
  

 

DISCIPLINSKI SODNIK 
 
                                                                                                               Datum: 18. 4. 2018 

Številka: 15-353/2018 
 
Na podlagi določil Disciplinskega pravilnika RZS z dne 28. 6. 2016 (v nadaljevanju: DPRZS), je 
disciplinska sodnica dne 8. 4. 2018 uvedla disciplinski postopek zoper trenerja Sebastjana 
Oblaka ŽRK Z DEŽELE (1. A DRL - ženske). Postopek je bil uveden na podlagi prijave delegata 
na tekmi g. Maksimiljana Turina z dne 7. 4. 2018, prejete dne 8. 4. 2018. Disciplinska sodnica 
je v zvezi s tem sprejela:  

S K L E P 
 

Sebastjan Oblak, trener ŽRK Z DEŽELE (1. A DRL - ženske) 
 
je odgovoren, da je dne 7. 4. 2018 na tekmi med ekipama RK ZAGORJE in ŽRK Z DEŽELE v 
Zagorju ob Savi, ko je v 60. minuti tekme trener Bojan Voglar zahteval time out (rezultat 
27:17), trener Sebastjan Oblak stekel proti klopi domačinov in hotel fizično obračunati s 
trenerjem, vendar so mu to preprečili. Sodnika sta mu nato prisodila modri karton. Po minuti 
odmora in pisku za konec tekme je trener Sebastjan Oblak skočil v trenerja Bojana Voglarja 
ter mu zbil z glave očala ter ga pričel daviti z rokami. Redarji in vsi ostali prisotni so ga 
odstranili z igrišča.  
 
S tem je storil disciplinski prekršek po 1. odstavku 34. člena DPRZS – skrajno nešportno 
obnašanje trenerja na igralni površini ali izven nje med igralnim časom ali izven igralnega 
časa v času trajanja prireditve, in se mu v zvezi s 14. členom DPRZS izreče sankcija: 
 

prepoved  opravljanja funkcije/dolžnosti v času šestih (6) mesecev  
in denarna kazen v višini šesto (600,00) 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.  
 
Trener ne sme, v času prestajanja časovne prepovedi opravljanja dolžnosti, opravljati 
uradne dolžnosti v nobeni kategoriji tekmovanja. 

 
Obrazložitev: 

 
Dne 7. 4. 2018 je bila odigrana tekma med ekipama RK ZAGORJE in ŽRK Z DEŽELE v Zagorju 
ob Savi, na kateri se je trener Sebastjan Oblak skrajno nešportno obnašal.  
 
V disciplinskem postopku je bil izveden dokazni postopek, v katerem je disciplinska sodnica 
vpogledala v prijavo v disciplinski postopek z dne 7. 4. 2018, prejeto dne 8. 4. 2018, izjavo po 
tekmi s strani trenerja Sebastjana Oblaka in izjavo rokometnih sodnikov Mirana Terška in 
Aljoše Žibreta, uradni zapisnik tekme, pisno izjavo Sebastjana Oblaka z dne 9. 4. 2018 in del 
videoposnetka tekme, ki ga je kot dokaz posredoval Bojan Voglar, trener RK Zagorje.  
 
Trener Sebastjan Oblak je v izjavi po tekmi navedel, da je že dvajset let trener in, da se mu 
ne zdi pošteno, da Voglar pri (razliki) + 11 vzame time out, zato je izgubil živce in nešportno 



  

 

reagiral. Navedel je, da mu je žal igralk in občinstva ter da so igralke Zagorja pošteno 
zmagale, zato jim tudi iz srca čestita. Kar je naredil Voglar je po mnenju Sebastjana Oblaka  
skrajno nešportno in nekorektno. V dopolnitvi izjave je trener še navedel, da je na tekmi 
resnično storil prekršek, ki ga globoko obžaluje in se zanj tudi opravičuje. Zaveda se, da taka 
dejanja ne sodijo na tekmo, je pa res, da so temu botrovali tudi njegovi trenutni problemi v 
družini (huda bolezen v družini), kar zagotovo vpliva na njegovo psihofizično stanje. Navedel 
je tudi, da ve, da to ni opravičilo za dejanje, so pa tudi trenerji le ljudje s čustvi. Ekipa Z 
dežele je bila v bistveno slabši poziciji glede na rezultat, medtem pa je trener Voglar 
zahteval time-out 20 sekund pred zaključkom tekme. Navedel je tudi, da osebno takšno 
ravnanje čuti kot poniževanje tako ekipe kot tudi njega, saj pri tem rezultatu ta minuta 
odmora zagotovo ni bila potrebna. Trener je tudi navedel, da se je za nešportno dejanje  že 
osebno opravičil trenerju Voglarju preko SMS in ga povabil na razgovor, v  medijih pa bo 
objavljeno tudi javno opravičilo vsem prisotnim na tekmi. Sebastjan Oblak je disciplinsko 
sodnico zaprosil, da pri določanju kazni slednja upošteva, da je trenerstvo njegova služba, s 
katero preživlja tako sebe kot tudi svojo družino. 
 
Rokometna sodnika sta v izjavi navedla, da je v 60 . minuti tekme pri rezultatu 27:17, trener 
Zagorja zahteval time out. Pri tej prekinitvi je trener Sebastjan Oblak stekel proti klopi 
domačinov in hotel fizično obračunati s trenerjem Voglarjem, vendar so mu to preprečili. 
Rokometna sodnika sta trenerju Sebastjanu Oblaku zatem dosodila moder karton, trener pa je 
nato zapustil igrišče. Po končani tekmi je trener Sebastjan Oblak prišel nazaj na igrišče, skočil 
proti Voglarju ter mu zbil očala in ga začel daviti z rokami. Redarji in ostali prisotni so 
trenerja Oblaka odstranili z igrišča.  
 
Delegat na tekmi je navedel, da je v 60. minuti tekme trener Bojan Voglar zahteval time out, 
ob tej prekinitvi je trener Sebastjan Oblak stekel proti klopi domačinov in hotel fizično 
obračunati s trenerjem, vendar so mu to preprečili. Sodnika sta mu prisodila modri karton. Po 
minuti odmora in pisku za konec tekme je trener Sebastjan Oblak skočil v trenerja Bojana 
Voglarja ter mu zbil z glave očala ter ga pričel daviti z rokami. Redarji in vsi ostali prisotni so 
ga odstranili z igrišča.  
 
Disciplinska sodnica je na podlagi prejetih dokazov in priznanja trenerja Sebastjana Oblaka 
ugotovila, da je trener storil disciplinski prekršek na način in v obsegu, kot je razvidno iz 
izreka sklepa. Iz videoposnetka tekme je dobro razvidno, da so prisotni na tekmi odstranili 
Sebastjana Oblaka z igrišča, prav tako je razvidno tudi, da je prejel moder karton. Po 
končnem pisku s strani rokometnih sodnikov, je trener prišel iz predela dvorane, ki vodi do 
garderob (oziroma iz dela kamor so ga predhodno pospremili prisotni na tekmi), stopil mimo 
zapisnikarske mize in napadel trenerja Bojana Voglarja z naprej uperjenimi rokami proti 
predelu glave. V skladu s četrtim odstavkom 34. člena DPRZS se kot skrajno nešportno 
obnašanje določene hujše oblike nešportnega obnašanja, ki pomenijo vmešavanje igralcev, 
uradnih oseb ali funkcionarjev v igro na igralni površini; hudo žalitev, grožnjo ali drugo 
dejanje uperjeno v drugo osebo na igrišču ali izven igrišča, kjer red zagotavlja organizator 
prireditve (sodnika, delegata, drugo uradno osebo, trenerja, gledalca), s čimer je ogrožena 
telesna celovitost ali svoboda gibanja in odločanja; namen izzivanja k pretepu ter drugo 
predrzno in brezobzirno ravnanje. V konkretnem primeru se je trener Sebastjan Oblak skrajno 
nešportno obnašal, saj je s svojim dejanjem ogrozil telesno celovitost in svobodo gibanja 
trenerju Bojanu Voglarju. Slednjega je namreč davil in s tem ogrozil njegovo telesno 
celovitost, prav tako pa mu je s tem onemogočil svobodo gibanja.  
 
Sebastjan Oblak je trener prve ženske rokometne lige, torej gre za izkušenega trenerja, ki se 
je svojega ravnanja zavedal in ga tudi hotel storiti. To potrjuje dejstvo, da se je trener vrnil 



  

 

na igrišče in ponovno napadel trenerja nasprotne ekipe, potem ko je po prvem fizičnem 
obračunu (oziroma neuspelem fizičnem obračunu, zaradi pravočasne odstranitve z igrišča), že 
prejel modri karton in ko je tudi same tekme že bilo konec. 
 
Glede navedb Sebastjana Oblaka o prekinitvi igralnega časa - time outa, ki ga je zahteval 
nasprotni trener v trenutku, ko je ekipa RK Zagorje vodila +11 golov, je potrebno poudariti, 
da ta poteza ni nešportna saj imajo trenerji možnost uveljaviti t.i. time out vse do konca 
tekme, ne glede na morebitni rezultat. Kvečjemu pa bi lahko tovrstno potezo označili za 
neprimerno. 
 
Disciplinska sankcija: 
  
Disciplinska sodnica je v obnašanju Sebastjana Oblaka spoznala znake skrajno nešportnega 
obnašanja, zato mu je bila izrečena disciplinska sankcija.  Za disciplinski prekršek po 1. 
odstavku 34. člena DPRZS je določena disciplinska sankcija prepoved igranja od treh (3) do 
dvanajst (12) tekem oziroma prepoved opravljanja funkcije v času od treh (3) mesecev do 
enega (1) leta in denarna kazen. V obravnavani zadevi je disciplinska sodnica izrekla 
disciplinsko sankcijo - prepoved  opravljanja funkcije (dolžnosti) v času šestih (6) mesecev 
in denarna kazen v višini šesto (600,00) EUR.  
 
Pri odmeri disciplinske sankcije je disciplinska sodnica upoštevala oteževalno okoliščino, da je 
trener naklepno ravnal nešportno, ko je kar dvakrat napadel trenerja nasprotne ekipe. Kot že 
navedeno pa gre za rokometnega trenerja, ki že dolga leta trenira in bi se zato glede na 
izkušnje moral in mogel zavedati, da lahko tovrstno dejanje privede do hujših telesnih 
poškodb. Trener pa se je v konkretnem primeru vseeno namerno odločil, da bo izvršil tovrstno 
dejanje in zato mora prevzeti odgovornost za svoje ravnanje. Disciplinska sodnica je kot 
olajševalne okoliščine upoštevala dejstva, da je trener svoje nešportno ravnanje priznal, se 
zanj opravičil trenerju Bojanu Voglarju, prav tako pa za tovrstni disciplinski prekršek v 
preteklosti še ni bil sankcioniran. 
 
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.  
 

V skladu z drugim odstavkom 15. člena DPRZS trener ne sme, v času prestajanja časovne 
prepovedi opravljanja dolžnosti, opravljati uradne dolžnosti v nobeni kategoriji tekmovanja. 
V  
skladu s  tretjim odstavkom 15. člena DPRZ ime trener v času trajanja sankcije prestajanja 
časovne prepovedi opravljanja dolžnosti, tudi prepoved dostopa do garderob in drugih 
tehničnih prostorov pred, med in po tekmi. 
 
Dne 8. 4. 2018 je disciplinska sodnica izrekla suspenz zoper disciplinskega kršitelja. Čas 
prebit v suspenzu, se vračuna v disciplinsko sankcijo. 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

 
Zoper ta sklep je dopustna pritožba v roku 5 dni od vročitve sklepa
II. stopnje – Odbor za arbitražo. Pritožbo lahko vložita storilec disciplinskega prekrška in  
predlagatelj disciplinskega postopka. O pritožbi odl
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 
organa I. stopnje. 
Vloženo pritožbo lahko vlagatelj umakne do izdaje sklepa
stopnje. Umika pritožbe ni mogoče preklicati.

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

 

Pravni pouk: 

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

a 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.  

odpove pravici do pritožbe v roku 24 ur od prejema odločbe disciplinskega 

Vloženo pritožbo 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); 

. Pritožba se vloži na organ 
Odbor za arbitražo. Pritožbo lahko vložita storilec disciplinskega prekrška in  

oča 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, 

a uspešna.  Pritožba mora vsebovati navedbo sklepa, ki se izpodbija, 
razlog za izpodbijanje, obrazložitev, predlog, naj se izpodbijani sklep razveljavi ali spremeni, 

odločbe disciplinskega 

odločbe disciplinskega organa II. 

Disciplinska sodnica 
                      Nina Tomić 

 
 

   

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


