
  

 

 

 

DISCIPLINSKI SODNIK 
 
                                                                                                   Datum: 31. 3. 2018 

Številka: 15-355/2018 
 
Na podlagi določil Disciplinskega pravilnika RZS z dne 28. 6. 2016 (v nadaljevanju: 
DPRZS), je disciplinska sodnica dne 28. 2. 2018 uvedla disciplinski postopek zoper g. 
Janka Meška, vodjo moštva RK VELIKA NEDELJA (2. DRL moški). Postopek je bil uveden 
na podlagi prijave rokometnega sodnika g. Matije Kneza z dne 17. 2. 2018, prejete 
dne 21. 2. 2018 in dopolnjene prijave z dne 26. 2. 2018. Disciplinska sodnica je v 
zvezi s tem sprejela: 
 

S K L E P 
Janko Meško, vodja moštva RK VELIKA NEDELJA (2. DRL moški) 

 
je odgovoren, da je dne 16. 2. 2018 na tekmi med moštvoma RK SEVNICA in RK 
VELIKA NEDELJA v Sevnici, po dosojenem stranskem metu za nasprotno moštvo, 
rokometnemu sodniku Matiji Knezu, jebal vse kar se veže na besedo mama (jebem ti 
mater, pička ti materina, pejt u pičko materino…), govoril mu je baraba, idiot in 
podobno in nato ni hotel zapustiti igrišča po dosojenih kaznih (rumeni karton, dve 
minuti, rdeči karton in modri karton). Vodja moštva je spremljal rokometnega sodnika 
Matijo Kneza od konca klopi do zapisnikarske mize ter ga zmerjal z zgoraj opisanim 
oziroma navedenim.  
 
S tem je storil disciplinski prekršek po 2. odstavku 32. člena DPRZS – nešportno 
obnašanje uradne osebe, funkcionarja ali odgovorne osebe prireditve 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 opravljanja dolžnosti na eni (1) tekmi v kategoriji 2. DRL moški  
in denarna kazen v višini dvesto (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.  
 

Obrazložitev: 
 
Dne 16. 2. 2018 je bila odigrana tekma med moštvoma RK SEVNICA in RK VELIKA 
NEDELJA v Sevnici, na kateri se je vodja moštva Janko Meško nešportno obnašal.  
 
V disciplinskem postopku je bil izveden dokazni postopek, v katerem je disciplinska 
sodnica vpogledala v prijavo v disciplinski postopek z dne 17. 2. 2018, prejeto dne 21. 
2. 2018, dopolnjeno prijavo v disciplinski postopek z dne 26. 2. 2018, prejeto dne 26. 
2. 2018, uradni zapisnik tekme, poročilo kot prilogo zapisnika tekme, izjavo vodje 



  

 

 

 

moštva Janka Meška po tekmi z dne 16. 2. 2018, prejeto dne 21. 2. 2018, dodatno 
izjavo vodje moštva Janka Meška z dne 5. 3. 2018, izjavo rokometnega sodnika Matije 
Kneza po tekmi z dne 16. 2. 2018, izjavo igralca RK VELIKA NEDELJA Marcela Meška z 
dne 19. 3. 2018  in videoposnetek tekme. Igralec Blaž Kovač (igralec A24)  ni podal 
izjave. 
 
Vodja moštva Janko Meško je v izjavi po tekmi z dne 16. 2. 2018 navedel, da je želel 
pred izključitvijo rokometnemu sodniku postaviti vprašanje, ker pa mu to ni bilo 
dovoljeno in je bil arogantno zavrnjen, je vstopil v igrišče in upravičeno prejel rdeči 
karton. Vodja moštva je navedel, da mu je sodnik omenil p… m…., on pa je odreagiral 
kot ne bi smel. Le to naj bi slišal tudi neznani domači igralec, ki naj bi podal izjavo. 
Janko Meško je v dodatni izjavi z dne 5. 3. 2018 navedel, da kategorično zavrača 
izjavo sodnika Matije Kneza, predvsem tisti del o preklinjanju in omenjanju matere 
pri tem. Tekmo sta sodila sodnika Matija Knez in Mitja Smolko. Vodja moštva je 
priznal, da s sodnikom Matijo Kneza nima najboljšega odnosa, saj je prvo kazen v 
karieri dobil prav od njega in da to nima nobene veze, saj je skozi leta postal 
predstavnik ekipe, ki ve, kaj se sme in kaj ne in je tako v sezoni 2017/2018 opravljal 
funkcijo vodje moštva povsem korektno in bil samo enkrat kaznovan z rumenim 
kartonom, dodelil pa mu ga je sodnik Matija Knez.  
Petnajst minut pred začetkom tekme, ko sta se ekipi ogrevali, mu je trener Robi 
Mesarec dejal, da jih ne čaka nič dobrega, saj so sodniki preveč »domači« z igralci 
nasprotne ekipe. V kotu dvorane, na strani kjer se ogrevajo domači igralci, je potekal 
sproščujoč ter prijateljski pogovor med obema sodnikoma in igralcem domačih s 
številko 22. Bilo je ogromno smeha, trepljanja po rami, dajanja petk in to ni trajalo 
nekaj trenutkov, ampak kar nekaj minut. Vodja moštva je navedel, da kakšen odnos 
do tekme sta imela sodnika, pokaže tudi bežen pregled zapisnika, v rubriki trener je 
namreč vpisan Aleš Pinterič, pod opombe pa, da je trener igralec A 22 in da je to tisti 
igralec-trener, ki se je tako zelo zabaval na ogrevanju s sodnikoma. Vodja moštva je 
navedel, da se je tekma pričela, vendar sodnika nista odreagirala, čeprav trenerja ni 
bilo na klopi, v zapisnik pa je bil zaveden in ko je to želel povedati sodnikoma, je 
dobil jasno na znanje, naj bo tiho, kar je spoštoval, napaka pa je ostala. Trener Aleš 
Pinterič je tako prišel na tekmo brez dovoljenja sodnika. Lepo se je sprehodil okrog 
igrišča in zasedel svoje mesto. Na posnetku se lepo vidi njegov prihod na tekmo od 21. 
minute posnetka dalje. Na posnetku se od 21.12 minute jasno vidi, kako pozdravlja 
zapisnikarsko mizo in kako je vzel kartona za time out. Sodnika nista reagirala. V 
nadaljevanju, ko so domači vzeli time out, se je videla razprava obeh sodnikov in 
trenerja Pinteriča ter tudi rokovanje vseh. Kot ekipa so sicer igrali katastrofalno 
slabo, zato se v prvem polčasu sploh niso obremenjevali s sojenjem, čeprav je bilo 
storjenih nekaj napak, predvsem prestopov domačih igralcev. Po polčasu pa je 
počakal oba sodnika pri izhodu z igrišča in ju vprašal, če lahko njegov igralec Aleš 
Bezjak ostane v garderobi, ker se slabo počuti. Tudi v drugem polčasu se je 
nadaljevala njihova slaba igra, zato so bili na klopi povsem osredotočeni na svojo 
ekipo in ko so na trenutke zaigrali boljše in se domačim povsem približali, so postali 
tudi bolj pozorni na sojenje. Pripombe na nekatere napake, predvsem mesto izvajanja 
prostega meta v protinapad in izvajanje prostega meta, ko je bil krožni napadalec še 
v 9-metrskem prostoru, so bile upravičene in s strani sodnikov nekaznovane. Vodja 
ekipe je navedel, da sta se rokometna sodnika očitno zavedala napake, nato pa je 



  

 

 

 

sledila nesrečna 53. minuta tekme. Žoga je bila v outu, sodnika pa sta pokazala vsak 
na svojo stran. Sledila je zaustavitev ure in pogovor sodnikov, obveljala je odločitev 
sodnika Matije Kneza, torej žoga za domače. Nato je sodnik Matija Knez odšel na 
položaj za golom, trener gostov je protestiral in dobil rumeni karton (in ne vodja 
moštva, kot je napisano v zapisniku). Vodja moštva je navedel, da je njihov igralec 
številka 4 vprašal sodnika B, če je sodnik za golom glavni, ta pa mu je odgovoril: » On 
je videl, jaz pa ne.« Na vprašanje njegovega igralca, zakaj  je dvignil roko in pokazal 
out za RK Velika Nedelja, je rokometni sodnik rekel, da je moral nekam pokazati. Isto 
vprašanje sta mu v nadaljevanju tekme postavita tudi igralca številka 5 in številka 7. 
Po rumenem kartonu trenerja ekipe se je le-ta umaknil. Janko Meško je navedel, da 
je vprašal sodnika Kneza, če mu kot vodja moštva lahko postavi vprašanje, obnašanje 
z njegove strani je bilo povsem korektno in kulturno, sodnik pa mu je odgovoril, da 
naj se spravi na klop. Janko Meško je navedel, da je trmasto vztrajal, da sodniku 
postavi vprašanje in je zato prejel 2 minuti kazni in besede, da naj zgine na klop. 
Vodja moštva je navedel, da je v jezi rekel, da gre na klop takoj, ko dobi možnost 
vprašanja, za nagrado pa je dobil rdeči karton in besede: »Pička ti mater…« Vse to sta 
slišala njegov igralec številka 14 Marcel Meško, s katerim ni v sorodu in igralec 
domačih, misli da številka 24. Vodja moštva je navedel, da je nato sprovocirano dejal 
rokometnemu sodniku: » Ti meni pička ti materna? Potem tudi jaz tebi pička ti 
materna.«, za kar je prejel modri karton in bil še enkrat grobo nagnan na tribuno. Vse 
je vidno iz posnetka od 1.04,27 dalje. Vodja moštva je navedel, da je škoda, ker 
izjave ni mogel podati sodnik Mitja Smolko, ker je bil na drugi strani igrišča. Janko 
Meško je navedel, da mu je domači trener Pinterič po tekmi dejal, da bo njihov 
igralec podal izjavo glede slišanega, isto pa bo podal tudi njegov igralec Marcel 
Meško. Ko se je sodnik podal proti zapisnikarski mizi je stopal ob njem in v jezi mahal 
z rokami ter mu dejal, da če se misli delati norca da naj se dela iz svoje mame in ne 
iz njih, ter da je bila to edina omemba mame, kot je v izjavi zapisal sodnik Matija 
Knez. Janko Meško je navedel, da je po koncu tekme čestital domačim za zmago in 
pozdravil sodnika Smolka. V zapisnik tekme je želel vnesti pripombo glede 
nepravilnosti pri zapisniku in prihodu ter vnosu trenerja, vendar mu je sodnik Knez 
dejal, naj odide stran od mize, in da bo izjavo podal pisno. Vodja moštva je navedel 
da je sodniku objasnil, da bi bil čas, da pozabi na stare zamere in da bo podal izjavo 
kot vodja moštva in ne svoje izjave. Na to je sodnik Smolko tudi opozoril sodnika 
Kneza, vendar se je vodja moštva obrnil in odšel proč. Vodja moštva je navedel, da 
upa, da se bo zahtevalo izjavi obeh omenjenih igralcev in predvsem upa, da bo 
domači igralec le to tudi podal, saj je stal namreč v neposredni bližini in vse slišal. 
Vodja moštva se je o dogodku pogovarjal tudi z nekaterimi priznanimi delegati in 
večina je znala povedati, da je g. Knez nagle jeze in zna biti tudi žaljiv, seveda pa 
mora priznati, da je tudi sam, ko nanese na krivico nagle jeze, vendar jo zna krotiti 
dokler se le da. Janko Meško je navedel, da mu je bilo rečeno da naj napiše, da mu je 
žal in res mu je zelo žal, vendar je sedaj že prepozno ter prosi, da se ga finančno ne 
kaznuje, saj je glede službe v težki situaciji in finančne kazni ne bi mogel prenesti. 
Janko Meško je navedel, da ve, da se bo izjava nekomu zdela smešna, da bo izpadel 
budalo in da se mu ne bo verjelo, vendar taka je resnica. Pripravljen je na kazen in jo 
bo spoštoval, upa pa, da bo kazen izrečena tudi tistim, kateri so vso zadevo tudi 
zakuhali. Po koncu sezone je želel končati kariero na klopi, vendar je prepričan, da jo 
končuje po tekmi v Sevnici. 



  

 

 

 

 
Rokometni sodnik Matija Knez je v poročilu kot prilogi zapisnika tekme, prejeti dne 
21. 2. 2018 navedel, da je ob dosojenem stranskem metu, gostujoči vodja moštva 
Janko Meško glasno protestiral z dvignjenima in razčlenjenima rokama ter sodniku 
glasno vpil, »Kako si pa ti to videl?!«, za kar je prejel rumeni karton. Nato je vodja 
moštva kljub rumenemu kartonu še vedno glasno protestiral, zamahoval z rokama in 
mu pravil da si izmišljuje, za kar je prejel 2 minuti. Matija Knez je navedel, da ga je 
po dosojenih dveh minutah vodja moštva poslal v pičko materino in mu rekel, da je 
idiot, za kar je prejel rdeč karton. Nato je vodja moštva hodil za njim, ko je bil na 
poti k zapisnikarski mizi, in mu jebal mater, izrekel »pička ti materina, idiot blesav« 
ter mu jebal vse po vrsti, za kar je prejel modri karton, nato pa po vseh kaznih še 
vedno ni hotel zapustiti igrišča, kljub temu, da ga je sam večkrat opozoril in ga k 
temu pozval. Rokometni sodnik je navedel, da je po tekmi vodja moštva zopet prišel 
na igrišče in mu jebal mater ter ga pošiljal v pičko materino, nakar je vodjo moštva 
opozoril, da naj ne omenja več njegove matere. 
 
Igralec RK Velika Nedelja Marcel Meško je na zaprosilo disciplinske sodnice z dne 15. 
3. 2018 podal izjavo v kateri je navedel, da ne želi pisati iste izjave, kot jo je Janko 
Meško, vendar se je zgodilo točno tako kot je zapisano v izjavi njihovega vodja 
moštva. Po različni odločitvi sodnikov glede posesti žoge je najprej protestiral njegov 
trener in prejel rumeni karton. Nato se je s klopi dvignil njihov vodja moštva in želel 
postaviti vprašanje sodniku, ta pa mu tega ni dovolil in ga je grobo poslal nazaj na 
klop.  Marcel Meško je navedel, da je Janko trmasto vztrajal pri postavitvi vprašanja, 
vendar ker ni dobil možnosti, da vprašanje postavi ni želel na klop, kar je razjezilo 
sodnika in ta je odreagiral, kot je bilo zapisano v izjavi Janka Meška. Igralec je 
navedel, da preklinjanja, kot ga je opisal sodnik s strani Janka Meška ni bilo ter da je 
šele, ko je sodnik izrekel kletvico, Janko Meško odreagiral in mu vrnil z istimi 
besedami. Igralec je navedel, da ni slišal, kaj je bilo izrečeno, ko je sodnik stopal 
proti zapisnikarski mizi, soigralci na klopi pa so mu povedali, da je sodniku Janko 
Meško rekel, da če bi se rad iz koga delal norca se lahko doma iz svoje mame in ne iz 
njih. Disciplinska sodnica zadnje izjave v konkretnem postopku ni upoštevala, saj gre 
za igralčevo izjavo, ki jo je igralec oblikoval na podlagi izjav svojih soigralcev 
(posredna izjava), tovrstnih izjav disciplinska sodnica v postopku ne more upoštevati.  
 
Disciplinska sodnica je na podlagi dokazov ugotovila, da je vodja moštva RK VELIKA 
NEDELJA, Janko Meško, na predmetni tekmi storil disciplinski prekršek na način in v 
obsegu, kot je razvidno iz izreka sklepa. Disciplinska sodnica v celoti sledi navedbam 
rokometnega sodnika, da se je pričelo s protestiranjem Janka Meška ob dosojenem 
stranskem metu, kljub rumenemu kartonu pa je Janko Meško še vedno protestiral in 
zamahoval z rokama, za kar je prejel 2 minuti. Janko Meško je po dosojenih dveh 
minutah poslal rokometnega sodnika v pičko materino in mu rekel, da je idiot.  Nato 
je vodja moštva hodil za rokometnim sodnikom, ko je bil na poti k zapisnikarski mizi, 
kar je razvidno tudi iz videoposnetka tekme.  Ob tem je rokometnemu sodniku jebal 
mater, izrekel »pička ti materina, idiot blesav« ter mu jebal vse po vrsti, za kar je 
prejel modri karton. Disciplinska sodnica pa sledi navedbam Janka Meška, da mu 
rokometni sodnik Matija Knez ni dovolil postaviti vprašanja in ga je grobo poslal na 
klop. Slednje je namreč potrdil tudi igralec Marcel Meško. Disciplinska sodnica pa ne 



  

 

 

 

sledi izjavi Janka Meška, da je bila edina omemba mame, kot je to navedel v svoji 
izjavi Matija Knez, le tedaj ko je sam stopal ob rokometnemu sodniku  in v jezi mahal 
z rokami ter mu dejal, da če se misli delati norca da naj se dela iz svoje mame in ne 
iz njih. Že v izjavi Janka Meška je namreč navedeno, da je prišlo tudi do kletvic - t.j. 
»pička ti materna«. Prav tako disciplinska sodnica ne sledi izjavi Janka Meška, da je z 
besedami »Pička ti materina« (»Ti meni pička ti materna? Potem tudi jaz tebi pička ti 
materna.«) le odreagiral na predhodno izjavo (torej izrečene besede »pička 
materina«) s strani rokometnega sodnika Matije Kneza. Kot nešportno obnašanje se v 
skladu s 3. odstavkom 32. člena DPRZS obravnavajo besedna dejanja kot protesti proti 
odločitvam sodnikov, protesti s kretnjami, kot tudi vsa podobna dejanja, ki škodijo 
ugledu rokometnega športa. Tovrstno zmerjanje s strani uradnih oseb (oziroma v 
konkretnem primeru vodje moštva) in mahanje z rokami kot protest proti odločitvi 
sodnika, se v skladu z DPRZS štejejo kot provokativno obnašanje in izzivanje ter so 
oblika nešportnega obnašanja, saj gre za dejanja, ki škodijo ugledu rokometnega 
športa, zato mora vodja moštva prevzeti odgovornost in za svoje dejanje odgovarjati. 
 
Disciplinska sankcija: 
  
Disciplinska sodnica je v obnašanju Janka Meška spoznala znake nešportnega 
obnašanja, zato mu je bila izrečena disciplinska sankcija. Za disciplinski prekršek po 
2. odstavku 32. člena DPRZS je določena disciplinska sankcija prepoved opravljanja 
dolžnosti od ene (1) do osmih (8) tekem oziroma prepoved opravljanja dolžnosti od 
enega (1) do treh (3) mesecev in denarna kazen. V obravnavani zadevi je disciplinska 
sodnica izrekla disciplinsko sankcijo - prepoved opravljanja dolžnosti na eni (1) 
tekmi v kategoriji 2. DRL moški in denarno kazen v višini 200,00 EUR. Pri odmeri 
disciplinske sankcije je disciplinska sodnica upoštevala oteževalno okoliščino, da je 
vodja moštva na tekmi najprej nasprotoval odločitvi rokometnega sodnika, nato pa še 
stopnjeval svoje nešportno obnašanje s kletvicami. Kot olajševalno okoliščino, pa je 
upoštevala dejstvo, da vodja moštva še nikoli ni bil disciplinsko 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.  

 
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. 

 
 
 
 



  

VROČITI: 
- 1 x Janko Meško (67/2 DPRZS elektronska oblika preko rokometnega kluba);
- 1 x prijavitelju (67/2 DPRZS - preko običajnega sredstva komuniciranja);
- 1 x komisar lige 
- 1 x arhiv 

                      

1 x Janko Meško (67/2 DPRZS elektronska oblika preko rokometnega kluba); 
preko običajnega sredstva komuniciranja); 

 

 

 

Disciplinska sodnica 
                      Nina Tomić 

  


