
  

 

 

 
DISCIPLINSKI SODNIK 

 
                                                                                                               Datum: 5. 11. 2016 

Številka: 15-1412/2016 
 
 
Na podlagi določil Disciplinskega pravilnika RZS z dne 28. 6. 2016 (v nadaljevanju: DPRZS), je 
disciplinska sodnica dne 22. 10. 2016 uvedla disciplinski postopek zoper RK MARIBOR BRANIK – 
1. A DRL – moški. Postopek je bil uveden na podlagi prijave komisarja lige g. Aleša Juga z dne 
12. 10. 2016 in dopolnjene prijave z dne 19. 10. 2016. Disciplinska sodnica je v zvezi s tem 
sprejela: 
 

S K L E P 
 

RK MARIBOR BRANIK – 1. A DRL – moški 
 

je odgovoren, da ni pravočasno naložil videoposnetka tekme med moštvoma RK MARIBOR 
BRANIK in MRK KRKA v Mariboru, z dne 8. 10. 2016. 

 
S tem je storil disciplinski prekršek po 38. členu DPRZS (kršitev propozicij 2. odstavek 5. točke 
13. člena Propozicij državnih rokometnih lig). – neizpolnitev obvez iz pravilnika o rokometnih 
tekmovanjih ter navodil organov tekmovanja v zvezi z organizacijo tekme (snemanje tekme, 
poročanje o rezultatu -  uporaba elektronskega zapisnika in statistike, predložitev licence in 
izkaznice, oprema igralcev, ipd.), se mu izreče disciplinska sankcija: 
 

Opomin. 
 

Obrazložitev: 
 
Dne 8. 10. 2016 je bila odigrana tekma med moštvoma RK MARIBOR BRANIK in MRK KRKA v 
Mariboru, katere videoposnetek je RK MARIBOR BRANIK prepozno naložil v sistem za pregled in 
izmenjavo videoposnetkov.  
 
V disciplinskem postopku je bil izveden dokazni postopek, v katerem je disciplinska sodnica 
vpogledala v prijavo v disciplinski postopek z dne 12. 10. 2016, dopolnjeno prijavo z dne 19. 
10. 2016, poročilo odgovorne osebe za videoposnetke, g. Gregorja Šuštaršiča ter v dopis RK 
MARIBOR BRANIK z naslovom Obvestilo o uvedbi disciplinskega postopka zoper RK MARIBOR 
BRANIK – 1. A DRL moški z dne 24. 10. 2016. 
 

Sekretar RK MARIBOR BRANIK, g. Matjaž Hladnik je v dopisu z naslovom Obvestilo o uvedbi 
disciplinskega postopka zoper RK MARIBOR BRANIK – 1. A DRL moški z dne 24. 10. 2016 
navedel, da se pri RK MARIBOR BRANIK opravičujejo, da so posnetek tekme med njihovim 
klubom in MRK KRKA naložili prepozno in da si le redko kateri klubi lahko privoščijo 
profesionalce ter da je tako tudi pri njih. Sekretar je navedel, da je njihov prostovoljec v 
klubu s srcem in ima zraven družinskih tudi službene obveznosti ter težave, zato je pozabil 
kartico s posnetkom v dvorani. Ker pa je bila dvorana v nedeljo, 9. 10. 2016 zaprta in niso 
mogli priti do kartice, na kateri je posnetek, se je le ta naložil v ponedeljek 10. 10. 2016. 
G. Matjaž Hladnik je navedel, da bi lahko poskusili priti v dvorano na silo, kar pa verjame, 
da tudi osebam na RZS ni v interesu, saj to ni ne v športnem duhu, kakor tudi ne v duhu 



  

 

poštenosti. Sekretar se je na koncu dopisa ponovno opravičil za nastalo situacijo in 
navedel, da bodo naredili vse, da se to ne bo več ponovilo.

Disciplinska sodnica je ugotovila, da je 
način in v obsegu, kot je razvidno iz izreka sklepa
organizatorjem tekme izpolnjevanje obveznosti iz pravilnika
navodil organov tekmovanja v zvezi z organizacijo t
pravočasna objava posnetka 
mora domača ekipa v 1. A DRL 
tekme v sistem za pregled in izmenjavo video
izpolnil pravočasno. 
 
 
Disciplinska sankcija: 
  
Disciplinska sodnica je v obnašanju 
pravilnika o rokometnih tekmovanjih ter navodil organov tekmovanja v 
tekme, zato mu je bila izrečena disciplinska sankcija. Za discipl
DPRZS je določena disciplinska sankcija 
višini od sto (100) do 2.000 (dva tisoč) EUR.
izrekla najmilejšo disciplinsko
disciplinska sodnica kot olajševalno 
predhodno še ni bil disciplinsko sankcioniran
 
 
 

 
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 vi
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 i
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 RK MARIBOR BRANIK (67/2 DPRZS elektronska oblika preko rokometnega kluba)
- 1 x prijavitelju; 
- 1 x arhiv. 
 

 

poštenosti. Sekretar se je na koncu dopisa ponovno opravičil za nastalo situacijo in 
navedel, da bodo naredili vse, da se to ne bo več ponovilo. 

Disciplinska sodnica je ugotovila, da je RK MARIBOR BRANIK storil disciplinski prekršek na 
način in v obsegu, kot je razvidno iz izreka sklepa. 38. člen DPRZS
organizatorjem tekme izpolnjevanje obveznosti iz pravilnika o rokometnih tekmovanjih ter 
navodil organov tekmovanja v zvezi z organizacijo tekme med katerimi je tudi snemanje

 tekme. V skladu s 13/5(2) Propozicij državnih rokometnih lig
mora domača ekipa v 1. A DRL – moški najkasneje 24 ur po tekmi naložiti videoposnetek 
tekme v sistem za pregled in izmenjavo videoposnetkov. RK MARIBOR BRANIK te obveznosti ni 

Disciplinska sodnica je v obnašanju RK MARIBOR BRANIK spoznala znake 
pravilnika o rokometnih tekmovanjih ter navodil organov tekmovanja v 

, zato mu je bila izrečena disciplinska sankcija. Za disciplinski prekršek po 38
DPRZS je določena disciplinska sankcija opomin, v primeru ponovitve pa denarna kazen
višini od sto (100) do 2.000 (dva tisoč) EUR. V obravnavani zadevi je disciplinska sodnica 

disciplinsko sankcijo – OPOMIN. Pri odmeri disciplinske sankcije je
ot olajševalno okoliščino upoštevala dejstvo, da 

predhodno še ni bil disciplinsko sankcioniran in da je videoposnetek tekme naknadno naložil

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 vi

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)

poštenosti. Sekretar se je na koncu dopisa ponovno opravičil za nastalo situacijo in 

storil disciplinski prekršek na 
DPRZS nalaga klubom, 

o rokometnih tekmovanjih ter 
ekme med katerimi je tudi snemanje in 

V skladu s 13/5(2) Propozicij državnih rokometnih lig 
moški najkasneje 24 ur po tekmi naložiti videoposnetek 

RK MARIBOR BRANIK te obveznosti ni 

spoznala znake neizpolnitve obvez iz 
pravilnika o rokometnih tekmovanjih ter navodil organov tekmovanja v zvezi z organizacijo 

inski prekršek po 38. členu 
opomin, v primeru ponovitve pa denarna kazen v 

vani zadevi je disciplinska sodnica 
Pri odmeri disciplinske sankcije je 

da RK MARIBOR BRANIK 
in da je videoposnetek tekme naknadno naložil.  

 

. 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 

a ni plačana v pritožbenem roku, se pritožba zavrže. Pritožbena taksa se vrne, 
Pritožba mora vsebovati navedbo sklepa, ki se izpodbija, 

zpodbijani sklep razveljavi ali spremeni, 

odločbe disciplinskega 

dločbe disciplinskega organa II. 

Disciplinska sodnica 
                      Nina Tomić 

 
 

  

(67/2 DPRZS elektronska oblika preko rokometnega kluba); 


