DISCIPLINSKI SODNIK
Datum: 06.03.2019
Številka: 15-29DS/2019-3
Na podlagi določil Disciplinskega pravilnika Rokometne zveze Slovenije z dne 28.06.2016
(v nadaljevanju: DPRZS), je disciplinski sodnik dne 27.02.2019 uvedel disciplinski
postopek zoper igralca Vinski Dinota, RK METLIKA. Postopek je bil uveden na podlagi
prijave komisarja lige g. Komel Franka z dne 26.02.2019, prejete dne 26.02.2019.
Disciplinski sodnik je v zvezi s tem sprejel:
SKLEP
Vinski Dino, igralec RK METLIKA – 2. DRL moški
je odgovoren, da se je na tekmi med moštvoma RK METLIKA in RK GROSUPLJE v
Metliki, dne 02.02.2019 pretepal in s tem dejanjem nešportno obnašal.
S tem je storil disciplinski prekršek po 1. odstavku 34. člena DPRZS – skrajno nešportno
obnašanje igralca na igralni površini ali izven nje med igralnim časom ali izven igralnega
časa v trajanju prireditve, v zvezi s 14. členom DPRZS, zato se mu izreče disciplinska
sankcija:
prepoved igranja na treh (3) tekmah 2. DRL moški
in denarna kazen v višini 300,00 EUR.
Disciplinska sankcija se začne izvrševati na prvi tekmi po dokončnosti 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.
Čas prebit v suspenzu se vračuna v disciplinsko sankcijo.
Storilcu prekrška, ki mu je bila izrečena disciplinska sankcija in sankcije v tekmovalni
sezoni ni odslužil, ali ni odslužil do konca, se celotna sankcija ali ostanek sankcije
prenese v novo tekmovalno sezono, tako da preostanek sankcije prične teči s prvo
naslednjo uradno tekmo v novi sezoni.
Obrazložitev:
Dne 02.02.2019 je bila odigrana tekma med moštvoma RK METLIKA in RK GROSUPLJE
v Metliki, na kateri se je igralec Vinski Dino pretepal.
V disciplinskem postopku je bil izveden dokazni postopek, v katerem je disciplinski sodnik
vpogledal v prijavo v disciplinski postopek z dne 26.02.2019, prejeto dne 26.02.2019, uradni
zapisnik tekme in videoposnetek tekme.

Komisar lige g. Franko Komel je v prijavi z dne 26.02.2019 navedel, da je bil igralec Vinski
Dino, zaradi grobega nešportnega obnašanja na tekmi 10. kroga 2. DRL moški med RK
Metlika in RK Grosuplje v 43. minuti diskvalificiran.
Igralec in sodnika se do navedb v Obvestilu o uvedbi disciplinskega postopka z dne
27.02.2019, št. 15-29DS/2019-1 niso opredelili, zato je disciplinski sodnik pri ugotavljanju
dejstev pogledal posnetek predmetne tekme, objavljen na kanalu youtube.
Disciplinski sodnik je na podlagi ogleda videoposnetka dogodka ugotovil, da je igralec
Vinski Dino storil disciplinski prekršek na način in v obsegu, kot je razvidno iz sklepa.
Iz posnetka je razvidno, da je igralec Vinski Dino, potem ko je vstal, grobo odrinil
nasprotnega igralca, kar je potem privedlo do množičnega pretepa med ekipama. Med samim
pretepom je bil zelo aktiven, večkrat pa je z roko tudi močno zamahnil proti nasprotnikom,
z namenom udarca v glavo, iz posnetka samega pa ni razvidno, ali so njegovi udarci zadeli
nasprotnike. Njegovo dejanje ni bilo v nikakršni povezavi z igralno situacijo, šlo je za obliko
naklepnega in zlonamernega dejanja.
V skladu s četrtim odstavkom 34. člena DPRZS so določene hujše oblike nešportnega
obnašanja, ki pomenijo vmešavanje igralcev, uradnih oseb ali funkcionarjev v igro na igralni
površini, hudo žalitev, grožnjo ali drugo dejanje uperjeno v drugo osebo na igrišču ali izven
igrišča, kjer red zagotavlja organizator prireditve (sodnika, delagata, drugo uradno osebo,
igralca, gledalca), s čimer je ogrožena telesna celovitost ali svoboda gibanja in odločanja,
namen izzivanja k pretepu ter drugo predrzno in brezobzirno ravnanje. Hujša oblika tega
dejanja je storjena v skupini dveh ali več oseb ter fizični napad na igralca, uradno osebo,
sodnika, delegata, pretepi, ipd.
V konkretnem primeru se je igralec skrajno nešportno obnašal, ko je nasprotnika močno
odrinili, ga s tem izzval, to pa je privedlo do množičnega pretepa. Njegovo dejanje ni bilo
športno, glede na živčen potek same tekme, pa bi se moral tudi zavedati, da se zaradi
njegovega početja lahko razvije kaj hujšega, poleg tega pa njegovo dejanje močno škodi
ugledu rokometnega športa.
Disciplinska sankcija:
Disciplinski sodnik je v obnašanju Vinski Dinota spoznal znake skrajno nešportnega
obnašanja, zato mu je bila izrečena disciplinska sankcija. Za disciplinski prekršek po 1.
odstavku 34. člena DPRZS je določena disciplinska sankcija prepoved igranja od treh (3) do
dvanajstih (12) tekem in denarna kazen. V obravnavani zadevi je disciplinski sodnik izrekel
disciplinsko sankcijo – prepoved igranja na treh (3) tekmah v 2. DRL ligi moški in
denarna kazen v višini 300,00 EUR. Pri odmeri disciplinske sankcije je disciplinski sodnik
upošteval oteževalno okolišcino, da je igralec naklepno in zlonamerno ravnal nešportno, ko
je nasprotnega igralca močno močno odrinil, kar je vodilo v množičen pretep. Igralec se je
v konkretnem primeru brezobzirno in namerno odločil, da bo izvršil tovrstno dejanje in zato
mora prevzeti odgovornost za svoja ravnanja, poleg tega pa se za svoje dejanje ni opravičil.
Disciplinski sodnik je kot olajševalno okoliščino upošteval dejstvo, da igralec za tovrstni

disicplinski prekršek v preteklosti še ni bil sankcioniran.
Disciplinska sankcija se začne izvrševati na prvi tekmi po dokončnosti 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.
Dne 27.02.2019 je disciplinski sodnik izrekel suspenz zoper disciplinskega kršitelja. Čas
prebit v suspenzu, se vračuna v disciplinsko sankcijo.
Storilcu prekrška, ki mu je bila izrečena disciplinska sankcija in sankcije v tekmovalni sezoni
ni odslužil, ali ni odslužil do konca, se celotna sankcija ali ostanek sankcije prenese v novo
tekmovalno sezono, tako da preostanek sankcije prične teči s prvo naslednjo uradno tekmo
v novi sezoni.
Pravni pouk:
Zoper ta sklep je dopustna pritožba v roku 5 dni od vročitve sklepa. Pritožba se vloži na
organ II. stopnje – Odbor za arbitražo. Pritožbo lahko vložita storilec disciplinskega prekrška
in predlagatelj disciplinskega postopka. O pritožbi odloča Odbor za arbitražo. V zvezi s
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. 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.
Kršitelj se lahko odpove pravici do pritožbe v roku 24 ur od prejema odločbe disciplinskega
organa I. stopnje.
Vloženo pritožbo lahko vlagatelj umakne do izdaje sklepa – odločbe disciplinski organa II.
stopnje. Umika pritožbe ni mogoče preklicati.

Disciplinski sodnik
Anže Kavčič

Vročiti:
- 1x Vinski Dino (67/2 DPRZS - elektronska oblika preko rokometnega kluba),
- 1x prijavitelj (67/2 DPRZS - preko običajnega sredstva),
- 1x komisar lige,
- 1x arhiv;

