
  

 
 
 

  DISCIPLINSKI SODNIK 
 

               Datum: 10. 05. 2018 
Številka: 15-467/2018 

 
Na podlagi določil Disciplinskega pravilnika RZS z dne 28. 6. 2016 (v nadaljevanju: DPRZS), je 

disciplinska sodnica dne 5. 5. 2018 uvedla disciplinski postopek zoper igralca Kristiana Bećirija 

RK PIVOVARNA LAŠKO (Liga NLB). Postopek je bil uveden na podlagi prijave rokometnega 

sodnika Davida Soka, z dne 4. 5. 2018, prejete dne 5. 5. 2018. Disciplinska sodnica je v zvezi s 

tem sprejela:  

S K L E P 
Kristian Bećiri, igralec RK CELJE PIVOVARNA LAŠKO (Liga NLB) 

 
je odgovoren, da je na tekmi med moštvoma RD KOPER 2013 in RK CELJE PIVOVARNA 
LAŠKO v Kopru, na kateri je v 46. minuti tekme igralec Kristian Bećiri po nad njim 
storjenem prekršku, z roko udaril na tleh ležečega igralca, ki je storil prekršek nad 
igralcem Kristianom Bećirijem. 
 
S tem je storil disciplinski prekršek po 1. odstavku 32. člena DPRZS – nešportno obnašanje 
igralca 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 igranja na dveh (2) tekmah v kategoriji Liga NLB 
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.  

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. 

Čas prebit v suspenzu se vračuna v disciplinsko sankcijo. 

Obrazložitev: 

Dne 4. 5. 2018 je bila odigrana tekma med moštvoma RD KOPER 2013 in RK CELJE 
PIVOVARNA LAŠKO v Kopru, na kateri se je igralec Kristian Bećiri nešportno obnašal. 
 
V disciplinskem postopku je bil izveden dokazni postopek, v katerem je disciplinska sodnica 

vpogledala v prijavo v disciplinski postopek z dne 4. 5. 2018, prejeto dne 5. 5. 2018, uradni 

zapisnik tekme, izjavo igralca Kristiana Bećirija po tekmi z dne 4. 5. 2018 in pisno izjavo 

igralca z dne 8. 5. 2018 ter videoposnetek tekme.   

Igralec Kristian Bećiri je v izjavi po tekmi navedel, da so ob prekršku nad njim (ko sta bila na 

njegovem hrbtu dva igralca), vsi skupaj padli na tla. Želel se je rešiti iz objema nasprotnega 

igralca, potem pa je prišlo do verbalnega pogovora. Nad nasprotnim igralcem ni uporabil 



  

 
 
 

fizične moči, bila sta le obrnjena drug proti drugemu. V izjavi z dne 8. 5. 2018 je igralec 

navedel da mu je zelo žal, da je prišlo do neljubega dogodka. To je bila njegova prva tekma 

po poškodbi ter daljši odsotnosti z igrišč. Njegova edina želja je bila ponovno zaigrati s 

soigralci. Le nekaj trenutkov potem, ko je prvič vstopil v igro, so tekmeci nad njim storili 

grob prekršek. Hkrati sta prekršek nad njim storila dva ali celo trije igralci, ki so ga zbili na 

tla, tako da je eden od njih ostal pod njim, dva pa sta bila za njim, pri čemer so ga vlekli 

oziroma tiščati k tlom še po sodniškem pisku. V žaru borbe se je želel zgolj čim prej vstati in 

se otresti nasprotnih igralcev, zato je dejansko vstal z nekaj več sile, kar pa je sedaj 

izpadlo, kot da je želel nekoga poškodovati ali napasti, kar pa nikakor ne drži. Nikakor ne 

drži, da naj bi na tleh ležečega igralca udaril z roko, temveč ga je le odrinil, da se ga je 

otresel. Dodatni napetosti je botrovalo tudi dejstvo, da so takoj zatem priskočili najprej vsi 

igralci Kopra, posledično pa še njegovi soigralci, čeprav za to ni bilo nobenega razloga. Po 

tekmi se je pogovoril z Vlahom kot tudi z ostalimi tekmeci in med njimi ni nikakršnih zamer 

ter so si enotni, da v žaru borbe ob tesnem rezultatu pride tudi do takšnih situacij. Igralec 

meni, da si glede na vse okoliščine in ob dejstvu, da je bil zaradi poškodbe že tako in tako 

dalj časa odsoten z igrišč, ne zasluži kazni prepovedi igranja. 

Rokometni sodnik je v prijavi v disciplinski postopek napisal, da je igralec v 46. minuti tekme 

z roko udaril na tleh ležečega igralca, ki je predhodno storil prekršek nad igralcem Kristianom 

Bećirijem. 

Disciplinska sodnica je v dokaznem postopku ugotovila, da se je igralec Kristian Bećiri 

nešportno obnašal. Disciplinska sodnica sledi navedbam rokometnega sodnika, da je igralec 

Kristian Bećiri udaril na tleh ležečega igralca, ne sledi pa navedbam igralca, da je slednji le 

želel vstati. V primeru, da bi se igralec želel le na hitro vstati, bi slednji to enostavno lahko 

storil, česar pa ni naredil. Pri pregledu videoposnetka tekme, pa je disciplinska sodnica 

ugotovila, da se ne vidi natančno kaj se je v tem trenutku dogajalo na igrišču. V skladu s 

prvim odstavkom 32. člena DPRZS se za nešportno obnašanje štejejo 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 se je igralec obnašal nešportno, saj je z udarcem proti na tleh 

ležečemu nasprotnemu igralcu, povzročil očitno nezadovoljstvo udeležencev športne 

prireditve. Iz videoposnetka je namreč dobro razvidno, da so ob tem dogodku pritekli na 

rokometno igrišče tako igralci in vodstvo obeh moštev kot tudi, da je prišlo do prerivanja na 

igrišču. To dejanje je posledično pripeljalo do nereda na igrišču in to zagotovo prav tako 

škodi ugledu rokometnega športa, predvsem zaradi dejstva, da je bila ta tekma tudi 

predvajana po televiziji.  

Disciplinska sankcija: 

Disciplinska sodnica je v obnašanju Kristiana Bećirija spoznala znake nešportnega obnašanja, 

zato mu je bila izrečena disciplinska sankcija. Za disciplinski prekršek po 1. odstavku 32. 

člena DPRZS je določena disciplinska sankcija opomin ali prepoved igranja od ene (1) do štirih 

(4) tekem in denarna kazen. V obravnavani zadevi je disciplinska sodnica izrekla disciplinsko 

sankcijo - prepoved igranja na dveh (2) tekmah kategoriji Liga NLB in denarno kazen v 

višini dvesto (200,00) EUR. Pri odmeri disciplinske sankcije je disciplinska sodnica upoštevala 

oteževalno okoliščino, da je igralec naklepno ravnal nešportno, ko je udaril igralca. 

Disciplinska sodnica je kot olajševalno okoliščino upoštevala dejstvo, da igralec za tovrstni 

disciplinski prekršek v preteklosti še ni bil sankcioniran. 



  

 
 
 

V skladu z 21. členom DPRZS 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. 

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 5. 5. 2018 je disciplinska sodnica izrekla suspenz zoper disciplinskega kršitelja. Čas prebit 

v suspenzu, se vračuna v disciplinsko sankcijo. 

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 disciplinskega organa II. stopnje. Umika pritožbe ni 

mogoče preklicati. 

Disciplinska sodnica 
Nina Tomić 

 

VROČITI; 

- 1 x Kristian Bećiri (67/2 DPRZS elektronska oblika preko rokometnega kluba); 
- 1 x prijavitelju/predlagatelju (67/2 DPRZS - preko običajnega sredstva); 
- 1 x komisarju lige 
- 1 x arhiv 

 

 


