
  

 

  

 
DISCIPLINSKI SODNIK 

 
                                                                                                               Datum: 11. 10. 2016 

Številka: 15-1328/2016 
 
 
Na podlagi določil Disciplinskega pravilnika RZS z dne 28. 6. 2016 (v nadaljevanju: DPRZS), je 
disciplinska sodnica dne 27. 9. 2016 uvedla disciplinski postopek zoper g. Mladena Grabovca, 
vodjo moštva RK JERUZALEM ORMOŽ – ML. Postopek je bil uveden na podlagi prijave 
rokometnega sodnika g. Brstina Kavalarja z dne 26. 9. 2016. Disciplinska sodnica je v zvezi s 
tem sprejela: 
 

S K L E P 
 

Mladen Grabovac, vodja moštva RK JERUZALEM ORMOŽ – ML 
 
 

je odgovoren, da se je dne  25. 9. 2016 po odigrani tekmi med moštvoma RK JERUZALEM 
ORMOŽ in RK DRAVA PTUJ v Ormožu, pri zapisnikarski mizi, nešportno obnašal in izrekel 
sodniku besede »Ti si pokvarjen!«. 

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 ML 

in denarna kazen v višini 200,00 EUR. 
 

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 25. 9. 2016 je bila odigrana tekma med moštvoma RK JERUZALEM ORMOŽ in RK DRAVA 
PTUJ v Ormožu, po kateri se je vodja moštva Mladen Grabovac nešportno obnašal.  
 
V disciplinskem postopku je bil izveden dokazni postopek, v katerem je disciplinska sodnica 
vpogledala v prijavo v disciplinski postopek z dne 26. 9. 2016, uradni zapisnik tekme, poročilo 
kot prilogo zapisnika tekme, pisno poročilo rokometnega sodnika Brstina Kavalarja – izjavo z 
dne 25. 9. 2016 in dopis z naslovom prijava sodnika g. Kavalarja g. Mladena Grabovca z dne 1. 
10. 2016.  
 
 
 
 



  

 

Vodja moštva RK Jeruzalem Ormož, Mladen Grabovac je v dopisu z dne 1. 10. 2016 
navedel, da se s podanim poročilom g. Kavalarja strinja in da je po končani tekmi res rekel 
to, kar trdi g. Kavalar. Vodja moštva je navedel, da čeprav vroče glave, se svojega dejanja 
zaveda in bo sprejel posledice, ne glede na odločitev disciplinskega sodnika ter da imajo 
ljudje pravico do svojega mišljenja in da marsikomu ni všeč, kar si kdo misli o kom, 
nekateri to povedo, drugi ne. Vodja moštva je navedel, da ima ogromno indicev, ki mu 
potrjujejo izgovorjene besede, ne trdi pa da so te besede pravilne, saj se vsak lahko zmoti 
in vsak ima lahko prav.  

V pisnem poročilu – izjavi z dne 25. 9. 2016, katerega podpisnika sta rokometna sodnika Uroš 
Murko in Brstin Kavalar je navedeno, da je rokometnemu sodniku Brstinu Kavalarju po koncu 
tekme, ko je le ta pristopil do zapisnikarske mize, vodja moštva RK Jeruzalem Ormož, Mladen 
Grabovac zabrusil, da je pokvarjen.  
 
Disciplinska sodnica sledi navedbam rokometnih sodnikov Brstina Kavalarja in Uroša Murka, da 
je vodja moštva izjavil, da je rokometni sodnik Brstin Kavalar pokvarjen, saj je slednje 
besede potrdil tudi sam vodja moštva Mladen Grabovac v dopisu z naslovom prijava sodnika g. 
Kavalarja z dne 1. 10. 2016.  Vodja moštva je v dopisu priznal, da je po končani tekmi res 
rekel, to kar je navedel rokometni sodnik g. Brstin Kavalar, sicer pa to opredeljuje kot svoje 
mišljenje. Tovrstna besedna dejanja - mišljenja, da je rokometni sodnik pokvarjen, je 
dejansko očitek glede sojenja sodnika, kar se v skladu s tretjim odstavkom 32. člena DPRZS 
šteje za nešportno obnašanje.    
 
Disciplinska sankcija: 
  
Disciplinska sodnica je v obnašanju Mladena Grabovca spoznala znake nešportnega obnašanja, 
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 
osmih (8) tekem oziroma prepoved opravljanja dolžnosti od enega (1) do treh (3) mesecev in 
denarna kazen. V obravnavani zadevi je disciplinska sodnica izrekla najmilejšo disciplinsko 
sankcijo - prepoved opravljanja dolžnosti na eni (1) tekmi v kategoriji ML in denarno 
kazen v višini 200,00 EUR. Pri odmeri disciplinske sankcije je disciplinska sodnica upoštevala 
oteževalno okoliščino, da je vodja moštva neposredno pred zapisnikarsko mizo rokometnemu 
sodniku zabrusil, da je pokvarjen, kar kaže na samo intenziviteto mnenja vodje moštva. Kot 
olajševalno okoliščino, pa je upoštevala dejstvo, da je vodja moštva dejanje priznal in da 
predhodno še ni bil disciplinsko sankcioniran.  
  
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. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
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 Mladen Grabovac (67/2 DPRZS elektronska oblika preko rokometnega kluba)
- 1 x prijavitelju (67/2 DPRZS 
vodstvom tekmovanja); 
- 1 x komisar lige; 
- 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 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. 
stopnje. Umika pritožbe ni mogoče preklicati. 

                      

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

. 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); 
preko običajnega sredstva komuniciranja med delegatom in 


