
  

 

 

 
DISCIPLINSKI SODNIK 

 
                                                                                                               Datum: 26. 12. 2016 

Številka: 15-1727/2016 
 
 
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. Matjaža Pirca, 
trenerja RK MITOL SEŽANA – MDB. Postopek je bil uveden na podlagi prijave Marijana Sankovića z 
dne 15. 11. 2016, na tekmi med RD ŠKERJANC JADRAN HRPELJE KOZINA in RK MITOL SEŽANA v 
Hrpeljah, dne 12. 11. 2016, prejete dne 15. 11. 2016. Disciplinska sodnica je v zvezi s tem 
sprejela: 
 

S K L E P 
 

Matjaž Pirc, trener RK MITOL SEŽANA – MDB 
 
ni odgovoren, da  je dne 12. 11. 2016 na tekmi med moštvoma RD ŠKERJANC JADRAN 
HRPELJE KOZINA in RK MITOL SEŽANA v Hrpeljah, verbalno žalil in grozil z odstranitvijo 
zapisnikarju na tekmi ter grozil s fizičnim obračunom. 
 

Obrazložitev: 
 
Dne 12. 11. 2016 je bila odigrana tekma med moštvoma RD ŠKERJANC JADRAN HRPELJE 
KOZINA in RK MITOL SEŽANA v Hrpeljah, na kateri naj bi se trener Matjaž Pirc nešportno 
obnašal.  
 
V disciplinskem postopku je bil izveden dokazni postopek, v katerem je disciplinska sodnica 
vpogledala v prijavo in obrazložitev le-te v disciplinski postopek z dne 15. 11. 2016, prejeto dne 
15. 11. 2016, uradni zapisnik tekme, izjavo trenerja RK MITOL SEŽANA g. Matjaža Pirca z dne, 
21. 11. 2016, prejeto dne 22. 11. 2016, izjavo rokometnih sodnic Gaje Božeglav in Tine Kralj 
prejeto dne 24. 11. 2016, izjavo g. Mitje Sankovića prejeto dne 12. 12. 2016 ter izjavo Alexa 
Sankovića prejeto dne 12. 12. 2016. 
 
Trener g. Matjaž Pirc je v izjavi z dne 21. 11. 2016 navedel, da je dne 12. 11. 2016 vodil 
tekmo v Hrpeljah. V 36. minuti tekme, je bila domača ekipa (RD Škerjanc Jadran Kozina) v 
napadu. Srednji zunanji igralec je žogo podal na krožnega napadalca, kateri žoge ni ujel. Ko 
je žogo imel v posesti vratar RK Mitol Sežana, pa je zapisnikar zapiskal time out za domačo 
ekipo. Trener je navedel, da je videl, da je bil karton prepozno postavljen na zapisnikarsko 
mizo, zato je stopil do zapisnikarske mize in rekel, da ne more biti time out-a, zaradi 
prepozno postavljenega kartona. Zapisnikar g. Mitja Sanković, pa je vstal in ga žalil z 
besedami, ne jebi, ne jebi, usedi se in jih večkrat ponovil. Matjaž Pirc je navedel, da je bil 
najprej začuden in presenečen nad njegovimi besedami, edino kar mu je rekel je bilo, da 
verjetno pozna rokometna pravila bolje kot on in da ga ne bo žalil z omenjenimi besedami. 
Nato sta k zapisnikarski mizi prišli sodnici, Gaja Božeglav in Tina Kralj, ki sta dosodili time out 
ter prosti met za domačo ekipo RD Škerjanc Jadran Kozina. Trener je navedel, da se je tedaj 
umaknil od zapisnikarske mize in z razumevanjem sprejel njuno odločitev, nobenemu ni 
grozil, da ga bo odstranil od zapisnikarske mize, saj to ni v njegovi pristojnosti, kaj šele, da 
bo nekoga udaril in z njim fizično obračunal. Trener je navedel, da je to velika laž in da se je 
nato tekma odigrala do konca v športnem duhu. Po končani tekmi se je pozdravil z 



  

 

zapisnikarjem, časomerilcem in domačim trenerjem ter odšel domov. To delo opravlja že več 
kot 25 let in v tem obdobju ni imel nobenega konflikta z udeleženci rokometnih tekem, 
najmanj pa z zapisnikarji in časomerilci, še posebej pa ne na tekmah mlajših kategorij, ker na 
teh tekmah to delo opravljajo tudi mladi, katerim je bil vedno pripravljen pomagati in 
svetovati. Zaveda se namreč, da je to zelo težko in odgovorno delo, ki ga je tudi sam večkrat 
opravljal. Nad izjavo g. Marjana Sankovića, da je grozil njegovemu klubu, njegovima 
sinovoma s fizičnim napadom in vplival na sodnici, je zelo presenečen in je to velika 
neresnica ter žalitev zanj. Marjan Sanković sploh ni bil na tej rokometni tekmi, čeprav je bil 
napisan v zapisniku kot časomerilec, to delo pa je opravljal njegov sin Alex, ki pa ni bil vpisan 
v uradni zapisnik.  

G. Marijan Sanković je v prijavi z dne 15. 11. 2016 navedel, da sam sicer ni bil na tekmi 
čeravno je bil vpisan kot časomerilec, je pa to funkcijo opravljal sin Alex, ki je bivši 
rokometaš in obvlada pravila ter semafor, zapisnikar pa je bil Mitja Sanković (v nadaljevanju 
Mitja), ki deluje v rokometu in ga pozna ter obvlada »zapisnikarstvo« in »časomerjenje«. 
Sodnici sta bili pripravnici, in sicer Tina Kralj in Gaja Božeglav iz Sežane. Marijan Sanković je 
navedel, da se je dogodek zgodil v 35. minuti tekme, ko je domači trener Dejan Čeranič vzel 
time-out, pri rezultatu 21:19 za domačo ekipo. Trener Matjaž Pirc pa se s time-outom ni 
strinjal, češ da je podan prepozno in se začel razburjati. Marijan Sanković je navedel, da 
Mitja kot vodja za mizo ni popustil, na kar je Matjaž Pirc začel s vprašanji ali on ve s kom 
govori in da ga bo odstranil kot zapisnikarja in časomerilca, na kar mu je Mitja grobo 
odgovoril naj se jebe. Na to mu je g. Pirc zagrozil s fizičnim obračunom oz. da ga bo udaril, 
Mitja pa se mu je nastavil naj to tudi naredi. G. Sanković je navedel, da je zraven tega Mitjo 
in Alexa žalil, da sta Kozinca ali Hrpevca in sta domačina ter zato vztrajata pri odločitvi. Sicer 
so iz Ilirske Bistrice in oba sta igrala za skoraj vse selekcije Hrpevskega kluba ter da so na to 
ponosni, kakor tudi z delom ki ga opravljajo zdaj v klubu. Poleg tega so pomagali RZS-ju pri 
uveljavitvi računalniškega zapisnika, kar gre očitno v nos Matjažu Pircu, vse to pa se je 
dogajalo pred obema najmlajšima tekmovalnima ekipama klubov in pred gledalci - starši teh 
otrok. Poleg tega je Matjaž Pirc zahteval opravičilo Mitje, češ da ga je le ta zajebal. Marijan 
Sanković je navedel, da sodnici sploh nista odreagirali razen, da sta priznali time-out ter da 
je razlog da sodnici nista odreagirali neizkušenost, strah ker je Matjaž Pirc njun mentor, v 
vsakem primeru pa bi Matjaž Pirc moral dobiti najprej rumeni karton in če se ne bi umiril 
potem še izključitev in diskvalifikacijo.  

Rokometni sodnici Gaja Božeglav in Tina Kralj sta v izjavi z dne 24. 11. 2016 navedli, da je 
prišlo na tekmi mlajših dečkov B v 35. minuti tekme do težav pri določitvi time out-a.  V 
napadu je bila domača ekipa (RD Škerjanc Hrpelje-Kozina). Sodnici sta navedli, da je 
časomerilec Alex Sanković s signalno sireno pokazal time out za domačo ekipo, trener 
gostujoče ekipe, Matjaž Pirc pa se s tem ni strinjal, zato sta odšli do zapisnikarske mize, da bi 
razčistili, ali je bil time-out zahtevan pravilno ali ne. V tem času so se časomerilec Alex 
Sanković, zapisnikar Mitja Sanković in trener Matjaž Pirc že zapleti v prepir. Sodnici sta 
navedli, da je Matjaž Pirc s povišanim tonom vztrajal, da karton ni bil na mizi v trenutku, ko 
je imela ekipa domačih žogo še v posesti, časomerilec Alex Sanković in zapisnikar Mitja 
Sanković pa sta mu ravno tako s povišanim tonom odgovarjala, da je bil trener domačih v coni 
za time-out. Sodnici sta navedli, da je Matjaž Pirc od zapisnikarja Matije Sankovića in 
časomerilca Alexa Sankovića ponovno zahteval, da mu povesta pravilo, ki določa kdaj  je time 
out, oba pa sta še naprej vztrajala, da je bil trener domačih v coni ob mizi. Matjaž Pirc je 
zahteval, da se time out ne dosodi. Sodnici sta navedli, da sta že pred tem posegli v prepir in 
zahtevali, da  se vsi umirijo, vendar ju ni nihče upošteval, dokler nista od časomerilca 
odločneje zahtevali, da jima pove ali je bil karton položen na mizo preden je ekipa domačih 
izgubila žogo. Časomerilec Alex Sanković je zatrdil, da je bil karton na mizi, zato sta domači 



  

 

ekipi dosodili time out, tekma pa se je nadaljevala in zaključila z izenačenim rezultatom. 
Sodnici sta navedli, da se je po koncu tekme Matjaž Pirc zapletel v miren pogovor s 
časomerilcem Alexom Sankovićem o sporni situaciji, Alex pa se mu je opravičil z besedami, da 
se je prvič znašel v taki situaciji. Matjaž Pirc mu je odvrnil, da ga razume, da pa je bil njun 
odnos (Aleksa in Matije Sankovića) do njega neprimeren. Sodnici sta navedli, da se jima zdi 
prijava gospoda Marjana Sankovića  neprimerna in osebne narave, saj gospoda, kot je tudi 
sam zapisal, sploh ni bilo na tekmi in tako po njunem mnenju ne more objektivno komentirati 
zgoraj opisanih dogodkov. Sodnici sta navedli, da sta v rokometu  že od prvega razreda 
osnovne šole in sta se s podobnimi situacijami kot igralki ali zapisničarki/časomerilki v 
preteklosti že večkrat srečali, vsekakor pa se nikoli ne bi tako nespoštljivo (kot sta se brata 
Sanković) obnašali do kogarkoli, še posebej pa ne do nekoga starejšega in izkušenejšega od 
njiju. Prav tako strogo nasprotujeta neosnovanim trditvam, kaj bosta oziroma ne bosta 
povedali o dogodku, ker sta bili igralki v ŽRK Sežana in kjer delata tudi  Matjaž in Marko Pirc. 
Sodnici sta navedli, da ju je prijava presenetila, saj  so se vsi udeleženi v prepiru po zaključku 
tekme mlajših dečkov B mirno pogovorili, verjetno pa se nesporazum med tekmo niti ne bi 
razvil do take mere, če bi sodila izkušenejša sodnika, za njiju pa je bila to komaj tretja 
skupna samostojna tekma in se s takimi situacijami kot sodnici še nista srečali.   

G. Mitja Sanković je v izjavi prejeti dne 12. 12. 2016 navedel, da sta dne, 12. 11. 2016 z 
bratom Alexom Sankovićem pisala zapisnik na rokometni tekmi RD Škerjanc-Jadran Hrpelje-
Kozina proti RK Mitol Sežana in da je bila tekma zelo izenačena vendar je bila tudi dokaj 
umirjena. Tako je bilo vse do 35. minute, ko je domači trener Dejan Čeranič zahteval time-
out pri rezultatu 21:19 za domačo ekipo. Mitja Sanković je navedel, da se je v istem trenutku 
zgodilo, da je v napadu domača ekipa izgubila žogo vendar je Alex odločil, da je bil time-out 
pravočasno zahtevan glede na to kdaj je ustavil uro. Sam pa se je strinjal z odločitvijo, saj je 
bila ura ustavljena v istem času kot je bila žoga izgubljena, kar pomeni, da je moral biti 
karton na mizi že pred tem. Sodnici sta prav tako dosodili time-out na kar je trener gostujoče 
ekipe začel kričati, da time-outa ni. Sodnici sta se vidno prestrašeni zmedli in nista vedeli kaj 
storiti, kar je razumljivo za sodnika, ki sodi 4. zaporedno tekmo in to prvič sam. Mitja 
Sanković je navedel,  da se je zato kot uradna oseba in pomočnik sodnic odločil, da poskusi 
umiriti trenerja in mu dopovedati, da je odločitev pravilna in naj se umiri, ker pa mu očitno 
ni bilo prav, da ga umirja mlajša oseba se je začel zdirati, nakar ga je še naprej poskušal 
mirno prositi naj se umiri. Mitja Sanković je navedel, da je zaradi trenerjevega kričanja rekel 
naj »ne serje« in se umiri, na kar se je odzval še bolj burno in mu začel groziti s fizičnim 
obračunom in da ga bo osebno odstranil z zapisnikarske mize. Sam pa je nato privolil, naj ga 
udari, če tako želi. Mitja Sanković je navedel, da je trener Pirc po tem prenehal z grožnjami o 
fizičnem obračunu vendar je nadaljeval z grožnjami, da mu bo žal za to kar je danes tu storil 
in ga spraševal če se zaveda kdo je on. Ob tem je še brat zahteval naj se umiri, nato se je 
končno umaknil, da se je tekma lahko nadaljevala. Nekaj minut kasneje pa je z zelo 
nešportnim obnašanjem zahteval time-out z močnim udarcem po zapisnikarski mizi. Po koncu 
tekme je hotel še naprej prižigati spor in razlagal Alexu, da razume, da so domačini in nikoli 
ne bodo pomagali gostujoči ekipi. Mitja Sanković je navedel, da meni, da je takšno obnašanje 
trenerja, ki je ob tem še proglašen za vrhunskega sodnika prve slovenske lige nesprejemljivo, 
vse to se je namreč odvijalo na tekmi mlajših dečkov B, ki so stari 11 let nekateri pa celo 
manj ter pred njihovimi starši na tribunah. Sam sicer meni, da sta sodnici nepravilno 
reagirali, vendar to ni v celoti njuna krivda, saj sta bili neizkušeni in tako nista vedeli kako bi 
pravilno reagirali v tovrstni situaciji. Je pa nesprejemljivo, da je prav njun mentor izkoristil 
njuno neizkušenost s takšnimi vragolijami. 

 



  

 

G. Alex Sanković je v izjavi prejeti dne 12. 12. 2016 navedel, da je dne, 12.11.2016 bratu 
Mitji Sanković-u pomagal kot časomerilec na tekmi med ekipama RD Škerjanc-Jadran Hrplje-
Kozina in RK Mitol Sežana in da je na tekmi bil prisoten zaradi tega, ker ni bilo na voljo 
nobenega drugega časomerilca. Celotna tekma je potekala mirno brez zapletov dokler ni v 35. 
minuti trener Dejan Čeranič na mizo položil karton za time-out, istočasno pa je potekala 
akcija v kateri je domače moštvo izgubilo žogo. Alex Sanković je navedel, da je po njegovem 
mnenju bil karton postavljen na mizo pravočasno, zato je ustavil uro ter dal alarm za time-
out, na kar je trener gostujoče ekipe Matjaž Pirc burno reagiral in začel z vzdignjenim glasom 
trditi, da time-outa ni. Brat Mitja mu je poskusil dopovedati, da je odločitev takšna in zato 
tudi pravilna, saj sta tudi sodnici dosodili time-out, Matjaž Pirc pa je nato pričel z verbalnim 
napadom. Alex Sanković je navedel, da ko je Matjaž Pirc pričel z grožnjo, da bo fizično 
obračunal z Mitjo Sankovićem in ga odstranil z mesta zapisnikarja je stopil bratu v bran in 
zahteval, da se pomiri. Alex Sanković je navedel, da je že kot igralec doživel arogantnost 
Matjaža Pirca kot sodnika, ko jih je le-ta okradel na tekmah, vendar takšnega obnašanja še ni 
doživel v nobenem športu. Prav tako je poudaril, da se je to zgodilo na tekmi mlajših dečkov 
B, se pravi otrok, ki so stari 11 let, hkrati pa je to storil sodnik, ki sodi v 1. slovenski ligi. 

Disciplinska sodnica je ugotovila, da Matjaž Pirc na predmetni tekmi ni storil disciplinskega 
prekrška, kot izhaja iz izreka tega sklepa. V disciplinskem postopku je disciplinska sodnica 
najprej ugotovila, da prijavitelj v disciplinski postopek, g. Marijan Sanković ni opravljal funkcije 
časomerilca, kot je navedeno v uradnem zapisniku tekme, ampak je to funkcijo opravljal sin 
prijavitelja, g. Alex Sanković.  Nadalje je disciplinska sodnica ugotovila, da prijavitelj ni bil 
osebno na tekmi in zato ne more podati navedb o samem dogodku, zato jih sodnica v 
konkretnem primeru in dokaznem postopku ni upoštevala.  
Med Mitjo Sankovićem, Alexom Sankovićem in Matjažem Pircem je v 35. minuti tekme dejansko 
prišlo do prepira zaradi »time-outa« nasprotne ekipe, kar so potrdili vsi navedeni in tudi 
rokometni sodnici Gaja Božeglav in Tina Kralj. Disciplinska sodnica sledi navedbam trenerja 
Matjaža Pirca, da je zapisnikar Mitja Sanković ob spornem momentu vstal in ga žalil z besedami 
»Ne jebi, ne jebi, usedi se« in jih večkrat ponovil. Tudi sam zapisnikar Mitja Sanković je sicer 
navedel, da je trenerju zaradi njegovega kričanja rekel naj »ne serje« in se umiri. Dejstvo je, da 
je Matjaž Pirc sicer pričel z razpravo zaradi time-outa domače ekipe, prav tako pa ne gre 
spregledati, da je zapisnikar – Mitja Sanković izzval trenerja z besedami, da naj ne jebe, kar se 
šteje za nešportno obnašanje in je Matjaža Pirca izzvalo v večji prepir. Nobena uradna oseba na 
tekmi (niti trener, niti zapisnikarji/časomerilci, itd.) ne smejo s svojim obnašanjem izzivati 
nešportnega obnašanja druge osebe. Dejstvo je, da trener ne bi smel posegati v delo zapisnikarja 
in časomerilca, hkrati pa je prav Mitja Sanković z izborom kletvic oziroma neprimernih besed 
prepir še poslabšal. V dokaznem postopku pa disciplinska sodnica ni ugotovila, da bi Matjaž Pirc 
grozil zapisnikarju z odstranitvijo in fizičnim obračunom. Slednje sta sicer navedla tako 
zapisnikar kot tudi časomerilec na tekmi, vendar teh navedb rokometni sodnici, ki sta v 
konkretnem primeru edini objektivni akterki, nista potrdili.  
 

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 Matjaž Pirc (67/2 DPRZS elektronska oblika preko rokometnega kluba)
- 1 x prijavitelju (67/2 DPRZS 
- 1 x komisar lige; 
- 1 x arhiv. 
 

 

 

odpove pravici do pritožbe v roku 24 ur od prejema 

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)
(67/2 DPRZS - preko običajnega sredstva komuniciranja);

odpove pravici do pritožbe v roku 24 ur od prejema odločbe disciplinskega 

odločbe disciplinskega organa II. 

Disciplinska sodnica 
                      Nina Tomić 

 

  

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


