
  

 

 
 
 

DISCIPLINSKI SODNIK 
 
                                                                                                   Datum: 17. 12. 2017 

Številka: 15-1702/2017 
 
Na podlagi določil Disciplinskega pravilnika RZS z dne 28. 6. 2016 (v nadaljevanju: 
DPRZS), je disciplinska sodnica dne 11. 12. 2017 uvedla disciplinski postopek zoper 
igralca Maja Gajiča RK METLIKA (ML). Postopek je bil uveden na podlagi prijave 
rokometnega sodnika g. Igorja Drakuliča, z dne 3. 12. 2017, prejete dne 6. 12. 2017. 
Disciplinska sodnica je v zvezi s tem sprejela:  
 

S K L E P 
Maj Gajič, igralec RK METLIKA (ML) 

 
1. je odgovoren, da se je na tekmi med moštvoma RK METLIKA in RD RUDAR v 

Metliki, dne 3. 12. 2017 pretepal in s tem dejanjem nešportno obnašal. 
 
 
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 kategoriji ML 
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. 
 

2. ni odgovoren, da je na zgoraj navedeni tekmi udaril igralca z roko v obraz. 
 

Obrazložitev: 
 
Dne 3. 12. 2017 je bila odigrana tekma med moštvoma RK METLIKA in RD RUDAR v 
Metliki, na kateri se je igralec Maj Gajič grobo nešportno obnašal.  
 
V disciplinskem postopku je bil izveden dokazni postopek, v katerem je disciplinska 
sodnica vpogledala v prijavo v disciplinski postopek z dne 3. 12. 2017, prejeto dne 6. 
12. 2017, uradni zapisnik tekme, pisno poročilo - izjavo rokometnega sodnika Igorja 
Drakuliča in izjavo rokometnega sodnika Jožeta Goriška, dopis rokometnega sodnika 
Igorja Drakuliča z dne 12. 12. 2017, izjavo igralca Maja Gajiča, Gašperja Pečariča in  
 



  

 

 
Bora Drakslerja z dne 3. 12. 2017 ter pisno izjavo Bora Drakslerja prejeto 15. 12. 
2017.  
 
Igralec Maj Gajič je v izjavi z dne 3. 12. 2017 navedel, da je 10 sekund pred koncem 
tekme nasprotnik podal žogo na center, žoga pa je nasprotnikom ušla čez sredino. Ob  
tem se je nastavil tako, da bi nasprotni igralec lahko šel mimo njega, le- ta pa se je 
zaletel ravno vanj, nato pa so ga nasprotni igralci napadli.  
 
Igralec Gašper Pečarič je v izjavi z dne 3. 12. 2017 navedel, da je dajal druge igralce 
narazen in dobil udarce ter jih vračal. 
 
Igralec Bor Draksler je v izjavi navedel, da je v zaključku tekme bil udeležen v 
pretepu, katerega ni začel in da je laž, da se je tepel, ker ni nikogar udaril, ampak je 
le odrinil napadalca, ki ga je z obema rokama prijel za vrat, kot bi ga hotel  zadaviti. 
V zadnjih sekundah mladinske tekme v Metliki je prišlo do pretepa. Igralci Rudarja so 
skušali izvajati sredino, a jim je žoga ušla in se odkotalila na polovico Metlike. 
Medtem se je igralec Metlike postavil pred žogo in s tem preprečil izvajanje sredine. 
Ko so skušali priti do žoge (mimo njega), se je ponovno nastavil in nato vrgel na hrbet 
ter s tem skušal odigrati prebijanje, to pa ga je razjezilo, zato je stekel do njega. Ko 
je igralec še ležal na tleh se je postavil nad njega in se nanj zadrl, ter da jasno 
oznanja da se ga ni dotaknil, a je bilo njegovo vedenje vseeno nešportno, za kar se 
opravičuje. Igralec je navedel, da se pretep sploh ni začel tu ampak, da je medtem ko 
je on tekel do igralca in se  nanj jezil, njegov soigralec Jager, ki je prvotno skušal do 
žoge, žogo pobral in tekel izvajati sredino. V tem je eden od igralcev Metlike stekel 
za njim in ga porinil na tla. Nenadoma se je igralec pod njim pobral in začeli so se 
ruvati. Poudarja, da ni nikogar udaril, saj so ga nemudoma odvlekli iz gneče. Tako je 
stal nekaj metrov od pretepa in pričakoval, da se bo ta kmalu končal, a nato je 
zagledal kako je med pretepom eden od njegovih mlajših soigralcev pristal na tleh, 
kjer so ga brcali. Igralec je stekel nazaj v gnečo in odrival nasprotnike ter je nekoga 
zvlekel in nekoga porinil stran, a nikogar ni udaril. Igralec je navedel, da je vsa 
nešportna storil izključno z namenom, da obrani svoje mlajše soigralce, a so ga tudi 
tokrat kaj hitro zvlekli iz gneče, zunaj katere je tokrat tudi nameraval ostati in to je 
tudi storil, a je nenadoma eden od igralcev pritekel do njega (tisti nad katerega se je 
pred začetkom pretepa razjezil). Igralec je navedel, da ga je z obema rokama prijel 
za vrat in ga začel daviti. K sreči so ga drugi odvlekli stran. Od takrat naprej je čakal 
še nekaj metrov dlje od same gneče, kjer je tudi počakal konec pretepa, nato pa 
zapustil igrišče, saj je prejel rdeči karton. Bor Draksler je navedel, da popolnoma 
razume kako sta sodnika mislila da se je pretep začel z njim, saj so se stvari dogajale 
zelo hitro in nenadno. Igralec je navedel, da sta se po tekmi z igralcem nad katerim 
se je razjezil, drug drugemu opravičila in zatrdila da ne gojita zamer. 
 
Rokometni sodnik Igor Drakulič je navedel, da je v zadnji minuti imela ekipa Rudarja 
napad in da se je igralec domačih zaletel v Bora Drakslerja in je prišlo do pretepa. 
Rokometni sodnik Jože Gorišek pa je navedel, da je v zadnjih 30 sekundah Metlika 
zadela za izenačenje, nato je golman Rudarja podal pivotu št. 5 za izvajanje  
 



  

 

 
začetnega meta, vendar ta žoge ni ujel. Ko je le-ta želel po žogo na nasprotno 
polovico, se je igralec Metlike nastavil Boru Drakslerju, da sta se zaletela. Rokometni  
 
sodnik je navedel, da so nato prišli ostali igralci in se začeli prerivati, nato pa je Bor 
Draksler udaril igralca  in nato so se ostali začeli tepsti med seboj. Rokometni sodnik 
je navedel, da so bili začetniki pretepa Maj Gajič, Gašper Pečarič pri Metliki in Bor 
Draksler pri Rudarju. 
 
Ad 1. 
 
Disciplinska sodnica sledi navedbam Bora Drakslerja, da se je nasprotni igralec (Maj 
Gajič) postavil pred žogo in s tem preprečil izvajanje sredine. Slednje je sicer navedel 
tudi Maj Gajič v svoji izjavi.  Ko so skušali igralci Rudarja priti do žoge (mimo njega), 
se je le-ta ponovno nastavil in nato vrgel na hrbet ter s tem skušal odigrati 
prebijanje, to pa je igralca Drakslerja razjezilo, zato je stekel do njega. Ko je igralec 
še ležal na tleh se je postavil nad njega in se nanj zadrl. Nenadoma se je igralec (Maj 
Gajič) pod njim pobral in začeli so se ruvati. Disciplinska sodnica tako ne sledi 
navedbam igralca Maja Gajiča, da so ga takoj zatem ko se je Bor Draksler zaletel 
vanj, nasprotni igralci napadli. Disciplinska sodnica je v dokaznem postopku ugotovila, 
da se je igralec Maj Gajič grobo nešportno obnašal. 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 Maj 
Gajič grobo nešportno obnašal, saj je potem ko je želel odigrati prebijanje in je padel 
na tla ter se je nasprotni igralec nanj drl, pobral in pričelo se je ruvanje. 
 
Rokometni sodnik Igor Drakulič je podal izjavo, da glede na rang tekmovanja in 
starost igralcev, predlaga samo kazen v obliki suspenza, brez denarne kazni, saj je 
večina igralcev brez rednih prihodkov. Disciplinska sodnica pa ugotavlja, da DPRZS 
tovrstne sankcije ne pozna in se polnoletnim igralcem rokometa lahko izreče le 
hkratna disciplinska sankcija prepovedi igranja in denarne kazni, tudi za 
neprofesionalne igralce rokometa. 
 
Disciplinska sankcija: 
  
Disciplinska sodnica je v obnašanju Maja Gajiča 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 ML in denarno 
kazen v višini dvesto (200,00) EUR. Pri odmeri disciplinske sankcije je disciplinska 
sodnica upoštevala oteževalno okoliščino, da je igralec bil začetnik pretepa. 
Disciplinska sodnica je kot olajševalno okoliščino upoštevala dejstvo, da igralec za 
tovrstni disciplinski 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 11. 12. 2017 je disciplinska sodnica izrekla suspenz zoper disciplinskega kršitelja. 
Čas prebit v suspenzu, se vračuna v disciplinsko 
 
Ad 2. 
 
Disciplinska sodnica na podlagi prejetih dokazov v dokaznem postopku ni ugotovila, da 
bi igralec v pretepu udaril kakšnega 
 

 
Zoper ta sklep je dopustna 
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 viši
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 iz
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 
disciplinskega organa I. stopnje.
Vloženo pritožbo lahko vlagatelj umakne do izdaje sklepa
organa II. stopnje. Umika pritožbe ni mogoče preklicati.

 
 
VROČITI: 
 
- 1 x Maj Gajič (67/2 DPRZS elektronska oblika preko rokometnega kluba);
- 1 x prijavitelju (67/2 DPRZS - preko običajnega sredstva);
- 1 x komisarju lige 
- 1 x arhiv. 
 

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.  

. 2017 je disciplinska sodnica izrekla suspenz zoper disciplinskega kršitelja. 
Čas prebit v suspenzu, se vračuna v disciplinsko sankcijo. 

Disciplinska sodnica na podlagi prejetih dokazov v dokaznem postopku ni ugotovila, da 
kakšnega nasprotnega igralca v obraz.  

Pravni pouk: 

Zoper ta sklep je dopustna pritožba v roku 5 dni od vročitve sklepa
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 viši
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 iz
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 
disciplinskega organa I. stopnje. 

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

                      

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

 
 
 
 

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 

. 2017 je disciplinska sodnica izrekla suspenz zoper disciplinskega kršitelja. 

Disciplinska sodnica na podlagi prejetih dokazov v dokaznem postopku ni ugotovila, da 

pritožba v roku 5 dni od vročitve sklepa. Pritožba se vloži 
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 

odpove pravici do pritožbe v roku 24 ur od prejema odločbe 

odločbe disciplinskega 

Disciplinska sodnica 
                      Nina Tomić 

 
 

   


