
  

 

 
DISCIPLINSKI SODNIK 

 
                                                                                                               Datum: 11. 12. 2016 

Številka: 15-1622/2016 
 
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 ŠD MOKERC IG - ML. 
Postopek je bil uveden na podlagi prijave komisarja lige g. Gorana Debelaka z dne 17. 11. 
2016, prejeto dne 17. 11. 2016. Disciplinska sodnica je v zvezi s tem sprejela: 
 

S K L E P 
ŠD MOKERC IG – ML 

 
NI odgovoren, da so gostujoči navijači dne 13. 11. 2016 na tekmi med moštvoma RK CELJE 
PIVOVARNA LAŠKO in ŠD MOKERC IG v Celju, proti koncu tekme začeli z nešportnim 
navijanjem ob nestrinjanju s sodniškimi odločitvami z vzkliki : Lopova, lopova, lopova…«  

Obrazložitev: 
 
Dne 13. 11. 2016 je bila odigrana tekma med moštvoma RK CELJE PIVOVARNA LAŠKO in ŠD 
MOKERC IG v Celju, na kateri naj bi gostujoči navijači ŠD MOKERC IG proti koncu tekme začeli 
z nešportnim navijanjem ob nestrinjanju s sodniškimi odločitvami z vzkliki : Lopova, lopova, 
lopova…«  
 
V disciplinskem postopku je bil izveden dokazni postopek, v katerem je disciplinska sodnica 
vpogledala v prijavo v disciplinski postopek z dne 17. 11. 2016, prejeto dne 17. 11. 2016, 
uradni zapisnik tekme, poročilo kot prilogo zapisnika tekme, izjavo rokometnega sodnika 
Ivančiča in izjavo predsednika kluba g. Andreja Ambroža z dne 22.11.2016. 
 
Predsednik kluba je navedel, da za ŠD Mokerc IG zavrača vsako odgovornost za ravnanje 
obiskovalca javne prireditve, ki naj bi žalil sodnika. Navedena tekma je bila javna prireditev 
odprtega značaja, katere organizator je bil RK Celje Pivovarna Laško. ŠD Mokerc Ig je na 
tekmo organizirano pripeljal ekipo s strokovnim vodstvom, na udeležbo ostalih obiskovalcev 
javne prireditve pa ŠD Mokerc Ig nima vpliva. Predsednik kluba meni, da če se sporni dogodek 
zgodi med tekmo, lahko sodnika tekmo prekineta in od organizatorja tekme oziroma 
varnostne službe, zahtevata odstranitev motečih obiskovalcev, kar v navedenem primeru nista 
storila. Obiskovalec, ki je domnevno žalil sodnika po tekmi, je polnoletna oseba, ki je 
odgovorna za svoja ravnanja in na tekmi ni bil v organizaciji ŠD Mokerc Ig ali kot uradni 
predstavnik ŠD Mokerc Ig. Za navedeni dogodek ni kriv ŠD Mokerc Ig, na tekmi udeleženi 
igralci ali strokovno vodstvo ekipe. Odgovornosti za ravnanje obiskovalcev javne prireditve v 
Celju, ŠD Mokerc Ig, kot gostujoča ekipa, ne prevzema.  
 
Rokometna sodnika sta v poročilu navedla, da podajata izjavo zaradi nešportnega vedenja 
gostujočih navijačev, ki so proti koncu tekme začeli z nešportnim navijanjem ob nestrinjanju 
s sodniškimi odločitvami z vzkliki: »Lopova, lopova,…«Po koncu tekme sta se sodnika tudi 
odločila, da to nešportno ravnanje prijavita. Obvestila sta trenerja gostujoče ekipe o svoji 
nameri. Po koncu tekme, ko sta odšla iz garderobe, ju je čakal predsednik ŠD Mokerc IG, ki se 
je opravičil zaradi nešportnega in nekorektnega navijanja v imenu ŠD Mokerc IG in dodal, da 
bodo nastale težave rešili z navijači. Kljub opravičilu, ki sta ga sodnika sprejela, menita, da 
takšno navijanje ne sodi na igrišče oziroma športne prireditve.  
 
V konkretnem primeru disciplinska sodnica sledi izjavi rokometnih sodnikov, ki je podana v 
poročilu kot prilogi zapisnika. V poročilu je navedeno, da gre za žaljenje udeležencev tekme – 



  

 

posamezni primeri, torej je 
vzklikov, kar pa se po DPRZS ne obravnava kot nered oziroma ne gre za kršitev po 
disciplinskem pravilniku. Disciplinska sodnica je na podlagi zgoraj navedenega ugotovila, da 
rokometni klub ni izvršil zakonskih znakov disciplinskega prek
člena DPRZS, zato klub ni odgovoren za disciplinsko kršitev.
 

 
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 a
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 ŠD MOKERC - IG (67/2 DPRZS elektronska oblika preko rokometnega kluba)
- 1 x prijavitelju (67/2 DPRZS 
vodstvom tekmovanja); 
- 1 x arhiv. 
 

 

, torej je s strani gostujočih navijačev prišlo do po
vzklikov, kar pa se po DPRZS ne obravnava kot nered oziroma ne gre za kršitev po 

Disciplinska sodnica je na podlagi zgoraj navedenega ugotovila, da 
izvršil zakonskih znakov disciplinskega prekrška po 

ni odgovoren za disciplinsko kršitev. 

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 a
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 
stopnje. Umika pritožbe ni mogoče preklicati. 

                      

(67/2 DPRZS elektronska oblika preko rokometnega kluba)
1 x prijavitelju (67/2 DPRZS - preko običajnega sredstva komuniciranja med delegatom in 

posameznih nešportnih 
vzklikov, kar pa se po DPRZS ne obravnava kot nered oziroma ne gre za kršitev po 

Disciplinska sodnica je na podlagi zgoraj navedenega ugotovila, da 
rška po 3. odstavku 37. 

. 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 

 

  

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


