
  

 

 

 
DISCIPLINSKI SODNIK 

 
                                                                                                                Datum: 6. 11. 2016 

Številka: 15-1411-2016 
 
 
Na podlagi določil Disciplinskega pravilnika RZS z dne 28. 6. 2016 (v nadaljevanju: DPRZS), je 
disciplinska sodnica dne 1. 11. 2016 uvedla disciplinski postopek zoper g. Salvadorja 
Kranjčiča, trenerja ŽRK KRKA – 1. A DRL – ženske. Postopek je bil uveden na podlagi prijave 
komisarja lige g. Gorana Debelaka z dne 25. 10. 2016, prejeto dne 25. 10. 2016 in dopolnjene 
prijave z dne 27. 10. 2016, prejete dne 27. 10. 2016. Disciplinska sodnica je v zvezi s tem 
sprejela: 
 

S K L E P 
 

Salvador Kranjčič, trener ŽRK KRKA – 1. A DRL – ženske 
 

je odgovoren, da  je dne  22. 10. 2016 na tekmi med moštvoma ŽRK KRKA in ŽRK MLINOTEST 
AJDOVŠČINA v Stopičah,  v drugem polčasu, po dosojeni odločitvi nešportno kričal, krilil z 
rokami proti sodniku in udarjal s pestjo v steno. Po dosojeni diskvalifikaciji in večkratnim 
pozivom naj zapusti igrišče, se je še vedno nešportno obnašal tako, da je kričal na sodnika da 
ni ničesar naredil narobe, ko pa se je odpravil z igrišča pa se je skoraj s sredine igrišča vrnil 
nazaj do svojega prostora za menjave in se tam zadrževal. 

 
S tem je storil disciplinski prekršek po 2. odstavku 32. člena DPRZS – nešportno obnašanje 
uradne osebe, funkcionarja ali odgovorne osebe prireditve pred, med ali po tekmi do svojih 
soigralcev ali igralcev nasprotnega moštva, uradnih oseb, funkcionarjev ali gledalcev, na 
igrišču ali zunaj igrišča in je to v zvezi z rokometnim športom, v zvezi s 14. členom DPRZS, se 
mu izreče sankcija: 
 

prepoved opravljanja dolžnosti na eni (1) tekmi v kategoriji 1. A DRL – ženske  
in denarna kazen v višini 200,00 EUR. 

 
 
 

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 
kazni suspendira.  

 
Obrazložitev: 

 
Dne 22. 10. 2016 je bila odigrana med moštvoma ŽRK KRKA in ŽRK MLINOTEST AJDOVŠČINA v 
Stopičah, na kateri se je trener Salvador Kranjčič nešportno obnašal.  
 
V disciplinskem postopku je bil izveden dokazni postopek, v katerem je disciplinska sodnica 
vpogledala v prijavo v disciplinski postopek z dne 25. 10. 2016, prejeto dne 25. 10. 2016, 
dopolnjeno prijavo z dne 27. 10. 2016, prejeto dne 27. 10. 2016, uradni zapisnik tekme, 
poročilo kot priloga zapisnika tekme, izjavo rokometnih sodnikov g. Matije Kneza in g. Mirka 
Palačkoviča po tekmi z dne 22. 10. 2016, izjavo rokometnega sodnika g. Matije Kneza z dne 



  

 

27. 10. 2016, izjavo g. Salvadorja Kranjčiča po tekmi z dne 22. 10. 2016, izjavo g. Salvadorja 
Kranjčiča z dne 2. 11. 2016, prejeto dne 3. 11. 2016 ter videoposnetek tekme.  
 
Trener ŽRK KRKA, Salvador Kranjčič je v izjavi po tekmi z dne 22. 10. 2016 navedel, da je po 
sodniški odločitvi v afektu nešportno reagiral, za kar je dobil rdeči karton in moder karton, 
zato se za svoje dejanje iskreno opravičuje. V dopisu z dne 2. 11. 2016 je trener navedel, da 
je dne 22. 10. 2016 na tekmi proti gostujoči ekipi Ajdovščine prejel rdeči karton zaradi 
prigovarjanja na sodniško odločitev, kar obžaluje in za kar se je po končani tekmi tudi ustno 
opravičil ter opravičilo tudi podal v pisni izjavi. Trener je navedel, da je po prejetju rdečega 
kartona odločitev športno sprejel in se primerno obnašal, želel je le pojasnilo sodnika, zakaj 
se je tako odločil. Salvador Kranjčič je navedel, da je svoji igralki preden je zapustil igrišče 
želel odgovoriti na vprašanje kako bodo igrali naprej, v tem času pa je prejel modri karton. 
Trener je navedel, da je iz posnetka razvidno, da v času, ko je zapustil zapisnikarsko mizo in 
igrišče ni minilo niti 20 sekund od prejetja modrega kartona, nad to potezo pa je bil 
presenečen. G. Salvador Kranjčič je navedel, da meni da je bila odločitev sodnikov prestroga, 
da se zaveda, da so tako sodniki, kot tudi oni, trenerji, na tekmi pod določenim stresom, 
kljub temu pa da morajo svoja dejanja obvladovati. Trener je navedel, da je na tekmi svoje 
vedenje obvladoval in ni nikogar niti psihično niti fizično napadal, vse sodniške kazni je 
sprejel in se opravičil za prigovarjanja na sodniško odločitev, kljub vsemu pa meni, da je bil 
modri karton podeljen neopravičeno. 
 
Rokometna sodnika Matija Knez in Mirko Palačkovič sta v izjavi po tekmi z dne 22. 10. 2016 
navedla, da je trener moštva A, Salvador Kranjčič po dosojeni sodniški odločitvi v 38. minuti 
neprimerno in nešportno verbalno odreagiral ter z jasno nedostojno gestikulacijo neprimerno 
izrazil svoje mnenje nad njuno odločitvijo, zato sta trenerju v skladu s progresivnim 
kaznovanjem dosodila diskvalifikacijo. Rokometna sodnika sta navedla, da sta naknadno 
trenerju dosodila še modri karton, ker po dosojeni diskvalifikaciji ter po dodatnih opozorilih 
ni želel v razumnem času zapustiti igralne površine. Rokometna sodnika sta navedla, da se je 
trener po tekmi opravičil za svoje vedenje. 
 
Rokometni sodnik g. Matija Knez je v izjavi z dne 27. 10. 2016, navedel, da sta trenerja 
diskvalificirala v skladu s progresivnim kaznovanjem po tem, ko je po dosojeni odločitvi 
nešportno kričal, krilil z rokami proti sodniku in udarjal s pestjo v steno, modri karton pa sta 
mu dosodila, ker se je po dosojeni diskvalifikaciji kljub večkratnim pozivom, da naj zapusti 
igrišče še vedno nešportno obnašal tako, da je kričal nanju, da ni ničesar naredil narobe, ko 
pa se je že odpravil z igrišča, se je skoraj s sredine igrišča celo vrnil nazaj do svojega prostora 
za menjave in se tam zadrževal. 
 
Disciplinska sodnica sledi navedbam sodniškega para Matija Knez in Mirko Palačkovič, da je 
trener po dosojeni odločitvi nešportno kričal, krilil z rokami proti sodniku in udarjal s pestjo v 
steno, kar je razvidno tudi iz videoposnetka tekme. Iz videoposnetka je tudi razvidno, da 
trener ni zapustil igrišča ampak se je vrnil nazaj do svojega prostora za menjave in se tam 
zadrževal. 

Tovrstni odzivi na sodniške odločitve in neupoštevanje le teh se v skladu z DPRZS štejejo kot 
oblika nešportnega obnašanja, saj gre za dejanja, ki škodijo ugledu rokometnega športa. 
Trener je v svoji izjavi po tekmi in v izjavi z dne 2. 11. 2016, prejeti dne 3. 11. 2016, priznal 
da obžaluje, ker je prejel rdeči karton zaradi prigovarjanja sodniški odločitvi in da obžaluje, 
ker je v afektu nešportno reagiral. Trener bi kot strokovnjak na svojem področju in dejstvu, 
da vodi ekipo prve A državne lige, moral svoje obnašanje na igrišču pred, med in po tekmi in 
način odzivanja na sodniške odločitve nadzorovati.  
 
Trener je tudi navedel, da ni prišlo do psihičnega ali fizičnega napadanja na nikogar. Za 
izvršitev nešportnega obnašanja ni potrebno, da bi trener fizično napadel rokometnega 



  

 

sodnika, zagotovo pa je v konkretnem primeru žalil odločitve rokometnih sodnikov, saj jih je 
najprej neprimerno sprejel, nato pa je še nekaj časa ignoriral zahtevo po zapustitvi igralne 
površine, kar dejansko nakazuje na slabšalni odnos do odločitev rokometnih sodnikov. Prav 
tako fizično obračunavanje ni oblika nešportnega obnašanja po 32. členu DPRZS ampak se v 
skladu s 34. členom DPRZS, obravnava kot skrajno nešportno obnašanje, kar pa se trenerju 
niti ne očita. 
 
Disciplinska sodnica je na podlagi zgoraj navedenega in priznanja trenerja g. Salvadorja 
Kranjčiča ugotovila, da je trener na predmetni tekmi storil disciplinski prekršek na način in v 
obsegu, kot je razvidno iz izreka sklepa. V skladu s tretjim odstavkom 32. člena DPRZS so 
oblike nešportnega obnašanja besedna in nebesedna dejanja kot protesti proti odločitvam 
sodnikov in delegata, glasni protesti s kretnjami ali provokativno obnašanje in izzivanje, ki 
povzroča očitno nezadovoljstvo udeležencev športne prireditve in gledalcev, kot tudi vsa 
podobna dejanja, ki škodijo ugledu rokometnega športa. V konkretnem primeru je dejansko 
prišlo do nešportnega obnašanja, trener je namreč z nešportnim kričanjem, kriljenjem z 
rokami proti sodniku in udarjanjem s pestjo v steno protestiral proti sodniškim odločitvam, 
dejanje pa je podkrepil še s tem, da je po dosojeni diskvalifikaciji še vedno kričal na sodniški 
par in da ni v razumnem času kljub večkratnim pozivom, da naj zapusti igralno površino, le te 
zapustil, ampak se je ob odhodu iz igrišča skoraj iz sredine igrišča celo vrnil nazaj do svojega 
prostora za menjave in se tam še zadrževal. Trener bi kot strokovnjak moral vedeti, da je 
tovrstno izražanje mnenja o sodniških odločitvah, nešportno nasprotovanje in neupoštevanje 
navodil sodniškega para ter da tovrstna dejanja niso primerna za na in ob igralne površine. 
Moral pa bi se tudi zavedati, da njegovo ravnanje zagotovo škodi ugledu rokometnega športa.  
 
Trener je v izjavi navedel, da ker papir prenese vse, bi želel izjavo ob videoposnetku tudi 
ustno povedati in razložiti morebitna nesoglasja. Disciplinska sodnica lahko storilca prekrška 
povabi na dodatno zaslišanje ali podajo dodatnih pisnih pojasnil, v kolikor oceni, da je to 
potrebno. Trener je dvakrat podal izjavo - tako izjavo po tekmi kot tudi dodatno pisno 
pojasnilo (ocenitev disciplinske sodnice, da je to potrebno), zato disciplinska sodnica 
trenerjevim navedbam, da bi ob videoposnetku želel še ustno povedati in razložiti morebitna 
nesoglasja, ni ugodila. Iz pridobljenih izjav in dodatnih pisnih pojasnil je disciplinska sodnica 
lahko odločila v disciplinski zadevi. 
 
Disciplinska sankcija: 
  
Disciplinska sodnica je v obnašanju Salvadorja Kranjčiča spoznala znake nešportnega 
obnašanja, zato mu je bila izrečena disciplinska sankcija. Za disciplinski prekršek po 2. 
odstavku 32. člena DPRZS je določena disciplinska sankcija prepoved opravljanja dolžnosti od 
ene (1) do osmih (8) tekem oziroma prepoved opravljanja dolžnosti od enega (1) do treh (3) 
mesecev in denarna kazen. V obravnavani zadevi je disciplinska sodnica izrekla najmilejšo 
disciplinsko sankcijo - prepoved opravljanja dolžnosti na eni (1) tekmi v kategoriji 1. A DRL 
– ženske in denarno kazen v višini 200,00 EUR. Pri odmeri disciplinske sankcije je 
disciplinska sodnica kot olajševalno okoliščino upoštevala dejstvo, da trener predhodno še ni 
bil disciplinsko obravnavan niti sankcioniran ter da se je za svoja dejanja takoj po tekmi 
opravičil in to tudi potrdil v pisni izjavi po tekmi in izjavi z dne 2. 11. 2016.  
  
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 
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 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 od prejema 
organa I. stopnje. 
Vloženo pritožbo lahko vlagatelj umakne do izdaje sklepa
stopnje. Umika pritožbe ni mogoče preklicati.
 

 
 
VROČITI: 
 
- 1 x Salvador Kranjčič (67/2 DPRZS elektronska oblika preko rokometnega kluba)
- 1 x prijavitelju (67/2 DPRZS 
vodstvom tekmovanja); 
- 1 x komisar lige; 
- 1 x arhiv. 
 

 

 

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 med delegatom in 

. 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, 
ora 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); 
preko običajnega sredstva komuniciranja med delegatom in 


