
  

 

 

 
DISCIPLINSKI SODNIK 

 
                                                                                                               Datum: 9. 11. 2016 

Številka: 15-1480/2016 
 
 
Na podlagi določil Disciplinskega pravilnika RZS z dne 28. 6. 2016 (v nadaljevanju: DPRZS), je 
disciplinska sodnica dne 26. 10. 2016 uvedla disciplinski postopek zoper RK JERUZALEM 
ORMOŽ – 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 JERUZALEM ORMOŽ – 1. A DRL – moški 
 
 na tekmi dne 8. 10. 2016 med moštvoma RK JERUZALEM ORMOŽ in RD RIKO RIBNICA, v 
Ormožu 
 

I. 
1. je odgovoren, da je organizirana skupina domačih navijačev (desna stran tribune) v 44. 
minuti tekme organizirano žalila udeležence tekme z glasnim skandiranjem: »Lopovi, lopovi«,  

2. je odgovoren, da ni pravočasno naložil videoposnetka tekme  6. kroga 1. A DRL moški lige 
med moštvoma RK JERUZALEM ORMOŽ in RD RIKO RIBNICA v Ormožu, z dne 8. 10. 2016.  

S tem je storil: 

- pod 1. točko izreka, disciplinski prekršek po 1. odstavku 37. člena DPRZS – klub, ki je 
organizator tekme, je odgovoren za celotno organizacijo športne prireditve v skladu z 
zakonodajo o javnih zbiranjih in 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.  
 

- pod 2. točko  izreka, 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.) 

 

in se mu določi 

- za disciplinski prekršek pod 1. točko izreka, disciplinska sankcija: 

Denarna kazen v višini štiristo (400,00) EUR. 
 

- za disciplinski prekršek pod 2. točko izreka, disciplinska sankcija: 
 

OPOMIN. 
 
 



  

 

Nakar se mu po 4. točki 1. odstavka 27. člena DPRZS izreče: 
 

ENOTNA SANKCIJA 
 
 

Denarna kazen v višini štiristo (400,00) EUR in OPOMIN.  
 

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. 
 
 

II. 
 

3. Disciplinski postopek, da je v 46. minuti tekme med moštvoma RK JERUZALEM ORMOŽ in RD 
RIKO RIBNICA v Ormožu, dne 8. 10. 2016,  s smeri domačih navijačev (tribuna desno spodaj) 
na igrišče priletel kovanec (2 EUR), se ustavi. 

 
Obrazložitev: 

 
Dne 8. 10. 2016 je bila odigrana tekma med moštvoma RK JERUZALEM ORMOŽ in RD RIKO 
RIBNICA v Ormožu, na kateri je organizirana skupina domačih navijačev v 44. minuti tekme 
organizirano žalila udeležence tekme z glasnim skandiranjem: Lopovi, lopovi in katere 
videoposnetek je RK JERUZALEM ORMOŽ 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, izjavo delegata na tekmi z dne 8. 10. 2016 g. Feliksa Stropnika, prejeto 19. 10. 
2016, v izjavo RK JERUZALEM ORMOŽ z dne 30. 10. 2016, prejeto dne 31. 10. 201 in 
videoposnetek tekme na portalu youtube. 
 

Predsednik RK JERUZALEM ORMOŽ, g. Martin Hebar je v izjavi z dne 30. 10. 2016, prejeti 
dne 31. 10. 2016 navedel, da jih bega pravna kvalifikacija »organizirano« žaljenje, saj ni 
šlo za v naprej opredeljen negativen odnos do sodnikov, ampak za proteste zaradi sojenja, 
vsekakor pa ni bilo nobenega sovražnega govora, ampak zgolj medklici posameznikov. 
Martin Hebar je navedel, da so njihovi člani po posredovanju delegata umirili zadevo in ni 
šlo za globlji eksces in da se glede kovanca težko izreče in da jim je žal, v kolikor je 
dejansko prišel iz publike, dejstvo pa je, da ko ga je igralec nasprotne ekipe (Leban) 
pobral, je ta že bil en čas na tleh, saj ga je on sam zaznal, ko ga je igralec pobral. Martin 
Hebar je navedel, da upa, da bo v zvezi s tem pogojna kazen dosegla svoj namen. 
Predsednik RK Jeruzalem Ormož je navedel, da so zaprosili g. Juratovca za tolmačenje 
pravil, kar se tiče dogajanja v 39. minuti tekme, predlagajo pa da disciplinska sodnica 
pogleda posnetek tekme oziroma sporno situacijo. Martin Hebar je navedel, da je potrebno 
poudariti, da je sploh sporno ali je prišlo do time-outa, saj se ta po tolmačenju 
strokovnjakov zgodi, ko sodnika zapiskata dejstvo oziroma data znak za time out, iz 
posnetka pa se vidi, da je gostujoča klop vdrla na igrišče oziroma na polovico njihovega 
moštva, ko sodniki niso dali znak za time out, iz gest gostujočega moštva pa je jasno 
razviden namen obračunavanja. Martin Hebar je navedel, da bi po mnenju nevtralnih 
strokovnjakov, nasprotno moštvo moralo dobiti dva rdeča kartona, ker sta igralca vdrla na 
igrišče pred znakom sodnikov za time out, kakor tudi rdeč karton za vodjo moštva 
gostujoče ekipe, saj je strokovni štab slednje vdrl na igrišče pred znakom sodnikov za 



  

 

prekinitev tekme zaradi time outa. Predsednik RK JERUZALEM ORMOŽ, g. Martin Hebar je 
navedel, da predlaga disciplinski sodnici da pregleda posnetek in po uradni dolžnosti uvede 
disciplinske postopke zoper osebe, ki so kršile pravila rokometne igre in uradne osebe, ki 
niso kaznovale udeležence vdora na igrišče.  

G. Martin Hebar je navedel, da poudarja, da je posnetek naložen nekoliko kasneje zaradi 
tehničnih težav in prosi, da se slednje dejstvo upošteva.  

V zvezi s spornim time-outom, če je sploh pravno formalno bil in kdaj, opozarja, da so na 
izobraževanju zapisnikarjev vedno poudarjali, da za vpise v zapisnik odgovarja delegat in 
ta bi tudi moral sproti vpisati time out če je do njega sploh prišlo in zato bi moral biti 
disciplinski postopek uveden zoper delegata in ne zoper klub. G. Martin Hebar je navedel, 
da predlaga, da disciplinska sodnica oceni in po potrebi sproži disciplinski postopek ker 
delegat ni želel vpisati, po končani tekmi, njihove pripombe v zvezi s spornim time outom 
in vdorom gostujočega moštva na igrišče, o čemer so tudi seznanili komisarja lige g. Aleša 
Juga. 

Delegat na tekmi med RK JERUZALEM ORMOŽ in RD RIKO RIBNICA, g. Feliks Stropnik je v 
izjavi po tekmi navedel, da je v 39.minuti tekme trener moštva B Robert Beguš, pravilno 
zahteval moštveni time out (pravilno položil zeleni karton na zapisnikarsko mizo). Delegat 
je navedel, da je s piščalko takoj večkrat signaliziral (stoje na igrišču) najavo time outa, 
vendar ga sodnika nista slišala. Medtem je v bližini prostora za izvajanje prostega meta 
moštva A, po prekršku domačega moštva, prišlo do prerivanja (posledično izključitev A17 in 
B15 za 2 minuti in diskvalifikacija B27). Delegat je navedel, da je sodnika poklical k 
zapisnikarski mizi in ju seznanil, da je moštvo B zahtevalo minuto odmora, z zapisnikarjem 
pa je uredil vnos kazni v zapisnik in na semafor. Rezervni igralci in uradne osebe moštva B 
so vstopile v igrišče, kar je bila posledica zahteve njihovega moštva po minuti odmora. 
Delegat je navedel, da je po končani tekmi v sobi za pisanje zapisnika skupaj z 
zapisnikarjem (Grabovec Timonom) preveril verodostojnost zapisnika (primerjava s podatki 
iz lastne evidence), ko je ugotovil, da se podatki ne ujemajo je vnesel svoje geslo za 
avtorizacijo zapisnika, vendar mu je zapisnikar dejal, da zaradi težav s povezavo to ni 
možno in s prenosnikom odšel iz sobe. Delegat je navedel, da se je zapisnikar vrnil po cca. 
5 minutah in ponovno vnesel delegatovo geslo in s tem avtoriziral zapisnik. G. Feliks 
Stropnik je navedel, da so skupaj s sodniki ugotovili 15 minut po tekmi, da v uradni 
zapisnik v 39. minuti ni pravilno zabeležena zahtevana minuta odmora moštva B.  

Ad I/1 – glede neredov: 
 
Disciplinska sodnica je ugotovila, da je RK JERUZALEM ORMOŽ storil disciplinski prekršek na 
način in v obsegu, kot je razvidno iz izreka sklepa. Ob pregledu videoposnetka je jasno slišno, 
da so gledalci ob sodniški odločitvi pričeli vpiti oziroma glasno skandirati: Lopovi, lopovi. RK 
Jeruzalem Ormož  je bil v konkretnem primeru organizator tekme. Zato je bil odgovoren za 
celotno organizacijo športne prireditve in je mora klub 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. Iz dopisa predsednika kluba ne izhaja dejstvo, da je klub storil vse potrebno, da bi 
nered preprečil. Predsednik je navedel le, da ni šlo za vnaprej opredeljen negativen odnos do 
sodnikov, ampak za proteste zaradi sojenja. Za izvršitev tovrstnega disciplinskega prekrška ni 
potrebno, da bi gledalci imeli vnaprej opredeljen negativen odnos do kogarkoli, dejansko so 
se navijači odzvali na sodniško odločitev, pri čemer pa je bil tovrsten odziv pretiran in je 
dejansko eskaliral v nered. Pri množičnem skandiranju proti sodnikoma: »Lopovi, lopovi«, gre 
za izredno negativno opredelitev do rokometnih sodnikov, ki sta le sprejela odločitev v zvezi z 



  

 

neko rokometno situacijo na igrišču. Prav tako je glasno negativno skandiranje dejansko 
nered, ki škoduje ugledu rokometnega športa nasploh.   
 
Ad I/2) – glede nenaložitve videoposnetka v sistem za izmenjavo in pregled 
videoposnetkov: 
 
Predsednik kluba je navedel, da so tekmo naložil v sistem za pregled in izmenjavo 
videoposnetkov malo kasneje zaradi tehničnih težav in da se naj slednje dejstvo tudi 
upošteva. 38. člen DPRZS nalaga klubom, organizatorjem tekme izpolnjevanje obveznosti iz 
pravilnika o rokometnih tekmovanjih ter navodil organov tekmovanja v zvezi z organizacijo 
tekme med katerimi je tudi snemanje in pravočasna objava posnetka 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. Disciplinska sodnica ugotavlja, da RK Jeruzalem Ormož te obveznosti ni 
izpolnil pravočasno, prav tako ni podal zaprosila za kasnejšo naložitev videoposnetkov, z 
obrazložitvijo, da ima klub z naložitvijo posamezne tehnične probleme, zaradi česar je klub 
prekršil določila disciplinskega pravilnika. Disciplinska sodnica je na podlagi zgoraj 
navedenega ugotovila, da je RK JERUZALEM ORMOŽ storil disciplinski prekršek na način in v 
obsegu, kot je razvidno iz izreka sklepa. 
 
 
Disciplinska sankcija: 
  
Ad 1. 
 
Disciplinska sodnica je na podlagi zgoraj obrazloženega, v nastali situaciji, spoznala znake 
disciplinskega prekrška po 1. odstavku 37. člena DPRZS, zato je RK Jeruzalem Ormož bila 
izrečena disciplinska sankcija. Za disciplinski prekršek po 3. odstavku 37. člena DPRZS je 
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 
domačem igrišču ali prepovedjo igranja določenega števila tekem na domačem igrišču brez 
gledalcev in denarno kaznijo najmanj tisoč (1.000) EUR. V obravnavani zadevi je disciplinska 
sodnica izrekla najmilejšo disciplinsko sankcijo – denarna kazen v višini štiristo (400) EUR. 
Pri odmeri disciplinske sankcije je disciplinska sodnica kot oteževalno okoliščino upoštevala 
dejstvo, da je s tovrstnim nešportnim obnašanjem prišlo do neredov in izvajanje večjega 
pritiska na sodnike ter njihove odločitve. Kot olajševalno okoliščino pa je upoštevala dejstvo, 
da klub v letošnji tekmovalni sezoni še ni bil disciplinsko sankcioniran. 
 
Ad 2.  
 
Disciplinska sodnica je v obnašanju RK JERUZALEM ORMOŽ spoznala znake neizpolnitve obvez 
iz pravilnika o rokometnih tekmovanjih ter navodil organov tekmovanja v zvezi z organizacijo 
tekme, zato mu je bila izrečena disciplinska sankcija. Za disciplinski prekršek po 38. členu 
DPRZS je določena disciplinska sankcija opomin, v primeru ponovitve pa denarna kazen v 
višini od sto (100) do 2.000 (dva tisoč) EUR. V obravnavani zadevi je disciplinska sodnica 
izrekla najmilejšo disciplinsko sankcijo – OPOMIN. Pri odmeri disciplinske sankcije je 
disciplinska sodnica kot olajševalno okoliščino upoštevala dejstvo, da RK JERUZALEM ORMOŽ v 
letošnji tekmovalni sezoni še ni bil disciplinsko sankcioniran za tovrstni disciplinski prekršek. 
 
 
 
 
 
 



  

 

Enotna sankcija 
 
V skladu s 4. točko 27. člena DPRZS 
se odloča hkrati, in v primeru, da je za en prekršek izrečena denarna kazen za drugega pa 
katerakoli druga sankcija, razen doživljenjske diskvalifika
je disciplinska sodnica rokometnemu klubu izrekla 
opomin, kot je obrazloženo zgoraj.
 
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 s
kazni suspendira.  
 
Ad II) – glede kovanca na igrišču:
 
Disciplinska sodnica je vpogledala v videoposnetek tekme, pri čemer na videoposnetku ni 
razvidno, s katere strani tribune je priletel kovanec, niti ni razvidno da bi kovanec priletel s 
tribune. Zato disciplinska sodnica ugotavlja, da ni zadosti dokazov, da
tribune oziroma da je priletel s strani domačih navijačev, in je zato disciplinski postopek pod 
točko Ad II ustavila.  
 
Preostale opredelitve: 
 
Glede navedb predsednika kluba o 
disciplinska sodnica poudarja, da zoper klub v zvezi s to zadevo ni bil uveden disciplinski 
postopek. Glede nadaljnjih navedb o
sankcioniranja oseb, ki niso kaznovale udeležencev ob vdoru na igrišče, pa disc
sodnica nima pristojnosti za odločanje in sankcioniranje le
 
 

 
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.
 

V skladu s 4. točko 27. člena DPRZS se v primeru določanja sankcij za več prekrškov, o katerih 
v primeru, da je za en prekršek izrečena denarna kazen za drugega pa 

katerakoli druga sankcija, razen doživljenjske diskvalifikacije, se izrečeta obe sankciji. Zato 
je disciplinska sodnica rokometnemu klubu izrekla enotno sankcijo 

, kot je obrazloženo zgoraj. 

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 

glede kovanca na igrišču: 

Disciplinska sodnica je vpogledala v videoposnetek tekme, pri čemer na videoposnetku ni 
razvidno, s katere strani tribune je priletel kovanec, niti ni razvidno da bi kovanec priletel s 

sodnica ugotavlja, da ni zadosti dokazov, da 
tribune oziroma da je priletel s strani domačih navijačev, in je zato disciplinski postopek pod 

predsednika kluba o odgovornosti zapisnikarja (kluba)
disciplinska sodnica poudarja, da zoper klub v zvezi s to zadevo ni bil uveden disciplinski 

nadaljnjih navedb o kršitvi pravil rokometne igre na tekmi in glede 
sankcioniranja oseb, ki niso kaznovale udeležencev ob vdoru na igrišče, pa disc
sodnica nima pristojnosti za odločanje in sankcioniranje le-teh. 

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. 
mika pritožbe ni mogoče preklicati. 

                      

 
v primeru določanja sankcij za več prekrškov, o katerih 

v primeru, da je za en prekršek izrečena denarna kazen za drugega pa 
cije, se izrečeta obe sankciji. Zato 

enotno sankcijo – denarna kazen in 

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 

tori, se ga do plačila celotne denarne 

Disciplinska sodnica je vpogledala v videoposnetek tekme, pri čemer na videoposnetku ni 
razvidno, s katere strani tribune je priletel kovanec, niti ni razvidno da bi kovanec priletel s 

 je kovanec priletel s 
tribune oziroma da je priletel s strani domačih navijačev, in je zato disciplinski postopek pod 

(kluba) za vpis time outa, 
disciplinska sodnica poudarja, da zoper klub v zvezi s to zadevo ni bil uveden disciplinski 

kršitvi pravil rokometne igre na tekmi in glede 
sankcioniranja oseb, ki niso kaznovale udeležencev ob vdoru na igrišče, pa disciplinska 

. 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 

 
 
 
 
 

  



  

 

VROČITI: 
 
- 1 x RK JERUZALEM ORMOŽ (67/2 DPRZS elektronska oblika preko rokometnega kluba); 
- 1 x prijavitelju (67/2 DPRZS - preko običajnega sredstva komuniciranja med delegatom in 
vodstvom tekmovanja); 
- 1 x komisar lige; 
- 1 x arhiv. 
 

 

 


