
  

 

 

 
DISCIPLINSKI SODNIK 

 
                                                                                                               Datum: 26. 12. 2016 

Številka: 15-1726/2016 
 
 
Na podlagi določil Disciplinskega pravilnika RZS z dne 28. 6. 2016 (v nadaljevanju: DPRZS), je 
disciplinska sodnica dne 30. 11. 2016 uvedla disciplinski postopek zoper RK JERUZALEM 
ORMOŽ – 1. A DRL – moški. Postopek je bil uveden na podlagi prijave delegata na tekmi g. 
Mirana Šterna z dne 26. 11. 2016, prejeti dne 29. 11. 2016. Disciplinska sodnica je v zvezi s 
tem sprejela: 
 

S K L E P 
 

RK JERUZALEM ORMOŽ – 1. A DRL – moški 
 
I. 
 

je odgovoren, da so gostujoči navijači RK JERUZALEM ORMOŽ, na tekmi med moštvoma RD 
Urbanscape Loka in RK Jeruzalem Ormož, dne 26. 11. 2016, v Škofji Loki, večkrat glasno 
skandirali »Jebeš Loka, Ormož šampijon!«. Pred nadaljevanjem igre je napovedovalka 
opozorila navijače Ormoža (2x ali 3x) naj prenehajo z nešportnim navijanjem 

S tem je klub storil disciplinski prekršek po 3. odstavku 37. členu DPRZS– klub organizator 
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. Enako se 
sankcionira gostujoči klub, katerega navijači nered povzročijo ali v neredu sodelujejo in se 
mu po istem določilu izreče disciplinska sankcija: 
 

Denarna kazen v višini štiristo (400,00) 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. 

II. 

Ni odgovoren, da je pred nadaljevanjem igre eden izmed navijačev Ormoža začel žaliti 
sodnika »Jebi se Nahtigal«. Navijače RK Jeruzalem Ormož so odstranili iz dvorane.   

Obrazložitev: 
 
Dne 26. 11. 2016 je bila odigrana tekma med moštvoma RD URBANSCAPE LOKA in RK 
JERUZALEM ORMOŽ v Škofji Loki, na kateri so gostujoči navijači nešportno navijali z besedami 
»Jebeš Loka, Ormož šampijon«. 

 
V disciplinskem postopku je bil izveden dokazni postopek, v katerem je disciplinska sodnica 
vpogledala v prijavo v disciplinski postopek z dne 26. 11. 2016, prejeto dne 29. 11. 2016, 
uradni zapisnik, poročilo kot prilogo zapisnika tekme, dodatno izjavo delegata na tekmi g. 



  

 

Mirana Šterna z dne 2. 12. 2016, prejeto dne 5. 12. 2016, izjavo RK JERUZALEM ORMOŽ z dne 
2. 12. 2016 prejeto dne 3. 12. 2016  ter videoposnetek tekme. 
 

Predsednik RK Jeruzalem Ormož, g. Martin Hebar, je v izjavi z dne 2. 12. 2016 navedel, da 
prijavo v disciplinski postopek smatrajo kot brezpredmetno, saj menijo, da besedna zveza 
»Jebeš Loko je Ormož šampijon«, ne pomeni žaljivke, tako pa so jo tudi sprejeli domačini. 
Glede drugega očitka pa je g. Martin Hebar navedel, da ga zanikajo in da je šlo za 
pomotno, nezavedno ali zavedno izjavo delegata, saj se je po navedbah predsednika RK 
Jeruzalem Ormož zgolj en navijač zadrl in zato ni govora o organiziranem žaljenju 
navijačev. G. Martin Hebar je navedel, da prosijo disciplinsko sodnico, da se opredeli do 
pojma »organizirani navijači«, ki ga uporablja prijavitelj.  

Delegat na tekmi, g. Miran Štern je v poročilu kot prilogi zapisnika tekme navedel, da so 
navijači nešportno navijali in žalili sodnika, zato jih je prijavil v disciplinski postopek, ter 
da so ji po odhodu iz dvorane navijači Ormoža obkolili in jih žalili ter zmerjali z besedami 
»Lopovi, lopovi, Nahtigal jebi se!«, istočasno pa so jih snemali s kamero. V dodatni izjavi z 
dne 2. 12. 2016, prejeti dne 5. 12. 2016, je g. Miran Štern navedel, da je v 40. Minuti 
tekme sodnik Uroš Nahtigal piskal time-out, prišel je do zapisnikarske mize in zahteval od 
uradne napovedovalke, da opozori navijače Ormoža, naj prenehajo z nešportnim 
navijanjem »Jebeš Loka, Ormož šampion!«, nato pa je uradna napovedovalka opozorila 
navijače Ormoža 2-krat ali 3-krat, naj prenehajo z nešportnim navijanjem. G. Miran Štern 
je navedel, da  je pred nadaljevanjem igre, ko sta bila sodnika vsak na svojem mestu, 
Deržek v polju, Nahtigal za golom nasproti navijačev Ormoža, preden sta zapiskala 
nadaljevanje igre, eden izmed navijačev Ormoža začel žaliti sodnika Nahtigala z besedami 
»Jebi se Nahtigal«, na kar je g. Nahtigal prišel do zapisnikarske mize in zahteval, da 
izpraznijo del dvorane, kjer so bili navijači Ormoža. Delegat je navedel, da je poklical 
vodjo prireditve g. Jožeta Rakovca in mu rekel, da naj redarji odstranijo navijače Ormoža, 
na kar je pristopil tudi pomočnik trenerja Ormoža, g. Mladen Grabovec in prosil svoje 
navijače, naj zapustijo dvorano, kar so le-ti tudi storili in tekma se je nadaljevala.  

I. 

Disciplinska sodnica je tako ugotovila, da je RK Jeruzalem Ormož storil disciplinski 
prekršek na način in v obsegu, kot je razvidno iz izreka sklepa. 

Disciplinska sodnica je glede na spremenjeno prijavo g. Mirana Šterna, spremenila 
dejansko stanje, in sicer je spremenila navedbe v izreku »Po večkratnem opozorilu so 
prenehali« v  »pred nadaljevanjem igre je napovedovalka opozorila navijače Ormoža (2x ali 
3x) naj prenehajo z nešportnim navijanjem«. Prijavitelj je v prijavi v disciplinski postopek 
navedel klub kateri kršitelj pripada; RK Jeruzalem Ormož – organizirani navijači. Glede na 
dejstvo, da so bili navijači iz kluba RK Jeruzalem Ormož in so imeli v dvorani tudi svoj del 
tribune (kar se jasno vidi na videoposnetku tekme), so bili navijači RK Ormoža Jeruzalem 
opredeljeni s strani prijavitelja, kot organizirani navijači. Za odločitev v  konkretnem 
disciplinskem postopku sicer ni odločilnega pomena kako so ti navijači organizirani 
(društvo, etc.), dejstvo je, da so to bili navijači gostujočega moštva, torej RK Jeruzalem 
Ormož.  

Disciplinska sodnica je ugotovila, da so navijači RK Jeruzalem Ormož skandirali »Jebeš Loko, 
Ormož šampion«, kar je potrdil tudi g. Martin Hebar, ko je navedel, da po njegovem mnenju 
besedna zveza »Jebeš Loko je Ormož šampion« niti ni žaljivka. Kot žaljivke se štejejo žaljive 
besede oziroma besedne zveze. Glede na dejstvo, da je uporaba besede »Jebeš« pri 
skandiranju navijačev Ormoža, dejansko psovka gre v konkretnem primeru celo za grobo, zelo 



  

 

žaljivo besedo. Torej ima uporaba besede »Jebeš« negativni predznak, uporablja se kot 
psovka in je žalila domačine, torej RD Urbascape Loka, saj je bila usmerjena prav proti 
navedeni ekipi »Jebeš Loko«. V konkretnem primeru je z uporabo besede »Jebeš« šlo za zelo 
grobo in negativno skandiranje, ki se šteje za nered, kar škoduje ugledu rokometnega športa 
nasploh. 
 
Navijači gostujočega moštva so z nešportnim skandiranjem proti nasprotnemu moštvu oziroma 
gledalcem povzročili nered na športni prireditvi. Tretji odstavek 37. člena DPRZS nalaga 
gostujočemu klubu enake sankcije, kot klubu organizatorju tekme, 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. Gostujoči klub, katerega navijači nered povzročijo ali v 
neredu sodelujejo se sankcionira enako. Predstavnik rokometnega kluba prav tako ni podal 
nobenega dodatnega pojasnila oziroma dokaza, da je klub ravnal s potrebno skrbnostjo in 
pazljivostjo, ter da je storil vse potrebno, da bi nerede preprečil, kar bi klub ekskulpiralo 
odgovornosti. 
 
Disciplinska sankcija: 
  
Disciplinska sodnica je na podlagi zgoraj obrazloženega, v nastali situaciji, spoznala znake 
disciplinskega prekrška po 1. odstavku 37. člena DPRZS, zato je RK JERUZALEM ORMOŽ 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 klub v letošnji tekmovalni sezoni enkrat že bil sankcioniran zaradi istovrstnega 
disciplinskega prekrška, kar kaže na dejstvo, da predhodna disciplinska sankcija pri kršitelju 
ni imela učinka.   
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. 
 
 

II. 
 

Disciplinska sodnica je v dokaznem postopku ugotovila, da je samo eden navijač, pred 
pričetkom nadaljevanja tekme v 40. minuti tekme zakričal proti rokometnemu sodniku g. 
Urošu Nahtigalu: »Jebi se , Nahtigal«. Za tovrstno ravnanje ene same osebe, klub ne 
odgovarja, saj s to izjavo ni prišlo do splošnega nereda in tako niso izpolnjeni znaki 
disciplinskega prekrška po 3. odstavku 37. člena DPRZS. Disciplinska sodnica je ugotovila, da 
RK Jeruzalem Ormož v tem delu ni odgovoren za kršitev discipline. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

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

VROČITI: 
 
- 1 x RK JERUZALEM ORMOŽ (67/2 DPRZS elektronska oblika preko rokometnega kluba)
- 1 x prijavitelju (67/2 DPRZS 
- 1 x arhiv. 
 

 

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 vi

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 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)
67/2 DPRZS – preko običajnega sredstva komuniciranja);

. 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); 
); 


