DISCIPLINSKI SODNIK
Datum: 12.04.2019
Številka: 15-42DS/2019-3
Na podlagi določil Disciplinskega pravilnika Rokometne zveze Slovenije z dne 28.06.2016
(v nadaljevanju: DPRZS), je disciplinski sodnik dne 08.04.2019 uvedel disciplinski
postopek zoper igralca Setnikar Jana, RD RUDAR. Postopek je bil uveden na podlagi prijave
delegata tekme g. Stropnik Feliksa z dne 07.04.2019, prejete dne 07.04.2019. Disciplinski
sodnik je v zvezi s tem sprejel:
SKLEP
Setnikar Jan, igralec RD RUDAR – 1. B DRL moški
je odgovoren, da je na tekmi med moštvoma RK ČRNOMELJ in RD RUDAR v Črnomlju,
dne 06.04.2019 udaril nasprotnega igralca.
S tem je storil disciplinski prekršek po 1. odstavku 33. člena DPRZS – grobo nešportno
obnašanje igralca, v zvezi s 14. členom DPRZS, zato se mu izreče disciplinska sankcija:
prepoved igranja na dveh (2) tekmah 1. B DRL moški
in denarna kazen v višini 200,00 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 06.04.2019 je bila odigrana tekma med moštvoma RK ČRNOMELJ in RD RUDAR v
Črnomlju, na kateri je igralec Setnikar Jan, potem ko je s strani nasprotnega igralca prejel
udarec v glavo, le ta napadalcu vrnil udarec v glavo.
V disciplinskem postopku je bil izveden dokazni postopek, v katerem je disciplinski sodnik
vpogledal v prijavo v disciplinski postopek z dne 07.04.2019, prejeto dne 07.04.2019, uradni
zapisnik tekme, Poročilo, kot priloga zapisnika tekme – pripombe delegata, pisno poročilo
– izjavo rokometnih sodnikov, izjavo igralca, dodatno izjavo igralca z dne 10.04.2019 in
videoposnetek tekme.

Delegat na tekmi g. Stropnik Feliks je v Poročilu, kot priloga zapisnika tekme – pripombe
delegata navedel, da je v 42. minuti srečanja bilo moštvo B v napadu. Potem, ko sta sodnika
izključila 2 igralca moštva A, je v igri prišlo do telesnega kontakta med obrambnim igralcem
A6 in napadalcem B2. Ker sodnika igre nista prekinila, je igralec A6 potem, ko je po trku z
napadalnim igralcem padel na parket hitro vstal in stekel cca. 10m do igralca B2 in ga fizično
napadel, tako da ga je s pestjo udaril v obraz. Napadeni igralec B2 se je branil tako, da je
napadalca A6 udaril z roko v obraz. Po prekinitvi igre so na igrišče utekli rezervni igralci in
uradne osebe obeh moštev. Po vse splošnem prerivanju, sta sodnika, po posvetovanju z
delegatom, pokazala modri karton obema vpletenima v pretep (A6 in B2). Po omenjenem
dogodku se je igra, vse do samega zaključka, nadaljevala brez izgredov.
Rokometna sodnika na tekmi, g. Marinkovič Leon in g. Vidali Žiga sta v Pisnem poročilu –
izjavi po tekmi navedla, da je bilo v 42. minuti moštvo B v napadu, žoga je bila na desnem
zunanjem igralcu B2. Prišlo je do kontakta z obrambnim igralcem A6, nakar je slednji padel
in želel prekršek v napadu. Ker se je igra nadaljevala, se je igralec A6 pobral in stekel cca.
10m proti igralcu B2 in ga s pestjo udaril v obraz. Pri tem se je napadeni igralec B2 branil
tako, da je igralca A6 udaril v obraz. Po vse splošnem prerivanju so se z delegatom odločili,
da oba udeležena v pretepu diskvalificirata in ju pisno prijavita.
Igralec Setnikar Jan je v svoji izjavi po tekmi navedel, da je igralec št. 6 brez razloga
podivjal, pritekel do njega na 15 m (prej je stal na 9 m). S pestjo ga je udaril v obraz, sam pa
se je potem samo branil, on pa je brez razlogov še vedno silil vanj in ga udaril, dokler ni
pritekel sodnik.
V dodatni pisni izjavi z dne 10.04.2019 je igralec navedel, da so dne 06.04.2019 igrali
ligaško tekmo 1. B DRL v Črnomlju. Po njegovem mnenju ga je igralec nasprotnega moštva
napadel povsem brez razloga. Sam je stal na cca. 15 metrih, igralec ki ga je napadel pa je
pritekel iz 6 metrov in ga udaril v obraz, zato je v samoobrambi in efektu vrnil udarec.
Disciplinski sodnik sledi izjavi igralca Setnikar Jana, da ga je prvi napadel nasprotni igralec,
ki za to ni imel razloga. Je pa res, da je bil odziv igralca Setnikar Jana prekomeren in da je
potem, ko se je skupinsko prerivanje že skoraj končalo, tudi sam poskušal napasti
nasprotnega igralca, kar je lepo vidno iz video posnetka, njegovo namero pa so pravočasno
ustavili ostali igralci, je pa njegova namera vodila v ponovno množično prerivanje.
Disciplinski sodnik je na podlagi dokazov ugotovil, da je igralec Setnikar Jan storil
disciplinski prekršek na način in v obsegu, kot je razvidno iz sklepa.
Iz posnetka je razvidno, da se je igralec Setnikar Jan, potem ko je bil napaden s strani
nasprotnega igralca branil, vendar pa je prav tako razvidno, da so bili njegovi udarci
prekomerni in da so že prekoračili razumno mero samoobrambe, ter da bi lahko zadevo rešil
tudi drugače, saj bi se moral zavedati, da se sila ne rešuje z silo. Disciplinski sodnik se delno
strinja z navedbo Setnikar Jana, da je bilo dejanje storjeno v afektu, vendar so na koncu
sodniki morali preprečiti igralcu, da ni z udarci nadaljeval.
Kot grobo nešportno obnašanje, so v drugem odstavku 33. člena DPRZS določene grobe
oblike nešportnega obnašanja ki zahtevajo diskvalifikacijo igralca ali uradne osebe, oziroma
določena posebno nepremišljena, posebno nevarna in zlonamerna dejanja v igri ali podobna

dejanja igralcev, uradnih oseb ali funkcionarjev, ki niso povezana z igralno situacijo. Hujša
oblika tega dejanja je storjena v skupini dveh ali več oseb.
V konkretnem primeru se je igralec grobo nešportno obnašal, ko je pri svoji obrambi posegel
po prekomerni sili, saj je iz posnetka razvidno, da je nasprotnega igralca večkrat s pestjo
udaril v glavo. Moral bi se zavedati, da bi njegovo dejanje lahko privedlo do težjih poškodb
nasprotnika.
Disciplinska sankcija:
Disciplinski sodnik je v obnašanju Setnikar Jana spoznal znake grobega nešportnega
obnašanja, zato mu je bila izrečena disciplinska sankcija. Za disciplinski prekršek po 1.
odstavku 33. člena DPRZS je določena disciplinska sankcija prepoved igranja od ene (1) do
osmih (8) tekem in denarna kazen. V obravnavani zadevi je disciplinski sodnik izrekel
disciplinsko sankcijo – prepoved igranja na dveh (2) tekmah v 1. B DRL ligi moški in
denarna kazen v višini 200,00 EUR. Pri odmeri disciplinske sankcije je disciplinski sodnik
upošteval oteževalno okolišcino, da je igralec na posebej nevaren način vrnil nasprotnemu
igralcu za udarce, saj bi se moral zavedati, da lahko tovrstno dejanje privede do hujše ali
celo dolgotrajnejše oziroma resnejše telesne poškodbe. 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 08.04.2019 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 Setnikar Jan (67/2 DPRZS - elektronska oblika preko rokometnega kluba),
- 1x prijavitelj (67/2 DPRZS - preko običajnega sredstva),
- 1x komisar lige,
- 1x arhiv;

