
  

 

 
DISCIPLINSKI SODNIK 

 
                                                                                                               Datum: 10. 12. 2016 

Številka: 15-1621/2016 
 
Na podlagi določil Disciplinskega pravilnika RZS z dne 28. 6. 2016 (v nadaljevanju: DPRZS), je 
disciplinska sodnica dne 6. 12. 2016 uvedla disciplinski postopek zoper RD RIKO RIBNICA – 1. A 
DRL – moški. Postopek je bil uveden na podlagi prijave komisarja lige g. Aleša Juga z dne 6. 
12. 2016, prejeto dne 6. 12. 2016. Disciplinska sodnica je v zvezi s tem sprejela: 
 

S K L E P 
RD RIKO RIBNICA – 1. A DRL – moški 

 
NI odgovoren, da je nekaj domačih navijačev dne 3. 12. 2016 na tekmi med moštvoma RD 
RIKO RIBNICA in RD ISTRABENZ PLINI IZOLA v Ribnici, po dosojenem prekršku v škodo domače 
ekipe, vzklikalo:«lopovi, lopovi«. 

Obrazložitev: 
 
Dne 3. 12. 2016 na tekmi med moštvoma RD RIKO RIBNICA in RD ISTRABENZ PLINI IZOLA v 
Ribnici, po dosojenem prekršku v škodo domače ekipe, naj bi nekaj domačih navijačev 
vzklikalo:«lopovi, lopovi«. 

V disciplinskem postopku je bil izveden dokazni postopek, v katerem je disciplinska sodnica 
vpogledala v prijavo v disciplinski postopek z dne 6. 12. 2016, prejeto dne 6. 12. 2016, uradni 
zapisnik tekme, poročilo kot prilogo zapisnika tekme, videoposnetek tekme, dopis 
predsednika kluba RD Riko Ribnica g. Marka Obrstarja z dne 8.12.2016, dodatno izjavo 
komisarja lige g. Aleša Juga z dne 8. 12. 2016 in izjavo delegata na tekmi g. Iztoka Pirca.  
 
Predsednik kluba RD Riko Ribnica je v dopisu z dne 8. 12. 2016 navedel, da so prejeli 
obvestilo o uvedbi disciplinskega postopka zoper njihovo društvo zaradi bojda nešportnega 
vzklikanja nekaj posameznikov zoper sodnika na tekmi dne 3. 12. 2016. Na tekmi je bil 
predsednik tudi osebno prisoten, zato lahko zelo natančno pojasni, kaj se je tega večera 
dogajalo v ŠC Ribnica. Za samo tekmo je bilo prodanih 69 (devetinšestdeset) vstopnic, če 
temu doda še nekaj imetnikov letnih kart in nekaj domačih rokometnih delavcev, potem lahko 
govori o dobrih 100 (sto) gledalcih, ki so bili prisotni na tribuni. Torej je šlo za tekmo, pri 
kateri stroški krepko presegajo prihodke od vstopnine. Nič nenavadnega, če gre za tekmo, na 
kateri je rezultat že vnaprej znan. Sliši se nešportno, a žal je tako, saj sta si nasproti stali 
prvouvrščena ekipa prvenstva brez poraza in zadnjeuvrščena ekipa brez ene same točke. 
Temu primerno se je odzval tudi vodja sodnikov in na tekmo poslal neizkušen sodniški par v 
želji, da se kalita na nezahtevni prvoligaški tekmi. Kot rečeno, to razume in močno odobrava, 
sama tekma je potekala po pričakovanjih, na igrišču ni bilo čutiti nobene nervoze, saj je 
rezultat že na začetku pokazal, da se bodo predvidevanja uresničila. Podobna slika pa je bila 
tudi na tribunah, kjer so se gledalci dolgočasili ob nezanimivi tekmi, športni delavci temu 
pravijo '' gledališče ''. V nekem trenutku tekme, ko je bila ta že davno odločena, pa je prišlo 
do sodniške odločitve, ki je do takrat anemične gledalce razburila, bolje rečeno prebudila, 
nič več in nič manj in da je nekaj posameznikov to ocenilo za lopovščino in to na glas 
povedalo, kar se dogaja na sleherni rokometni tekmi, v vseh dvoranah širom Slovenije, brez 
izjeme. Edino vprašanje pa je, ali je na tekmi nekaj sto ljudi, kjer se glasno navija in to 
akterji na igrišču preprosto ne slišijo, ali pa gre za t.i. gledališče kot v njihovem primeru, ko 
se razločno sliši vsako negodovanje gledalcev in očitno se je zgodilo ravno to, čeprav mora 
priznati, da sam tega ni slišal, očitno pa to ni ušlo delegatu tekme. V primeru, da je do tega 
res prišlo, je to nešportno, in  se s tem strinja, a vojne, ki jo ta trenutek proti posameznikom 
na tribunah bijejo uradne osebe (podoben primer naj bi se zgodil pred kratkim v Škofji Loki), 



  

 

ne bodo nikoli dobili. Še posebej, ker so ob nešportnih vložkih posameznikov tudi klubi 
nemočni. Končni efekt bo ostal samo finančno kaznovanje klubov za dogodke, ki sploh ne 
odražajo dejanskega stanja na določeni tekmi in po njegovem mnenju zadostuje, da delegat 
in sodnika po prvem nešportnem navijanju publiko ali posameznika preko spikerja na to 
opozorita. Če se to ne ponovi, je opomin zalegel, v nasprotnem primeru pa sledijo nadaljnje 
sankcije, odstranitev posameznika ali skupine, kar je že sama po sebi kazen, če tudi to ne 
zaleže, pa na zadnji instanci sledi disciplinski postopek. Predsednik kluba RD Riko Ribnica je 
navedel, da če oceni dejansko situacijo v njihovem primeru, je delegat korektno postopil, 
preko spikerja poslal opozorilo (to je na posnetku razločno slišati) in očitno dosegel svoj 
namen, saj se to ni več ponovilo, kar je v zapisniku tudi nedvoumno zapisano in da komisar 
lige to prepozna kot dogodek, ki je zrel za disciplinski postopek, je zanj milo rečeno 
nerazumljivo. Navedel je tudi, da je na prvoligaškem združenju bil eden glavnih pobudnikov 
sprejetja sklepa, da se tako na igriščih med igro, kot tudi na tribunah ter na uradnih straneh 
klubov zajezijo stvari, ki mečejo slabo luč na slovenski rokomet in s tem odvračajo tako 
sponzorje kot gledalce (npr. nešportni prekrški in geste igralcev, ki ostanejo skrite očem 
uradnih oseb, komentiranje sodniških odločitev na uradnih straneh klubov in v medijih, 
pomanjkljiva varnostna služba, prisotnost vinjenih navijačev, organizirano nasilništvo in 
organizirano nešportno navijanje, metanje predmetov na igrišče, pljuvanje igralcev ob robu 
igrišča in podobno). Takrat je tudi jasno opozoril, da bo moral komisar prevzeti vlogo neke 
vrste sita in na osnovi tehtnih razlogov in pogovora z uradnimi osebami na tekmi presoditi, kaj 
je zrelo za disciplinski postopek in kaj ne, ta trenutek pa ima občutek, da tega sita ni, da se 
praktično vsaka zabeležba delegata na tekmi preprosto zapakira v kuverto in pošlje v roke 
disciplinskemu sodniku. To prav gotovo ni bil namen sklepa združenja in meni, da je potreben 
nujen sestanek prvoligašev, kjer bo očitno potrebno stvari bolj natančno definirati. Še enkrat 
je navedel, da se strinja, da takšni in podobni dogodki niso primerni v športnih dvoranah, da 
je potrebno stremeti k temu, da jih je čim manj, zagotovo pa niso zreli za disciplinske 
postopke, ki za sabo potegnejo celo enormne denarne kazni. Predsednik RD Riko Ribnica je 
navedel, da je bil klub  v jesenskem delu sezone 2016/17 že enkrat kaznovan (400 EUR) zaradi 
spontanega nekajsekundnega nešportnega skandiranja njihovih mladih rokometašev in hkrati 
članov navijaške skupine na tekmi v Kopru. Tudi tedaj je smatral, da bi zadostoval zgolj 
opomin s strani spikerja, saj je šlo za osamljen primer na sicer izjemnem dogodku, derbiju v 
pravem pomenu besede, kjer ni bilo nikakršnega nasilnega dogodka, kjer so dobili od 
domačinov pohvale zaradi obiska velikega števila ribniških ljubiteljev rokometa in korektnega 
obnašanja ter ni želel polemizirati in podajati pisnih pojasnil, kazen so plačali, je pa svoj 
pogled podrobno razložil komisarju lige v upanju, da bo o tem razmislil. Prav tako je navedel, 
da je kot odgovorna oseba društva organiziral sestanek z navijači, jim razložil zadevo in jih 
prosil, da se v bodoče izogibajo takšnim nešportnim vložkom zaradi astronomskih kazni, prav 
tako od tistega trenutka dalje spiker na domačih tekmah večkrat prebere opozorilo 
gledalcem, da športno navijajo. Po navedbah predsednika kluba RD Riko Ribnica je navijaška 
skupina to razumela in do podobnih primerov ne prihaja več, kot rečeno, pa je to pri 
posameznikih praktično nemogoče doseči. Navedel je še, da se trenutno počuti kot predsednik 
najbolj problematičnega rokometnega kluba v Sloveniji, z najbolj nevzgojenimi in agresivnimi 
navijači in da je trdno prepričan, da temu ni tako, trdi celo, da je ribniška publika ena najbolj 
korektnih v prvi ligi in da se vse gostujoče ekipe z navijači vred pri njih počutijo prijetno in 
varno. Prav tako verjame, da se v Ribnici tako počutijo tudi uradne osebe. Te njegove 
navedbe pa so dokazali na tekmi EHF pokala, torej na mednarodnem prizorišču in poželi silne 
pohvale, tudi na račun publike, na kar so še posebej ponosni vendar doma očitno temu ni 
tako.  
 
 Delegat je v poročilu navedel, da je po dosojen prekršku zoper domačo ekipo par domačih 
gledalcev vzkliknilo: »Lopovi, lopovi«. Delegat je zapiskal time-out, poklical rokometna 
sodnika, od uradnega napovedovalca pa so zahtevali, da opozori domače navijače, naj 
navijajo športno. Napovedovalec je opozoril navijače, po tem opozorilu pa gledalci niso več 
navijali nešportno.  



  

 

 
Dne 8.12.2016 je disciplinska sodnica prejela dodatno izjavo s strani komisarja lige g. Aleša 
Juga, v kateri je navedel, da je prijavo naredil na osnovi poročila delegata. Pogledal je 
videoposnetek tekme in je ugotovil, da je bila prijava mogoče neupraviče
 
V konkretnem primeru disciplinska sodnica sledi izjavi delegata, da je s strani par domačih 
gledalcev prišlo do posameznih
je šlo za žaljenje udeleže
videoposnetku tekme.  Prav tako pa je komisar lige 
ugotovil, da je bila njegova prijava v disciplinski postopek mogoče 
da ne glede na to kaj je delegat 
vrednih izpadov vseh akterjev tekme in niti ni imela pravega tekmovalnega naboja. Na 
videoposnetku tekme komisar 
58. minuti ne. Slišal je uradnega napovedovalc
publiko k »fer« navijanju,  ne pa  nešportnega navijanja posameznih navijačev.
sodnica je na podlagi zgoraj navedenega ugotovila, da 
znakov disciplinskega prekrš
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
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.
 

VROČITI: 
 
- 1 x RD RIKO RIBNICA (67/2 DPRZS elektronska oblika preko rokometnega kluba)
- 1 x prijavitelju (67/2 DPRZS 
vodstvom tekmovanja); 
- 1 x arhiv. 
 

 

Dne 8.12.2016 je disciplinska sodnica prejela dodatno izjavo s strani komisarja lige g. Aleša 
Juga, v kateri je navedel, da je prijavo naredil na osnovi poročila delegata. Pogledal je 
videoposnetek tekme in je ugotovil, da je bila prijava mogoče neupraviče

V konkretnem primeru disciplinska sodnica sledi izjavi delegata, da je s strani par domačih 
posameznih nešportnih vzklikov (poročilo kot priloga zapisniku navaja, da 

je šlo za žaljenje udeležencev tekme – posamezni primeri), sledn
rav tako pa je komisar lige v svoji dodatni izjavi 

prijava v disciplinski postopek mogoče neupravičena.
na to kaj je delegat zapisal v poročilu, je celotna tekma bila brez omembe 

vrednih izpadov vseh akterjev tekme in niti ni imela pravega tekmovalnega naboja. Na 
komisar tako ni zaznal nobenega nešportnega navijanja, tudi v sporni 

58. minuti ne. Slišal je uradnega napovedovalca, ki verjetno na posredovanje sodnika poziva 
navijanju,  ne pa  nešportnega navijanja posameznih navijačev.

sodnica je na podlagi zgoraj navedenega ugotovila, da rokometni klub ni
znakov disciplinskega prekrška po 1. odstavku 37. člena DPRZS, zato klub 

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 ali spremeni, 
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. 
mika pritožbe ni mogoče preklicati. 

                      

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

Dne 8.12.2016 je disciplinska sodnica prejela dodatno izjavo s strani komisarja lige g. Aleša 
Juga, v kateri je navedel, da je prijavo naredil na osnovi poročila delegata. Pogledal je 
videoposnetek tekme in je ugotovil, da je bila prijava mogoče neupravičena.  

V konkretnem primeru disciplinska sodnica sledi izjavi delegata, da je s strani par domačih 
nešportnih vzklikov (poročilo kot priloga zapisniku navaja, da 

posamezni primeri), slednje se sliši tudi na 
v svoji dodatni izjavi z dne 8.12.2016 

neupravičena. Navedel je, 
, je celotna tekma bila brez omembe 

vrednih izpadov vseh akterjev tekme in niti ni imela pravega tekmovalnega naboja. Na 
ni zaznal nobenega nešportnega navijanja, tudi v sporni 

a, ki verjetno na posredovanje sodnika poziva 
navijanju,  ne pa  nešportnega navijanja posameznih navijačev. Disciplinska 

rokometni klub ni izvršil zakonskih 
, zato klub ni odgovoren za 

. 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 

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); 
 med delegatom in 


