja moštva izrekel tudi, da sta sodnika pokvarjena oziroma, da so vsi pokvarjeni, zato 
ugotavlja, da vodja moštva za te očitke iz prijave v disciplinski postopek ni od
 
Glede prijave v disciplinski postopek za Maksimiljana Turina
 
Glede na navedbe vodje moštva
Maksimiljana Turina, disciplinska sodnica nima podlage za uvedbo disciplinskega postopka, saj 
disciplinska kršitev v dopisu 
moštva podati v pisni (predpisani) obliki takoj, ko je izvedel za storjeni prekršek
 

 
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
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.
 

Disciplinska sodnica je v obnašanju Roberta Krasniča spoznala znake nešportnega obnaša
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. A DRL 
denarno kazen v višini 200,00 EUR. Pri odmeri disciplinske sankcije je disciplinska sodnica 

oteževalno okoliščino, da vodja moštva ni prenehal z nešportnim obnašanjem tudi 
po tem, ko ga je na to opozoril delegat in je svoje nešportno obnašanje nadaljeval. Kot 

pa je upoštevala dejstvo, da vodja moštva predhodno še ni bil 

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 

pridobljenih dokazov disciplinska sodnica v disciplinskem postopku ni ugotovila, da 
bi vodja moštva izrekel tudi, da sta sodnika pokvarjena oziroma, da so vsi pokvarjeni, zato 
ugotavlja, da vodja moštva za te očitke iz prijave v disciplinski postopek ni od

Glede prijave v disciplinski postopek za Maksimiljana Turina 

Glede na navedbe vodje moštva Roberta Krasniča o nešportnem 
, disciplinska sodnica nima podlage za uvedbo disciplinskega postopka, saj 
v dopisu ni opredeljena. Prijavo v disciplinski postopek 

moštva podati v pisni (predpisani) obliki takoj, ko je izvedel za storjeni prekršek

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, 

dbijanje, 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 

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

                      

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 – moški in 
isciplinske sankcije je disciplinska sodnica 

oteževalno okoliščino, da vodja moštva ni prenehal z nešportnim obnašanjem tudi 
po tem, ko ga je na to opozoril delegat in je svoje nešportno obnašanje nadaljeval. Kot 

da vodja moštva predhodno še ni bil 

 
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 

pridobljenih dokazov disciplinska sodnica v disciplinskem postopku ni ugotovila, da 
bi vodja moštva izrekel tudi, da sta sodnika pokvarjena oziroma, da so vsi pokvarjeni, zato 
ugotavlja, da vodja moštva za te očitke iz prijave v disciplinski postopek ni odgovoren. 

nešportnem ravnanju delegata 
, disciplinska sodnica nima podlage za uvedbo disciplinskega postopka, saj 

ni opredeljena. Prijavo v disciplinski postopek bi moral vodja 
moštva podati v pisni (predpisani) obliki takoj, ko je izvedel za storjeni prekršek. 

Pritožba se vloži na organ 
storilec disciplinskega prekrška in  

Odbor za arbitražo. V zvezi s pritožbo 
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, 

dbijanje, obrazložitev, predlog, naj se izpodbijani sklep razveljavi ali spremeni, 

odločbe disciplinskega 

odločbe disciplinskega organa II. 

Disciplinska sodnica 
                      Nina Tomić 

 
 
 

  



  

 

VROČITI: 
 
- 1 x Robert Krasnič (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. 
 

 

 


