
  

 

 

 
DISCIPLINSKI SODNIK 

 
                                                                                                               Datum: 14. 11. 2017 

Številka: 15-1501/2017 
 
Na podlagi določil Disciplinskega pravilnika RZS z dne 28. 6. 2016 (v nadaljevanju: DPRZS), je 
disciplinska sodnica dne 8. 11. 2017 uvedla disciplinski postopek zoper igralca Mitjo Nosana RD 
RIKO RIBNICA (Liga NLB). Postopek je bil uveden na podlagi prijave komisarja lige Aleša Juga, 
z dne 7. 11. 2017, prejete dne 7. 11. 2017. Disciplinska sodnica je v zvezi s tem sprejela:  
 

S K L E P 
Mitja Nosan, igralec RD RIKO RIBNICA (Liga NLB) 

 
je odgovoren, da je na tekmi med moštvoma RK TRIMO TREBNJE in RD RIKO RIBNICA, v 
Trebnjem dne 3. 11. 2017, v 42. minuti tekme, ko je vratar moštva B obranil strel igralca 
moštva A 23, pri čemer se je žoga odbila nazaj v polje, kjer jo je igralec moštva B72 odbil 
pred B23 nazaj v svoj vratarjev prostor, se je igralec Mitja Nosan po odboju žoge obrnil proti 
nasprotnemu golu in z roko udaril igralca A23 (Uroša Udoviča) v predel vratu ali obraza. 
 
S tem je storil disciplinski prekršek po 1. odstavku 33. člena DPRZS – grobo nešportno 
obnašanje igralca ali diskvalifikacija igralca zaradi grobega nešportnega obnašanja, v zvezi s 
14. členom DPRZS, se mu izreče sankcija: 
 

prepoved igranja na dveh (2) tekmah v Ligi NLB 
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.  
Čas prebit v suspenzu se vračuna v disciplinsko sankcijo. 
 
 

Obrazložitev: 
 
Dne 3. 11. 2017 je bila odigrana tekma med moštvoma RK TRIMO TREBNJE in RD RIKO 
RIBNICA, v Trebnjem, na kateri se je igralec Mitja Nosan grobo nešportno obnašal.  

V disciplinskem postopku je bil izveden dokazni postopek, v katerem je disciplinska sodnica 
vpogledala v prijavo v disciplinski postopek z dne 7. 11. 2017, prejeto dne 7. 11. 2017, pisno 
izjavo igralca Mitje Nosana z dne 8. 11. 2017, prejeto dne 9. 11. 2017, uradni zapisnik tekme, 
analizo dogodka na tekmi RK TRIMO TREBNJE in RD RIKO RIBNICA z dne 3. 11. 2017, izdano s 
strani Komisije za sojenje RZS z dne 6. 11. 2017, prejeto dne 7. 11. 2017 in videoposnetek 
tekme.  

Igralec Mitja Nosan je v izjavi z dne 8. 11. 2017 navedel, da je igralec Udovič prišel do strela s 
tal, ko je bila nasprotna ekipa v napadu, po katerem pa ga je ta zadel s strelno roko v glavo in 
oko. Po pridobljeni žogi je njegova ekipa krenila v napad in takrat se je Udovič znašel pred 
njim. Ob poskusu pridobivanja prostora, še vedno pod vplivom udarca v glavo in rahlo 
omotičen, je nagonsko, brez namena poškodovanja, na rahlo z levo roko zadel igralca v 
predel prsi oziroma rame, na kar je nasprotni igralec izrabil trenutek in s filmskim igralskim 
vložkom prikazal dotik, 



  

 

 
 
 
kot močan udarec v glavo in namenoma zavedel tako sodnika na tekmi kot soigralce in celotno 
občinstvo v dvorani ter na koncu tudi Komisijo za sojenje RZS. Svojo nešportnost pa je 
pokazal potem, ko je vstal in poskušal obračunati z njim, kar je lepo videti na posnetku in le 
njegovim soigralcem, ki so ga pri tej nameri pravočasno ustavili, gre zahvala, da se to tudi 
dejansko ni zgodilo. Igralec je navedel, da sta si z nasprotnim igralcem po tekmi podala roke, 
saj sta oba dogodek videla v povsem drugačni luči, kot se sedaj o njemu razpravlja, oziroma 
kot dogodek kakršnih je na vsaki rokometni tekmi precej. Mitja Nosan je navedel, da je bilo 
vse skupaj v žaru borbe, brez kakršnih koli slabih namenov in pod vplivom udarca v glavo, 
katerega je nekaj sekund pred tem prejel. Igralec je navedel, da je ugotovitev, da gre za 
naklepno grobo in nešportno dejanje močno pretirana, saj naklepno pomeni, da naj bi 
dogodek načrtoval, kar pa je povsem zmotno in nesprejemljivo. Igralec je navedel, da se je 
vse skupaj zgodilo v nekaj sekundah po močnem udarcu v glavo ob strelu Udoviča na gol in je 
bilo posledica rahle omotičnosti in zamegljenega pogleda, ter da je ob večkratnem gledanju 
posnetka ugotovil, da je celoten dogodek povzročil predvsem Udovič sam, saj ga je najprej 
zadel v glavo in oko, nato nešportno odigral posledice dotika ter nato hotel še obračunati z 
njim, on pa se je po dogodku mirno usedel na klop. Igralec je navedel, da prosi disciplinsko 
sodnico, da ponovno pretehta vse okoliščine in ugotovi, da je bila izrečena dvominutna kazen 
povsem sorazmerna z nastalim dogodkom ter da sta sodnika nastali dogodek povsem korektno 
ocenila. 
 
Komisija za sojenje RZS je v analizi dogodka na tekmi RK TRIMO TREBNJE in RD RIKO RIBNICA 
ugotovila, da je v 42. minuti tekme vratar moštva B obranil strel igralca moštva A23, pri 
čemer se je žoga odbila nazaj v polje, kjer jo je igralec moštva B72 odbil pred B23 nazaj v 
svoj vratarjev prostor, ter da se je po odboju žoge B72 obrnil proti nasprotnemu golu in z roko 
udaril A23 v predel vratu ali obraza. (A23 je igralec Uroš Udovič in B72 Mitja Nosan, op.a.). 
Komisija za sojenje RZS je v analizi dogodka ugotovila, da bi sodnika morala bolje oceniti 
dogodek in v skladu s pravilom 8:6b dosoditi diskvalifikacijo s poročilom igralcu B72 ter 
pokazati najprej rdeči in nato modri karton ter da je ocena sodnikov, da je šlo zgolj za 2 - 
minutno izključitev v konkretnem primeru napačna. 

Disciplinska sodnica je na podlagi prejetih dokazov ugotovila, da je igralec Mitja Nosan storil 
disciplinski prekršek na način in v obsegu, kot je razvidno iz izreka sklepa. 
 
Rokometna sodnika sta igralcu na sami tekmi sicer pokazala dvominutno izključitev in nista 
situacije zaznala kot izjemno sporne, nasprotno pa je Komisija za sojenje RZS v svoji analizi dne 6. 11. 
2017 ugotovila, da bi igralec za tovrstno ravnanje moral biti diskvalificiran s poročilom in bi 
sodnika morala pokazati najprej rdeči in nato tudi modri karton. Disciplinska sodnica tako ne 
sledi navedbam igralca, da je bila dvominutna izključitev povsem sorazmerna in ustrezna 
sankcija za igralčevo dejanje.  
 
Disciplinska sodnica je v dokaznem postopku, na podlagi pregleda vseh prejetih dokazov, 
prekvalificirala disciplinski prekršek, v grobo nešportno dejanje po 33. členu DPRZS. Glede na 
dejstvo, da bi igralec, tudi po ugotovitvah Komisije za sojenje, v konkretnem primeru moral 
prejeti modri karton, ki pa ga zaradi napake sodnikov ni prejel, je bil upravičeno izdan tudi 
sklep o suspenzu.  V skladu s prvim odstavkom 33. člena DPRZS so za grobo nešportno 
obnašanje določene grobe oblike nešportnega obnašanja, ki zahtevajo diskvalifikacijo igralca, 
oziroma določena posebno nepremišljena, posebno nevarna in zlonamerna dejanja, v igri ali 
podobna dejanja igralcev, ki niso povezana z igralno situacijo. V konkretnem primeru se je 
igralec Mitja Nosan grobo nešportno obnašal, saj je ravnal brezobzirno, ko je udaril igralca, ki 
ni imel žoge v posesti in prav tako ni bil blizu žoge, torej ni šlo za medsebojno prerivanje v 
žaru borbe, ampak dejansko za udarec, ki je bil namenoma sprožen proti nasprotnemu  



  

 

 
 
igralcu. Disciplinska sodnica tako ne sledi navedbam Mitje Nosana, da je bilo vse skupaj v žaru 
borbe, brez kakršnih koli slabih namenov in pod vplivom udarca v glavo, katerega je nekaj 
sekund pred tem prejel.  
 
 
 
Pri pregledu videoposnetka tekme je jasno razvidno, da je igralec Mitja Nosan res prejel 
udarec v glavo ob metu na gol, s strani nasprotnega igralca. Dejstvo je, da je bil ta udarec v 
glavo povzročen v sami igralni situaciji, ko je nasprotni igralec Uroš Udovič vrgel na gol. 
Omotičnost zaradi udarca v glavo, pa ni opravičljiv razlog igralca Mitje Nosana, da je ob želji 
po pridobitvi prostora,  po odbiti žogi, nasprotnega udarca namenoma udaril nazaj, kar je 
jasno razvidno iz samega videoposnetka tekme. Igralec Mitja Nosan je namreč udaril 
nasprotnega igralca in to dejanje ni bilo v nikakršni povezavi z igralno situacijo, saj kot je že 
bilo obrazloženo nasprotni igralec ni imel niti žoge v posesti, niti ni bil v kakršnikoli borbi za 
pridobitev žoge z igralcem Mitjo Nosanom.  
 
 
Disciplinska sankcija: 
  
Disciplinska sodnica je v obnašanju Mitje Nosana spoznala 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 
osem (8) tekem in denarna kazen. V obravnavani zadevi je disciplinska sodnica izrekla 
disciplinsko sankcijo - prepoved igranja na dveh (2) tekmah Lige NLB  in denarna 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, ki ni imel 
v posesti žoge oziroma se z igralcem nista borila za pridobitev le-te. Disciplinska sodnica je 
kot olajševalno okoliščino upoštevala dejstvo, da igralec za tovrstni disicplinski prekršek v 
preteklosti še ni bil sankcioniran. 
 
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.  
 
Dne 8. 11. 2017 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
stopnje. Umika pritožbe ni mogoče preklicati.

 
 
 
 
 
VROČITI: 
 
- 1 x Mitja Nosan (67/2 DPRZS elektronska oblika preko rokometnega kluba);
- 1 x komisarju lige 
- 1 x arhiv. 
 

 

 

tožbo lahko vlagatelj umakne do izdaje sklepa – odločbe disciplinskega organa II. 
stopnje. Umika pritožbe ni mogoče preklicati. 

                      

(67/2 DPRZS elektronska oblika preko rokometnega kluba); 

odločbe disciplinskega organa II. 

Disciplinska sodnica 
                      Nina Tomić 

 
 

   


