
  

 

 

 
DISCIPLINSKI SODNIK 

 
                                                                                                               Datum: 2. 4. 2017 

Številka: 15-407/2017 
 
 
Na podlagi določil Disciplinskega pravilnika RZS z dne 28. 6. 2016 (v nadaljevanju: DPRZS), 
je disciplinska sodnica dne 26. 3. 2017 uvedla disciplinski postopek zoper RK DOL TKI 
HRASTNIK – Liga NLB končnica za obstanek. Postopek je bil uveden na podlagi prijave 
komisarja lige g. Aleša Juga z dne 24. 3. 2017, prejete dne 24. 3. 2017. Disciplinska 
sodnica je v zvezi s tem sprejela: 
 

S K L E P 
 

RK DOL TKI HRASTNIK – Liga NLB končnica za obstanek 
 
je odgovoren, da je dne 18. 3. 2017 po tekmi Lige NLB med moštvoma RK DOL TKI 
HRASTNIK in RK JERUZALEM ORMOŽ, skupina navijačev prišla do zapisnikarske mize in 
grozila sodnikoma, varnostna služba pa ni bila prisotna po končani tekmi. 
 
S tem je klub storil disciplinski prekršek po 1. 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 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. 

 

Obrazložitev: 
 
Dne 18. 3. 2017 je bila odigrana tekma Lige NLB med moštvoma RK DOL TKI HRASTNIK in 
RK JERUZALEM ORMOŽ, takoj po tekmi je skupina navijačev prišla do zapisnikarske mize in 
grozila sodnikoma, varnostna služba pa ni bila prisotna po končani tekmi. 
 
V disciplinskem postopku je bil izveden dokazni postopek, v katerem je disciplinska sodnica 
vpogledala v prijavo v disciplinski postopek z dne 24. 3. 2017, prejeto dne 24. 3. 2017, uradni 
zapisnik tekme, poročilo kot prilogo zapisnika tekme, izjavo RK DOL TKI HRASTNIK z dne 28. 
3. 2017 prejeto dne 29. 3. 2017, e-mail RK DOL TKI HRASTNIK Z DNE 28. 3. 2017 ter dodatno 
izjavo rokometnih sodnikov g. Matjaža Pirca in g. Marka Pirca z dne 28. 3. 2017 prejeto dne 
29. 3. 2017. 
 
Predsednik RK DOL TKI HRASTNIK, g. Rok Petrič, je v izjavi z dne 28. 3. 2017 navedel, da je 
po tekmi eden izmed navijačev res prišel do zapisnikarske mize, kjer so se nahajali delegat 
in sodnika, z ne ravno resno grožnjo, ampak bolj pod vtisom slabega sojenja, ki sta ga 
sodnika tudi sama priznala. Navijač je rekel: »Užgal te bom«, vendar je bil s strani uradnih 



  

 

oseb kluba, ki so bile pred tem že prisotne pri zapisnikarski mizi, takoj odstranjen in 
zatorej po navedbah g. Roka Petriča ni predstavljal nobene resne ali realne grožnje. 
Odgovorne osebe kluba, ki so odgovorne za zagotovitev reda in varnosti udeležencev 
športne prireditve pred, med in po tekmi, pa so z odstranitvijo jeznega navijača same 
poskrbele za varnost in red skladno s 37. členom DPRZS. Preostale navedbe v tej izjavi se 
niso nanašale na konkretni disciplinski postopek in ne prispevajo k razrešitvi dejanskega 
stanja, zato jih disciplinska sodnica ni upoštevala. V e-mailu z dne 28. 3. 2017 je RK DOL 
TKI HRASTNIK navedel, da so v prilogi poslali svoje pripombe oziroma razjasnitev dogodka 
zaradi katerega so bili prijavljeni disciplinski komisiji in pa vse dodatne kršitve materialnih 
pravic, ki so jih tudi sami hoteli vnesti v zapisnik, pa jim delegat tega ni dovolil. V klubu so 
navedli, da incident zaradi katerega so bili s strani delegata prijavljeni ni bil osamljen 
dogodek na tej tekmi, ampak le posledica vseh kršitev materialnih pravic, ki so jih utrpeli 
med samo tekmo. V klubu so navedli, da je varnostna služba bila prisotna, vendar situacija 
ni bila presojana kot ogrožajoča ali nevarna, so pa odgovorne osebe kluba, ki so odgovorne 
za red in varnost udeležencev za to poskrbele same.  

Delegat na tekmi, g. Silvester Vidic je v poročilu kot prilogi zapisnika tekme navedel, da po 
tekmi varnostna služba ni bila prisotna, ko je nekaj gledalcev prišlo na igrišče in grozilo 
sodnikoma. 

Rokometna sodnika g. Marko Pirc in g. Matjaž Pirc sta v uradnem zapisniku tekme navedla, 
da so jim po končani tekmi gledalci, ki so prišli s tribune grozili s fizičnim napadom in ju 
žalili prav tako pa varnostna služba ni bila prisotna po končani tekmi. V dodatni izjavi z 
dne 28. 3. 2017, prejeti dne 29. 3. 2017 sta navedla, da sta po končani tekmi prišla k 
zapisnikarski mizi in k delegatu, kjer sta želela pregledati in zaključiti elektronski zapisnik, 
saj le-tega, po izjavah zapisnikarja in časomerilca, naj ne bi bilo mogoče storiti v klubskih 
prostorih, ker tam ni dostopa do elektronske povezave. Rokometna sodnika sta navedla, da 
so tedaj k njim pristopili predsednik kluba in nekaj domačih navijačev, ki so ju žalili, da 
nimata pojma in da ne znata soditi, eden od njih je rekel, da Pirca že dolgo nista bila 
tepena in da ju čaka pred dvorano, drugi pa da jima bo razbil gobec. Rokometna sodnika 
sta navedla, da pri omenjenem dogodku ni bilo prisotnega nobenega varnostnika ali 
reditelja domače ekipe. 

Disciplinska sodnica je tako ugotovila, da je RK DOL TKI HRASTNIK storil disciplinski 
prekršek na način in v obsegu, kot je razvidno iz izreka sklepa. Klub ni zagotovil reda in 
varnosti udeležencev športne prireditve, saj so navijači domačega moštva po tekmi vstopili 
na igralno površino, prišli do zapisnikarske mize in grozili rokometnima sodnikoma, kar se 
šteje za nered. 1. odstavek 37. člena DPRZS nalaga 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. Disciplinska sodnica ne sledi 
navedbam predsednika kluba RK DOL TKI HRASTNIK, ki je navedel, da je varnostna služba 
bila prisotna, vendar situacija ni bila presojana kot ogrožajoča ali nevarna. Rokometni klub 
mora ves čas tako pred tekmo, kot tudi med in po njej zagotoviti varnost vseh udeležencev 
in zagotoviti varnostno službo. Varnostna služba je namreč na tekmi pristojna za 
razreševanje kakršnikoli neredov, uradne osebe kluba pa zagotovo niso pristojne 
»odstranjevati« navijačev. Ne glede na to, ali je bila situacija ogrožajoča ali ne, bi morali 
varnostniki poskrbeti (in s tem posredno klub kot organizator), da navijači ne pristopajo do 
zapisnikarske mize in grozijo uradnim osebam, česar pa v konkretnem primeru niso 
zagotovili, saj po tekmi sploh niso bili prisotni. V konkretnem primeru tako klub 
organizator športne prireditve ni zagotovil reda in varnosti udeležencem športne prireditve 
po koncu tekme, kar bi lahko ekskaliralo tudi v fizično nasilje nad uradnimi osebami.   



  

 

 
Disciplinska sankcija: 
  
Disciplinska sodnica je na podlagi zgoraj obrazloženega, v nastali situaciji, spoznala znake 
disciplinskega prekrška po 1.
izrečena disciplinska sankcija. Za 
določena disciplinska sankcija 
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.
sodnica izrekla disciplinsko sankcijo 
disciplinske sankcije je disciplinska sodnica kot oteževalno okoliščino upoštevala dejstvo, da 
je klub opustil varovanje po končani tekmi in tako ogrozil udeležence tekme, kot olajševalno 
okoliščino pa je disciplinska sodnica upoštevala dejstvo,
za istovrstni disciplinski prekršek še ni bil kaznovan.
 
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
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 pritožbenem roku, se pritožba zavrž
če je pritožba pritožnika uspešna.  
razlog za izpodbijanje, obrazložitev, predlog, naj se izpodbijani sklep razveljavi ali spremeni, 
v celoti ali delno in pritožnikov pod
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 RK DOL TKI HRASTNIK (67/2 DPRZS elektronska oblika preko rokometnega kluba)
- 1 x prijavitelju (67/2 DPRZS 
- 1 x arhiv. 
 

 

na podlagi zgoraj obrazloženega, v nastali situaciji, spoznala znake 
disciplinskega prekrška po 1. odstavku 37. člena DPRZS, zato je RK DOL TKI HRASTNIK
izrečena disciplinska sankcija. Za disciplinski prekršek po 1. odstavku 37. člena DPRZS 
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 

repovedjo 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
disciplinske sankcije je disciplinska sodnica kot oteževalno okoliščino upoštevala dejstvo, da 
je klub opustil varovanje po končani tekmi in tako ogrozil udeležence tekme, kot olajševalno 
okoliščino pa je disciplinska sodnica upoštevala dejstvo, da klub v letošnji tekmovalni sezoni
za istovrstni disciplinski prekršek še ni bil kaznovan. 

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

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, 
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);

na podlagi zgoraj obrazloženega, v nastali situaciji, spoznala znake 
RK DOL TKI HRASTNIK bila 

1. odstavku 37. člena DPRZS je 
v višini od štiristo (400) do tisoč (1.000) EUR, v 

težjem ali ponovljenem primeru pa s prepovedjo igranja določenega števila tekem na 
repovedjo igranja določenega števila tekem na domačem igrišču brez 

V obravnavani zadevi je disciplinska 
denarna kazen v višini štiristo (400) EUR. Pri odmeri 

disciplinske sankcije je disciplinska sodnica kot oteževalno okoliščino upoštevala dejstvo, da 
je klub opustil varovanje po končani tekmi in tako ogrozil udeležence tekme, kot olajševalno 

lub v letošnji tekmovalni sezoni 

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 

. 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 

e. 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); 
); 


