
  

 

DISCIPLINSKI SODNIK 
 
                                                                                                               Datum: 10. 6. 2017 

Številka: 15-886/2017 
 
Na podlagi določil Disciplinskega pravilnika RZS z dne 28. 6. 2016 (v nadaljevanju: DPRZS), je 
disciplinska sodnica dne 26. 5. 2017 uvedla disciplinski postopek zoper igralca Dominika 
Smojverja (MRD DOBOVA). Postopek je bil uveden na podlagi prijave komisarja lige g. Aleša 
Juga z dne 24. 5. 2017, prejete dne 24. 5. 2017. Disciplinska sodnica je v zvezi s tem sprejela:  

 
S K L E P 

 
Dominik Smojver, igralec MRD DOBOVA 

 
ni odgovoren, da je dne 23. 5. 2017 na tekmi med moštvoma RD ISTRABENZ PLINI IZOLA in 
MRD DOBOVA v Izoli, 2 sekundi pred koncem tekme, nepravilno oviral in preprečil izvajanje 
prostega meta.  
 

Obrazložitev: 
 
Dne 23. 5. 2017 je bila odigrana tekma med moštvoma RD ISTRABENZ PLINI IZOLA in MRD 
DOBOVA v Izoli, na kateri naj bi se igralec Dominik Smojver nešportno obnašal.  

V disciplinskem postopku je bil izveden dokazni postopek, v katerem je disciplinska sodnica 
vpogledala v prijavo v disciplinski postopek z dne 24. 5. 2017, prejeto dne 24. 5. 2017, uradni 
zapisnik tekme, poročilo kot prilogo zapisnika tekme in izjavo delegata g. Feliksa Stropnika, 
pisno poročilo - izjavo rokometnih sodnikov Mirka Palačkovića in Ozrena Backovića po tekmi, 
izjavo rokometnih sodnikov Mirka Palačkovića in Ozrena Backovića z dne 28. 5. 2017, izjavo 
igralca Dominika Smojverja po tekmi z dne 23. 5. 2017 in izjavo rokometnega igralca 
Dominika Smojverja z dne 29. 5. 2017 ter videoposnetek tekme. 
 
Igralec Dominik Smojver je v izjavi po tekmi navedel, da je naredil prekršek 2 sekundi pred 
koncem tekme. Ni se mogel vrniti na razdaljo 3 metrov, ko so nasprotniki izvajali prekršek. 
Žoga je letela proti njegovi glavi in refleksno je dvignil roke. V dodatni izjavi je igralec  
navedel, da je približno 4 sekunde pred koncem tekme naredil normalen športni prekršek na 
10 metrih. Takoj po prekršku se je umaknil nazaj, ker pa ni bilo časa, je krožni napadalec 
nasprotne ekipe vzel žogo, vrgel na gol v bližini njegove glave on pa je avtomatično dvignil 
roke, žoga pa ga je zadela. Igralec meni, da izvajanje prekrška ni bilo pravilno izvedeno in 
sploh ni imel možnosti, da se premakne za 3 metre od mesta izvajanja prekrška, vse skupaj se 
je namreč odvilo hitro v roku 2 ali 3 sekund. Igralec meni, da njegovo ravnanje ni bilo 
nešportno in ni vplival na sam potek igre.  
 
Delegat na tekmi g. Feliks Stropnik je navedel, daje dve sekundi pred koncem tekme igralec 
Dominik Smojver nepravilno oviral in preprečil izvajanje prostega meta nasprotnega moštva in 
posledično prejel diskvalifikacijo s pisnim poročilom.  
 
Rokometna sodnika sta po tekmi zapisala, da je igralec 2 sekundi do konca tekme oviral in 
preprečil izvajanje prostega meta na črti 9 metrov, ko je bila nasprotna ekipa v napadu. V 
dopisu z dne 28. 5. 2017 sta rokometna sodnika navedla, da se je na tekmi 2 sekundi pred 
koncem tekme zgodila situacija za katero je rokometni sodnik g. Palačković v tistem trenutku 
sprejel napačno odločitev. V skladu s Pravili rokometne igre ne bi smel dosoditi modrega 
kartona, kateri ima posledico pisnega poročila po koncu tekme. Za storjeno napako in 
dodatno delo se je g. Palačković vpletenim iskreno opravičil.  



  

 

Disciplinska sodnica je na podlagi 
da igralec Dominik Smojver ni storil disciplinskega prekrška. 
navedbam rokometnih sodnikov, g. Palačkovića in Backovića, da 
koncem tekme zgodila situacija za katero je v tistem trenutku 
napačno odločitev. V skladu s Pravili rokometne igre namreč
kartona, ki ima za posledico
disciplinski postopek. Disciplinska sodnica prav tako sledi navedbam 
Smojverja, da je krožni napadalec pri izvajanju prekrška 
njegove glave on pa je avtomatično dvignil roke.
videoposnetku tekme. Glede na dejstvo, da je igralec z rokami
disciplinska sodnica v njegovem obnašanju ni ugotovila, da gre za nešportno ravnanje.

 

 
Zoper ta sklep je dopustna pritožba v roku 5 dni od vročitve sklepa
II. stopnje – Odbor za arbitražo. Pr
predlagatelj disciplinskega postopka. O pritožbi odloča 
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.  
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 Dominik Smojver (67/2 DPRZS elektronska oblika preko rokometnega kluba)
- 1 x prijavitelju (67/2 DPRZS - preko običajnega sredstva
- 1 x arhiv. 

na podlagi dokazov in na podlagi dopisa g. Mirka Palač
ni storil disciplinskega prekrška. Disciplinska

navedbam rokometnih sodnikov, g. Palačkovića in Backovića, da se je na
zgodila situacija za katero je v tistem trenutku rokometni sodnik 

ladu s Pravili rokometne igre namreč ne bi smel dosoditi modrega 
posledico pisno poročilo po koncu tekme in na podlagi le

disciplinski postopek. Disciplinska sodnica prav tako sledi navedbam 
Smojverja, da je krožni napadalec pri izvajanju prekrška vzel žogo, vrgel na gol v bližini 

pa je avtomatično dvignil roke. Slednje je namreč vidno tudi na samem 
Glede na dejstvo, da je igralec z rokami 

disciplinska sodnica v njegovem obnašanju ni ugotovila, da gre za nešportno ravnanje.

Pravni pouk: 

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

predlagatelj disciplinskega postopka. 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)
preko običajnega sredstva); 

na podlagi dopisa g. Mirka Palačkovića ugotovila, 
Disciplinska sodnica namreč sledi 

je na tekmi 2 sekundi pred 
rokometni sodnik sprejel 
bi smel dosoditi modrega 

pisno poročilo po koncu tekme in na podlagi le-tega prijavo v 
disciplinski postopek. Disciplinska sodnica prav tako sledi navedbam igralca Dominika 

vzel žogo, vrgel na gol v bližini 
Slednje je namreč vidno tudi na samem 

 refleksno odreagiral, 
disciplinska sodnica v njegovem obnašanju ni ugotovila, da gre za nešportno ravnanje. 

. Pritožba se vloži na organ 
itožbo lahko vložita 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); 


