
  

 

DISCIPLINSKI SODNIK 
 
                                                                                                              Datum: 10. 6. 2017 

Številka: 15-885/2017 
 
Na podlagi določil Disciplinskega pravilnika RZS z dne 28. 6. 2016 (v nadaljevanju: DPRZS), 
je disciplinska sodnica dne 21. 5. 2017 uvedla disciplinski postopek zoper MRD DOBOVA – Liga 
NLB. Postopek je bil uveden na podlagi prijave komisarja lige g. Aleša Juga z dne 18. 5. 
2017, prejeto dne 18. 5. 2017. Disciplinska sodnica je v zvezi s tem sprejela: 
 

S K L E P 
 

MRD DOBOVA – Liga NLB 
 

na tekmi med moštvoma MRD DOBOVA in RK TRIMO TREBNJE dne 13. 5. 2017 v Dobovi 
 

1. disciplinski postopek v delu »po kateri naj bi na poti v garderobo skupina petih ali šestih 
navijačev žalila in grozila sodnikoma«, se USTAVI. 
 
2. je odgovoren, da je eden izmed navijačev MRD DOBOVA v glavo pljunil sodnika Bojana 
Laha. 

S tem je klub storil disciplinski prekršek po 1. odstavku 37. člena 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.  
 

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 13. 5. 2017 je bila odigrana tekma med moštvoma MRD DOBOVA in RK TRIMO TREBNJE v 
Dobovi. 

V disciplinskem postopku je bil izveden dokazni postopek, v katerem je disciplinska sodnica 
vpogledala v prijavo v disciplinski postopek z dne 18. 5. 2017, prejeto dne 18. 5. 2017, 
uradni zapisnik, poročilo kot prilogo zapisnika tekme, izjavo MRD DOBOVA prejeto dne 25. 5. 
2017 ter videoposnetek tekme. 

Direktor MRD Dobova, g. Mihael Kostevc je v izjavi prejeti dne 25. 5. 2017 navedel, da je bil 
prisoten na tekmi od začetka do konca in ni imel občutka, da bi bilo karkoli storjeno v smislu 
žalitev ali groženj, zato je bil nad obvestilom o uvedbi disciplinskega postopka presenečen. G. 
Kostevc je navedel, da so navijači vzklikali »sodi pošteno« vendar po njihovi oceni ne gre za 
kakršnokoli nešportno obnašanje, temveč zgolj za izražanje nestrinjanja s sodniškimi 
odločitvami ter da navijači niso žalili sodnike s kakršnimikoli grdimi besedami in niso vzklikali 
karkoli takega, da bi kogarkoli zaničevali ali se drugače nešportno obnašali do sodnikov in da 
je najverjetneje šlo za to, da so kakšno odločitev sprejeli z neodobravanjem in so samo želeli 
opozoriti na to, da so pričakovali drugačno odločitev. Direktor MRD Dobova je navedel, da je 
uradni napovedovalec res pozval navijače da naj s tem prenehajo in so to tudi storili zato po 
oceni MRD Dobova ni šlo za kakšno nešportno obnašanje temveč je bilo vse v športnem in 



  

 

navijaškem duhu. Direktor MRD Dobova je navedel, da sam ni videl ali zaznal, da naj bi 5 ali 6 
navijačev grozilo sodnikoma in ju napadlo, je pa res, da je nekaj navijačev po končani tekmi 
izražalo svoje nestrinjanje s sojenjem, vendar ni bilo prisotnih groženj ali žaljivk, oziroma jih 
on ni slišal. Prav tako ni videl, da bi kdorkoli pljunil proti sodnikoma. G. Mihael Kostevc je 
navedel, da je po prejemu očitkov vprašal enega izmed takrat prisotnih navijačev ali je 
morda kdo pljunil proti sodnikoma in le ta mu je zagotovil, da tega ni nihče storil, prav tako 
pa tudi ko je s sodnikoma po tekmi govoril, po tem ko so šli mimo teh navijačev, mu sodnika 
nista nič povedala o tem, da bi kdo pljunil v enega izmed njiju. Direktor MRD Dobova je 
navedel, da je možno, da bi pri tem, ko so navijači govorili sodnikoma v zvezi z 
nezadovoljstvom pri sojenju, med govorjenjem odletel kakšen konček sline, vendar nehote. 
G. Mihael Kostevc je navedel, da je prepričan v to, kar mu je povedal eden izmed navijačev, 
da nihče ni pljunil proti sodnikoma, ker pa so bili nekateri navijači nezadovoljni z nekaterimi 
sodniškimi odločitvami, pa je sam predlagal sodnikoma, da v izogib temu, da bi še poslušala 
očitke na račun sojenja, odideta neposredno na parkirišče, vendar to ni bilo zato, ker bi 
kakorkoli zaznal, da bi bila sodnika ogrožena, ampak zato, ker je zgolj želel da jima skrajša in 
olajša pot do parkirišča. Predsednik MRD Dobova je navedel, da se njihovo društvo  ves čas 
trudi za vzdrževanje reda in discipline, da nikoli niso imeli izpadov in da so njihovi navijači 
znani kot miroljubni, ter da v kolikor sta se sodnika počutila ogroženo oziroma neprijetno, se 
jima za to v imenu društva opravičuje, prepričan pa je tudi, da nihče od navijačev ni nalašč 
storil nič v smislu grožnje ali napada na sodnika in da obnašanje navijačev ni bilo takšno, da 
bi ga ocenili za nešportno. 

Delegat na tekmi, g. Feliks Stropnik je v poročilu navedel, da je v 23. minuti tekme 
organizirana skupina domačih navijačev na skrajno desnem delu tribune žalila sodniški par z 
glasnim vzklikanjem »Sodi pošteno!«, nakar sta sodnika tekmo prekinila, prišla do 
zapisnikarske mize in na delegatovo posredovanje je uradni napovedovalec pozval navijače k 
športnemu navijanju. Delegat na tekmi je navedel, da je eden izmed organizirane skupine 
domačih navijačev po končani tekmi, ko so skupaj s sodnikoma zapuščali igrišče, na poti v 
garderobo, po tem, ko jih je 5 do 6 viselo čez ograjo tribune, pljunil z razdalje približno 
treh metrov sodnika Bojana Laha v glavo, v lase, hkrati pa so jima navijači grozili in ju žalili. 
Delegat je navedel, da so v spremstvu organizatorja prireditve in dveh redarjev, ki so skušali 
umiriti navijače, prišli do garderobe, potem pa so v njihovem spremstvu in na njihovo 
pobudo, skozi direktni izhod iz dvorane odšli na parkirišče, tako da niso več prišli do 
srečanja z navijači. 

 
Ad 1  
Disciplinska sodnica je disciplinski postopek v delu, ki se nanaša na dogodek takoj po tekmi, 
ko bi naj na poti v garderobo (za rokometna sodnika in delegata) skupina petih ali šestih 
navijačev kluba MRD  Dobova žalila in grozila sodnikoma, ustavila. V disciplinskem postopku 
namreč disciplinska sodnica ni prejela nobenih dodatnih obrazložitev s strani rokometnih 
sodnikov in/ali delegata na tekmi s katerimi besedami so navijači žalili oziroma grozili 
rokometnima sodnikoma. Disciplinska sodnica na podlagi prijave, v kateri ni navedeno kaj so 
navijači govorili oziroma s katerimi besedami so grozili rokometnima sodnikoma ne more 
vsebinsko odločati ali je do grožnje oziroma žalitve prišlo, zato je disciplinski postopek v 
tem delu ustavila.  
 
Ad 2  
 
Disciplinska sodnica pa sledi navedbam delegata g. Feliksa Stropnika, da je eden izmed 
navijačev rokometnemu sodniku Bojanu Lahu pljunil v glavo (lase). Disciplinska sodnica pa 
ne sledi navedbam direktorja MRD Dobova, da je možno, da bi pri tem, ko so navijači 



  

 

izražali sodnikoma svoje nezadovoljstvo s sojenjem, med govorjenjem odletel kakšen konček 
sline, vendar nehote. Dejstvo je, da košček sline zagotovo ne bi bil viden kot pljunek, saj 
gre pri pljunku za večji del sline, ki
 
Disciplinska sodnica je ugotovila, da je 
obsegu, kot je razvidno iz izreka sklepa. 
organizatorju tekme, ki je odgovoren za celotno 
zakonodajo o javnih zbiranjih, da mora pred med
udeležencev športne prireditve. Klub organizator odgovarja za nerede, razen če dokaže, da 
je ravnal s potrebno skrbnostjo in pa
Navijač MRD Dobova, ki je rokometnemu sodniku pljunil v glavo, je dejansko takoj po tekmi 
izvršil nered. MRD DOBOVA ni podal nobenega dodatnega pojasnila oziroma dokaza, da je 
klub ravnal s potrebno skrbnostjo in pazljivostjo, ter da je storil vse potrebno, da bi 
preprečil, kar bi klub eskulpiralo odgovornosti. Disciplinska sodnica je tako ugotovila, da je 
MRD DOBOVA storil disciplinski prekršek
 
Disciplinska sankcija: 
  
Disciplinska sodnica je na podlagi zgoraj obrazloženega, v na
disciplinskega prekrška po 1. odstavku 37. člena
disciplinska sankcija. Za disciplinski prekršek p
odstavku 37. člena določena disciplinska sankcija denarna kazen v vi
tisoč (1.000) EUR, v težjem ali ponovljenem primeru pa s prepovedjo igranja
števila tekem na domačem igrišču ali 
domačem igrišču brez gledalcev in denarno kaznijo najmanj tisoč (1.00
obravnavani zadevi je disciplinska 
kazen v višini štiristo (400) EUR.
olajševalno okoliščino upoštevala, da klub v letošnji sezoni ni izvršil nobenega istovrstnega 
disciplinskega prekrška.  
 
Denarno kazen je dolžan storilec disciplinskega prekrška plačati v roku 
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
organ II. stopnje – Odbor za arbitražo. Pritožbo lahko vložita 
in  predlagatelj disciplinskega p
pritožbo 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.  
se izpodbija, razlog za izpodbijanje, obrazložitev, predlog, naj se izpodb
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:  

izražali sodnikoma svoje nezadovoljstvo s sojenjem, med govorjenjem odletel kakšen konček 
sline, vendar nehote. Dejstvo je, da košček sline zagotovo ne bi bil viden kot pljunek, saj 
gre pri pljunku za večji del sline, ki se izvrže iz ust.  

Disciplinska sodnica je ugotovila, da je MRD DOBOVA storil disciplinski prekršek na način in v 
obsegu, kot je razvidno iz izreka sklepa. 1. odstavek 37. člena DPRZS
organizatorju 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 
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. 
Navijač MRD Dobova, ki je rokometnemu sodniku pljunil v glavo, je dejansko takoj po tekmi 

ni podal nobenega dodatnega pojasnila oziroma dokaza, da je 
o skrbnostjo in pazljivostjo, ter da je storil vse potrebno, da bi 
skulpiralo odgovornosti. Disciplinska sodnica je tako ugotovila, da je 

storil disciplinski prekršek, zato mora odgovarjati za storjeni prekršek

Disciplinska sodnica je na podlagi zgoraj obrazloženega, v nastali situaciji, spoznala znake 
. odstavku 37. člena DPRZS, zato je MRD DOBOVA

disciplinska sankcija. Za disciplinski prekršek po 1. odstavku 37. člena DPRZS je v 2. 
določena disciplinska sankcija denarna kazen v višini od štiristo (400) do 

(1.000) EUR, v težjem ali ponovljenem primeru pa s prepovedjo igranja
tekem na domačem igrišču ali prepovedjo igranja določenega števila tekem na 

igrišču brez gledalcev in denarno kaznijo najmanj tisoč (1.00
disciplinska sodnica izrekla najmilejšo disciplinsko sankcijo 

00) EUR. Pri odmeri disciplinske sankcije je disciplinska sodnica kot 
olajševalno okoliščino upoštevala, da klub v letošnji sezoni ni izvršil nobenega istovrstnega 

Denarno kazen je dolžan storilec disciplinskega prekrška plačati v roku 
dokončnosti sklepa. Če tega v predpisanem roku ne stori, se ga do plačila celotne denarne 

Pravni pouk: 

pritožba v roku 5 dni od vročitve sklepa. Pritožba se vloži na 
a arbitražo. Pritožbo lahko vložita storilec disciplinskega prekrška 

predlagatelj disciplinskega postopka. O pritožbi odloča Odbor za arbitražo
pritožbo se plača pritožbena taksa, katere višina je določena v predpisu RZS, ki določa višino 

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 izpodb
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. 

                      

izražali sodnikoma svoje nezadovoljstvo s sojenjem, med govorjenjem odletel kakšen konček 
sline, vendar nehote. Dejstvo je, da košček sline zagotovo ne bi bil viden kot pljunek, saj 

storil disciplinski prekršek na način in v 
DPRZS nalaga klubu 

organizacijo športne prireditve v skladu z 
in po tekmi zagotoviti red in varnost 

udeležencev športne prireditve. Klub organizator odgovarja za nerede, razen če dokaže, da 
zljivostjo in storil vse potrebno, da bi nerede preprečil. 

Navijač MRD Dobova, ki je rokometnemu sodniku pljunil v glavo, je dejansko takoj po tekmi 
ni podal nobenega dodatnega pojasnila oziroma dokaza, da je 

o skrbnostjo in pazljivostjo, ter da je storil vse potrebno, da bi nerede 
skulpiralo odgovornosti. Disciplinska sodnica je tako ugotovila, da je 

, zato mora odgovarjati za storjeni prekršek. 

stali situaciji, spoznala znake 
MRD DOBOVA bila izrečena 
7. člena DPRZS je v 2. 
šini od štiristo (400) do 

(1.000) EUR, v težjem ali ponovljenem primeru pa s prepovedjo igranja določenega 
čenega števila tekem na 

igrišču brez gledalcev in denarno kaznijo najmanj tisoč (1.000) EUR. V 
disciplinsko sankcijo – denarna 

ri odmeri disciplinske sankcije je disciplinska sodnica kot 
olajševalno okoliščino upoštevala, da klub v letošnji sezoni ni izvršil nobenega istovrstnega 

 
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 
storilec disciplinskega prekrška 
Odbor za arbitražo. V zvezi s 

pritožbo se plača pritožbena taksa, katere višina je določena v predpisu RZS, ki določa višino 
a ni plačana v pritožbenem roku, se pritožba zavrže. Pritožbena 

Pritožba mora vsebovati navedbo sklepa, ki 
se izpodbija, razlog za izpodbijanje, obrazložitev, predlog, naj se izpodbijani sklep 

odločbe disciplinskega 

e disciplinskega organa II. 

Disciplinska sodnica 
                      Nina Tomić 

 



  

 

 
- 1 x MRD DOBOVA (67/2 DPRZS elektronska oblika preko rokometnega kluba); 
- 1 x prijavitelju (67/2 DPRZS – preko običajnega sredstva komuniciranja); 
- 1 x arhiv. 


