
  

 

 

 
DISCIPLINSKI SODNIK 

 
                                                                                                               Datum: 23. 10. 2017 

Številka: 15-1377/2017 
 
Na podlagi določil Disciplinskega pravilnika RZS z dne 28. 6. 2016 (v nadaljevanju: DPRZS), je 
disciplinska sodnica dne 12. 10. 2017 uvedla disciplinski postopek zoper igralca Uroša Rapotca 
RD KOPER 2013 (Liga NLB). Postopek je bil uveden na podlagi prijave Martina Hebarja, 
predsednika Rokometnega kluba Ormož, z dne 9. 10. 2017 in dopolnjene prijave z dne 12. 10. 
2017, prejete dne 12. 10. 2017. Disciplinska sodnica je v zvezi s tem sprejela:  
 

S K L E P 
Uroš Rapotec, igralec RD KOPER 2013 (Liga NLB) 

 
 

1. JE ODGOVOREN, 
 

da je na tekmi med moštvoma RK ORMOŽ in RD KOPER 2013, v Ormožu dne 7. 10. 2017, 
storil izjemno grob in nešporten napad na vratarja domače ekipe, ki ga uradne osebe, kot 
so povedale, niso zaznale. Igralec je tekel 6 – 7 metrov in v hrbet sunil vratarja RK Ormož. 
 
S tem je storil disciplinski prekršek po 1. odstavku 34. člena DPRZS – skrajno nešportno 
obnašanje igralca na igralni površini ali izven nje med igralnim časom ali izven igralnega časa 
v času trajanja prireditve, v zvezi s 14. členom DPRZS, se mu izreče sankcija: 
 

prepoved igranja na štirih (4) tekmah v Ligi NLB 
in denarna kazen v višini 400,00 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. SE OPROSTI ODGOVORNOSTI, 
 
da je na tekmi med moštvoma RK ORMOŽ in RD KOPER 2013, v Ormožu dne 7. 10. 2017, 
tako napadel vratarja, da le-ta zaradi tega nešportnega dejanja ni bil več sposoben braniti 
v nadaljevanju tekme. 
 

 
Obrazložitev: 

 
Dne 7. 10. 2017 je bila odigrana tekma med moštvoma RK ORMOŽ in RD KOPER 2013, v 
Ormožu, na kateri se je igralec Uroš Rapotec skrajno nešportno obnašal.  

V disciplinskem postopku je bil izveden dokazni postopek, v katerem je disciplinska sodnica 
vpogledala v prijavo v disciplinski postopek z dne 9. 10. 2017, in dopolnjeno prijavo z dne 12. 
10. 2017, prejeto dne 12. 10. 2017, pisno izjavo igralca Uroša Rapotca z dne 16. 10. 2017, 
uradni zapisnik tekme, analizo dogodka na tekmi RK Jeruzalem Ormož in RD Koper 2013 z dne  



  

 

 

 

10. 10. 2017 izdano s strani Komisije za sojenje RZS, izjavo rokometnih sodnikov z dne 17. 10. 
2017 in videoposnetek tekme.  

 
Igralec Uroš Rapotec je v svoji izjavi navedel, da so navedbe prijavitelja neresnične in 
zavajajoče. V 12. minuti tekme, se je nad igralcem RD Koper 2013 št. 20 zgodil prekršek, 
sodnika sta dosodila 9-metrovko v korist ekipe RD Koper 2013. Uroš Rapotec je opazil, da sta 
dva igralca RK Ormož tekla na menjavo, zato je sam želel čim hitreje priti do žoge in izvajati 
dosojeni prekršek, da bi izkoristil manjkajoča dva igralca nasprotne ekipe. Vratar nasprotne 
ekipe je zavlačeval z igro in žogo imel nedovoljeno v rokah, slednjo bi moral namreč po 
pravilih pustiti na tleh, saj je bila žoga ob prekršku dosojena v korist RD Koper 2013. Igralec 
priznava, da je v hitrem teku pritekel do vratarja, da bi žogo čimprej odvzel in izkoristil 
številčno premoč na igrišču, pri tem pa je po njegovem mnenju presenetil vratarja. Pri 
odvzemu žoge, igralec priznava da je vratarja z rokama potisnil, ampak verjame, da ne s tako 
silo kot je želel to prikazati vratar. Iz videoposnetka tekme je namreč razvidno, da je vratar 
padel na tla šele nekaj sekund po odvzeti žogi. Edini cilj, ki ga je igralec zasledoval je bil ta, 
da bi njegovo moštvo čim prej izvajalo dosojeni prekršek in tako izkoristilo številčno premoč 
igralcev na igrišču. Igralec je navedel tudi, da so v prijavi navedene lažne navedbe s strani 
prijavitelja in da ne drži, da vratar nasprotne ekipe ni več mogel braniti, saj je bil zamenjan 
šele po približno 14. minutah od storjenega prekrška, v tem času pa je brez težav obranil še 
kopico žog. Uroš Rapotec je navedel, da je v prvem odstavku suspenza tudi zapisano, da so 
uradne osebe povedale, da prekrška na tekmi niso zaznale. Igralec je navedel, da so navedbe 
lažne, saj je na video posnetku razvidno, da sta sodnika prizor videla, se med seboj 
posvetovala in ocenila, da sankcioniranje ni potrebno, s sodnikoma pa se je tudi sam 
pogovoril in jima povedal enako, kot je napisano, da je želel čim prej izvajati prekršek zaradi 
številčne premoči. Igralec je navedel, da sta mu sodnika potrdila, da sankcioniranje ni 
potrebno, saj je vratar nasprotne ekipe neupravičeno zadrževal žogo, približno pet sekund, 
kar je nasprotna ekipa izkoristila za menjavo igralcev v obrambi. Igralec je navedel, da je 
glede na vse zgoraj navedeno in ob natančnem pregledu vsega gradiva evidentno, da je 
predmetni disciplinski postopek povsem neutemeljen, saj ni storil takega prekrška, kot ga je 
želel prikazati prijavitelj, zato pa je uvedeni suspenz povsem neutemeljen in brezpredmeten.  
Igralec je navedel, da je uporabljena pravna podlaga za izrek disciplinskega prekrška in 
suspenz povsem nerazumljiva in zmedena, saj disciplinska sodnica v suspenzu zaradi 
disciplinskega postopka št. 15-1352/2017 z dne 12. 10. 2017, navaja, da je kot kršitelj 
osumljen storitve disciplinskega prekrška po 1. odstavku 34. člena DPRZS, v tem navedenem 
odstavku pa je zagrožena kazen za kršitelja (igralca) od treh do dvanajst tekem in da v kolikor 
bi temu bilo tako, bi bil suspenz povsem utemeljen. Saj v 1. odstavku 31. člena DPRZS piše, 
če je bil storjen hujši prekršek za katerega je zagrožena kazen prepoved igranja najmanj 
dveh tekem, navedeno pa pomeni, da je za disciplinski prekršek predvidena minimalna kazen 
dveh tekem. Disciplinska sodnica pa je v zadnji povedi tretjega odstavka obrazložitve 
suspenza št. 15-1352/2017 z dne 12. 10. 2017 navedla, da je za navedeni prekršek predpisana 
kazen opomin ali prepoved igranja ene do štirih tekem, to pa pomeni, da ni izpolnjen 
minimalni standard, ki je po 31. členu DPRZS predviden za izrek suspenza (minimalno dve 
tekmi), navedeno pa pomeni, da je minimalna predvidena kazen blažja, kot prepoved igranja 
dveh tekem, zato je izrečeni suspenz povsem neutemeljen in pravno zmoten. Igralec Uroš 
Rapotec je navedel, da vztraja pri tem, da se mu izrečeni suspenz odpravi ter da se odpravijo 
tudi vse krivice, ki so s tem suspenzom bile storjene RD Koper 2013 in tako predlaga 
razveljavitev tekme 6. kroga med RD Koper 2013 in RD Riko Ribnica. 
 
 
 



  

 

 
 
Rokometna sodnika sta v izjavi navedla, da situacije zaradi katere je igralec prijavljen v 
disciplinski postopek, katera je nastala v 21. minuti posnetka tekme, sodnika nista videla. 

Komisija za sojenje RZS je v analizi dogodka na tekmi RK Jeruzalem Ormož in RD Koper 2013 
ugotovila, da sta rokometna sodnika v 12. minuti zgoraj navedene tekme, dosodila prosti met 
za moštvo RD KOPER 2013, na desni strani napada. Vratar moštva RK Jeruzalem Ormož je žogo 
ujel po strelu na njegova vrata in po pisku sodnikov (igra je bila predhodno prekinjena) žogo 
najprej odbijal in nato zadržal v rokah. Igralec Uroš Rapotec je pritekel iz leve strani napada 
moštva RD Koper 2013 (krilna pozicija), izza hrbta vratarja RK Jeruzalem Ormož, globoko 
skozi vratarjev prostor moštva RK Jeruzalem Ormož in grobo nešportno, z obema rokama, 
porinil vratarja RK Jeruzalem Ormož v hrbet ter mu odvzel žogo. Vratar RK Jeruzalem Ormož 
igralca Uroša Rapotca ni mogel videti in je bil povsem nepripravljen ter nezaščiten za tako 
dejanje; žoga pa je bila izven igre. Sodnika, kljub posvetu, tega dejanja nista sankcionirala. 
Komisija za sojenje RZS je ugotovila, da je šlo za naklepno grobo nešportno dejanje, ki ni bilo 
v nikakršni povezavi z igralno situacijo, zato bi sodnika morala v skladu s pravilom 8:6:b 
dosoditi diskvalifikacijo s poročilom igralcu Urošu Rapotcu in pokazati najprej rdeči ter nato 
tudi modri karton.  

Ad 1.  
 
Disciplinska sodnica je na podlagi prejetih dokazov ugotovila, da je igralec Uroš Rapotec storil 
disciplinski prekršek na način in v obsegu, kot je razvidno iz izreka sklepa. 
 
Disciplinska sodnica ne sledi navedbam Uroša Rapotca, da je do konkretne situacije prišlo  
zaradi želje igralca po čim hitrejšem izvajanju devet-metrovke, ki je bila dosojena s strani 
rokometnih sodnikov, po prekršku nad igralcem RD Koper 2013. Igralec je namreč navedel, da 
je v hitrem teku pritekel do vratarja, da bi žogo čimprej odvzel in izkoristil številčno premoč 
na igrišču, pri tem pa je po njegovem mnenju presenetil vratarja. Ob pregledu videoposnetka 
tekme je razvidno, da je vratar držal žogo v roki, ko je izza pozicije levega krila proti 
vratarju, v vratarjev prostor, vtekel igralec Uroš Rapotec. Pri skrbnem pregledu 
videoposnetka se jasno vidi, da je igralec z obema rokama potisnil vratarja v ledveni del 
hrbta. V primeru, da bi igralec dejansko želel pridobiti žogo iz vratarjevih rok in čim hitreje 
izvajati devet-metrovko, bi igralec sicer vtekel v vratarjev prostor in poskušal čimprej 
pridobiti žogo iz njegovih rok. Igralec bi tako moral teči mimo vratarja in mu žogo vzeti od 
strani oziroma s sprednje strani. Igralec pa tega ni storil, ampak je pritekel v vratarjev 
prostor in le-tega z obema rokoma potisnil v ledveni del hrbta. Iz tega izhaja jasen namen 
igralca, da igralec ni želel pridobiti žoge iz vratarjevih rok, ampak je dejansko namerno 
potisnil vratarja v hrbet, ko le-ta ni bil sposoben pravilno in pravočasno reagirati, saj ni mogel 
in moral pričakovati, da bo v vratarjev prostor pritekel igralec in ga potisnil v hrbet.  
Igralec tudi priznava, da je pri odvzemu žoge, vratarja potisnil z rokama, ampak verjame, da 
ne s tako silo, kot je želel to prikazati vratar saj je iz videoposnetka tekme razvidno, da je 
vratar padel na tla šele nekaj sekund po odvzeti žogi. Disciplinska sodnica je na podlagi 
videoposnetka ugotovila, da je prav udarec/potisk s strani Uroša Rapotca privedel do padca 
vratarja. Vratar je po prvotnem potisku z obema rokama, najprej poskušal nadzorovati svoje 
telo, ker pa tega ni bil sposoben, saj je bil udarec povsem nepričakovan, je vratar  izgubil 
nadzor nad svojim telesom in padel na tla.  
 
Uroš Rapotec je navedel, da je v prvem odstavku suspenza tudi zapisano, da so uradne osebe 
povedale, da prekrška na tekmi niso zaznale. Igralec je navedel, da so navedbe lažne, saj je 
na video posnetku razvidno, da sta sodnika prizor videla, se med seboj posvetovala in ocenila, 
da sankcioniranje ni potrebno. Z rokometnima sodnikoma se je tudi sam pogovoril in jima 



  

 

povedal enako, kot je napisano, da je želel čim prej izvajati prekršek zaradi številčne 
premoči.  
 
 
Rokometna sodnika sta podala izjavo, da nista zaznala/videla situacije zaradi katere je 
igralec prijavljen v disciplinski postopek. Torej rokometna sodnika dejansko nista situacije 
zaznala/videla kot sporne, nasprotno pa je Komisija za sojenje RZS v svoji analizi ugotovila, 
da bi rokometna sodnika morala dosoditi diskvalifikacijo s poročilom igralcu Urošu Rapotcu in 
pokazati najprej rdeči ter nato tudi modri karton. Nobene sankcije igralec na sami tekmi ni 
prejel. 
 
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, igralca, 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 igralec Uroš Rapotec skrajno  nešportno obnašal, saj je 
izvršil izjemno brezobzirno in predrzno ravnanje. Igralec je najprej vtekel v vratarjev prostor 
in porinil vratarja z obema rokama v ledveni del hrbta. Sila, ki jo je imel igralec je bila 
nedvomno velika, saj je le-ta vtekel v vratarjev prostor, vratar pa je v tem prostoru stal in bil 
fokusiran predvsem na žogo, ki jo je imel v rokah, torej ni pričakoval kakršnegakoli napada 
niti frontalno, še manj s hrbta.  Dejanje, ko je igralec Uroš Rapotec napadel vratarja s hrbta, 
se šteje za skrajno brezobzirno ravnanje, saj bi lahko vratar, ki je bil popolnoma 
nepripravljen na kakršenkoli napad v vratarjevem prostoru, utrpel hujše telesne posledice. 
Predvsem pa je igralec Uroš Rapotec ravnal predrzno, ko je napadel vratarja, v času ko žoga 
sploh ni bila v igri in celo v njegovem »vratarjevem« prostoru, v področju 6 metrov. V 
konkretnem primeru gre za igralca prve moške rokometne lige, torej za izkušenega igralca, ki 
se je zavedal  svojega ravnanja in ga hotel storiti.   
 
Glede igralčevih navedb o nerazumljivosti uporabljene pravne podlage za izrek suspenza in 
pravno zmotnem suspenzu, pa je disciplinska sodnica na podlagi 4. odstavka 67. člena DPRZS, 
po uradni dolžnosti, dne 18. 10. 2017 izdala popravek sklepa o suspenzu zoper igralca Uroša 
Rapotca. Pri pisanju obrazložitve sklepa je namreč prišlo do očitne pisne pomote, ko je bilo 
zapisano, da je predpisna sankcija za naveden disciplinski prekršek po 34/1 členu DPRZS, 
opomin ali prepoved igranja od ene do štirih tekem in denarna kazen. Dejansko je predpisna 
sankcija za navedeni prekršek po 1. odstavku 34. člena DPRZS  za navedeni prekršek prepoved 
igranja od treh (3) do dvanajstih (12) tekem in denarna kazen, kar je zadostna pravna podlaga 
za izdajo sklepa o suspenzu.   
 

Glede navedb igralca, da se morajo odpravijo krivice, ki so s tem suspenzom bile storjene RD 
Koper 2013 in predlaga tudi razveljavitev tekme 6. kroga med RD Koper 2013 in RD Riko 
Ribnica, pa disciplinska sodnica ugotavlja, da disciplinski sodnik ni pristojen organ za 
odločanje o razveljavitvi posameznih tekem.  
 
 
Disciplinska sankcija: 
  
Disciplinska sodnica je v obnašanju Uroša Rapotca 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 in denarna kazen. V obravnavani zadevi je disciplinska sodnica izrekla 
disciplinsko sankcijo - prepoved igranja na štirih (4) tekmah Lige NLB  in denarna kazen v 
višini štiristo (400,00) EUR.   



  

 

 
 
 
 
Pri odmeri disciplinske sankcije je disciplinska sodnica upoštevala oteževalno okoliščino, da je 
igralec naklepno ravnal nešportno, ko je izza hrbta izvršil nešportno dejanje, nad vratarjem, 
ki na tovrstno dejanje ni bil pripravljen. Zaradi nepripravljenosti vratarja na nešporten napad 
s strani hrbta, bi namreč lahko prišlo do hujših telesnih poškodb.  
Kot že navedeno pa gre za rokometnega igralca, ki že dolga leta igra rokomet in bi se zato 
moral glede na izkušnje in dejstvo da gre za razumno osebo, moral in mogel zavedati, da 
lahko tovrstno dejanje privede do hujših ali celo dolgotrajnejših oziroma resnejših telesnih 
poškodb. Igralec pa se je v konkretnem primeru vseeno brezobzirno in namerno odločil, da bo 
izvršil tovrstno dejanje in zato mora prevzeti odgovornost za svoja ravnanja, ne glede na žar 
borbe in željo po  zmagi nad nasprotno ekipo. Disicplinska 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 12. 10. 2017 je disciplinska sodnica izrekla suspenz zoper disciplinskega kršitelja. Čas 
prebit v suspenzu, se vračuna v disciplinsko sankcijo. 
 
Ad 2. 
 
Disciplinska sodnica je na podlagi ogleda videoposnetka tekme ugotovila, da igralec ni 
odgovoren za takšen napad na vratarja, da le-ta zaradi nešportnega napada ni bil več 
sposoben braniti v nadaljevanju tekme. Na podlagi ogleda videoposnetka tekme je namreč 
disciplinska sodnica ugotovila, da je vratar po storjenem prekršku še vedno bil sposoben 
braniti in nadaljevati tekmo (okoli deset minut po samem prekršku, storjenem s strani igralca 
Uroša Rapotca). 
Na podlagi zgoraj navedenega je disciplinska sodnica ugotovila, da v dokaznem postopku ni 
bilo dokazano, da je igralec Uroš Rapotec storil dejanje, ki se mu očita pod točko 2. sklepa.  
 
 

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 Uroš Rapotec (67/2 DPRZS elektronska oblika preko rokometnega kluba);
- 1 x prijavitelju (67/2 DPRZS - preko običajnega sredstva);
- 1 x komisarju lige 
- 1 x arhiv. 
 

 

 

                      

1 x Uroš Rapotec (67/2 DPRZS elektronska oblika preko rokometnega kluba); 
preko običajnega sredstva); 

Disciplinska sodnica 
                      Nina Tomić 

 
 

   


