
  

DISCIPLINSKI SODNIK 
 
                                                                                                   Datum: 21. 3. 2018 

Številka:15-369/2018 
 
Na podlagi določil Disciplinskega pravilnika RZS z dne 28. 6. 2016 (v nadaljevanju: 
DPRZS), je disciplinska sodnica dne 14. 3. 2018 uvedla disciplinski postopek zoper 
igralca Davida Ketiša RK ARCONT RADGONA (2. DRL moški). Postopek je bil uveden na 
podlagi prijave rokometnega sodnika g. Petra Zorlija, z dne 11. 3. 2018, prejete dne 
14. 3. 2018. Disciplinska sodnica je v zvezi s tem sprejela:  

 
S K L E P 

David Ketiš, igralec RK ARCONT RADGONA (2. DRL moški) 
 

je odgovoren, da je na tekmi med moštvoma RK ARCONT RADGONA in RK CERKLJE v 
Radencih, dne 10. 3. 2018, v 57. minuti tekme, po storjenem prekršku igralca A17 nad 
B6, ko sta oba igralca obležala na tleh in je sodnik Peter Zorli stal ob njima ter čakal 
da vstaneta, pritekel izza sodnikovega hrbta in igralca B6 med besedami »Pizda ti 
materina«, napadel.  
 
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 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.  
Čas prebit v suspenzu se vračuna v disciplinsko sankcijo. 
 

Obrazložitev: 
 
Dne 10. 3. 2018 je bila odigrana tekma med moštvoma RK ARCONT RADGONA in RK 
CERKLJE v Radencih, na kateri se je igralec David Ketiš grobo nešportno obnašal.  
 
V disciplinskem postopku je bil izveden dokazni postopek, v katerem je disciplinska 
sodnica vpogledala v prijavo v disciplinski postopek z dne 11. 3. 2018, prejeto dne 14. 
3. 2018, uradni zapisnik tekme, izjavo igralca Davida Ketiša z dne 10. 3. 2018, pisno 
poročilo - izjavo rokometnega sodnika Petra Zorlija z dne 10. 3. 2018, dodatno pisno 
izjavo Davida Ketiša, ki jo je zanj poslal Niko Klun z dne 16. 3. 2018.   
 



  

Igralec David Ketiš je v izjavi z dne 10. 3. 2018 navedel, da je izgubil živce. V dodatni 
izjavi, pa je Niko Klun (tajnik kluba) navedel, da igralec David Ketiš ne bo podal 
dodatne izjave. 
 
Rokometni sodnik Peter Zorli je v pisnem poročilu - izjavi z dne 10. 3. 2018 navedel, 
da je v 57. minuti igralnega časa prišlo do fizičnega napada igralca Davida Ketiša na 
igralca ekipe B. Rokometni sodnik je navedel, da je v 57. minuti igralec B6 tekel v 
protinapad, ko ga je igralec ekipe A17 dohitel, mu preprečil jasno priložnost za 
zadetek, ob tem pa storil tudi prekršek, ki se progresivno kaznuje, ter ker sta bila oba 
igralca na tleh je počakal, kot najbližji sodnik, da vstaneta. Peter Zorli je navedel, da 
je izza njegovega hrbta nenadoma pritekel igralec David Ketiš in z besedami »Pizda ti 
materina!« fizično napadel še na tleh ležečega igralca B6. Rokometni sodnik je 
navedel, da se je položaj hitro umiril zaradi hitrega posredovanja vseh ostalih igralcev 
in sodnikov. 
 
Disciplinska sodnica je v dokaznem postopku ugotovila, da se je igralec David Ketiš 
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 je bil igralec David Ketiš diskvalificiran zaradi 
grobega nešportnega obnašanja, saj je ravnal nepremišljeno, kar je potrdil tudi sam v 
svoji izjavi, v kateri je navedel, da je izgubil živce. David Ketiš je namreč najprej 
pritekel izza hrbta rokometnega sodnika in na tleh ležečega nasprotnega igralca 
(slednji je padel zaradi predhodnega prekrška) grobo ozmerjal z besedami »Pizda ti 
materina!«. David Ketiš je ravnal nešportno,  v času ko žoga ni bila v igri, kar 
dokazuje, da je bilo dejanje igralca povsem naklepno in je na tleh ležečega igralca 
namerno zmerjal in z njim obračunal. Prav tako samo dejanje tudi ni bilo povezano z 
igralno situacijo, saj je igralec dejanje, kot že zgoraj navedeno, izvedel ko žoga ni 
bila v igri oziroma je storil dejanje nad igralcem, ki je ležal oziroma se je pobiral s 
tal, po prekršku, ki ga je nad tem igralcem storil drug igralec in ne David Ketiš. 
 
Disciplinska sankcija: 
  
Disciplinska sodnica je v obnašanju Davida Ketiša 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 eni (1) tekmi 2. DRL moški 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 na tleh ležečega igralca zmerjal z neprimerno 
. 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 dis
dokončnosti sklepa. Če tega v predpisanem roku ne stori, se ga do plačila celotne 
denarne kazni suspendira. 
 
Dne 14. 3. 2018 je disciplinska sodnica izrekla suspenz zoper disciplinskega kršitelja. 
Čas prebit v suspenzu, se vračuna v disciplinsko sankcijo.
 

 
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 David Ketiš (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 

 

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

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. 
ciplinskega prekrška plačati v roku treh (3) dni od 

dokončnosti sklepa. Če tega v predpisanem roku ne stori, se ga do plačila celotne 

je disciplinska sodnica izrekla suspenz zoper disciplinskega kršitelja. 

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 

 
 

   


