
  

    

  
 
 

DISCIPLINSKI SODNIK 

 

Datum: 26.11.2018 

Številka: 15-9DS/2018-2 

 

Na podlagi določil Disciplinskega pravilnika Rokometne zveze Slovenije z dne 28.06.2016 

(v nadaljevanju: DPRZS), je disciplinski sodnik dne 20.11.2018 uvedel disciplinski 

postopek zoper igralca Kljun Jureta, RD LL GROSIST SLOVAN. Postopek je bil uveden 

na podlagi prijave komisarja g. Aleša Juga z dne 19.11.2018, prejete dne 19.11.2018. 

Disciplinski sodnik je v zvezi s tem sprejel: 

 

S K L E P 

Kljun Jure, igralec RD LL GROSIST SLOVAN – 1. B DRL moški 

 

je odgovoren, da je na tekmi med moštvoma RD LL GROSIST SLOVAN in RK SLOVENJ 

GRADEC 2011 v Ljubljani, dne 16.11.2108 s kolenom v mednožje udaril igralca 

nasprotnega moštva. 

 

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, zato se mu izreče disciplinska sankcija: 

 

prepoved igranja na dveh (2) tekmah 1.B DRL moški 

in denarna kazen v višini 300,00 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 16.11.2018 je bila odigrana tekma med moštvoma RD LL GROSIST SLOVAN in RK 

SLOVENJ GRADEC 2011v Ljubljani, na kateri je igralec Kljun Jure s kolenom v mednožje 

udaril igralca nasprotnega moštva.  

 

V disciplinskem postopku je bil izveden dokazni postopek, v katerem je disciplinski sodnik 

vpogledal v prijavo v disciplinski postopek z dne 19.11.2018, prejeto dne 19.11.2018, uradni 

zapisnik tekme, mnenje Komisije za sojenje z dne 18.11.2018, izjavo igralca z dne 

22.11.2018 in videoposnetek tekme. 

 

Komisar Aleš Jug je v prijavi z dne 19.11.2018 navedel, da je igralec RD Slovana, št. 44 – 

Kljun Jure, s kolenom v mednožje udaril nasprotnega igralca, ko le ta ni imel žoge. 

 

Komisija za sojenje je v svojem mnenju z dne 18.11.2018 navedla, da je na videoposnetku 

vidno, da je igralec A 44, Kljun Jure,  s kolenom v mednožje udaril nasprotnika. Žoga je bila  



  

    

  
 
 

v tistem trenutku daleč stran od dogodka, kar pomeni, da gre za obliko naklepnega in 

zlonamernega dejanja, ki ni v nikakršni povezavi z igralno situacijo. Za tovrstna dejanja je 

v skladu s pravilom 8:6 zahtevana kazen diskvalifikacija s pisnim poročilom (modri karton). 

Še posebej nerazumljivo je, da je udarec s kolenom usmerjen v mednožje nasprotnika, kar 

bi se lahko končalo s hudo poškodbo.  

 

Igralec Kljun Jure je v svoji izjavi z dne 22.11.2018 navedel, da se je dne 16.11.2018 na 

tekmi RD LL Grosist Slovan - RK Slovenj Gradec 2011, pripetil omenjeni dogodek. 

Dogodek se je zgodil v efektu, v žaru borbe in zato je refleksno odreagiral na provokacije 

nasprotnika, sicer nepravilno in da na podlagi svoje zgodovine obljubi, da se podobni 

nešportni dogodki ne bodo več ponovili, saj je tudi sam mnenja, da tovrstni dogodki ne sodijo 

na športna igrišča. Rad bi se tudi opravičil vsem vpletenim, predvsem nasprotnemu igralcu 

Jarošu Buloviču,  Rokometnemu  klub Slovenj Gradec 2011 in  RD LL Grosist Slovan ter 

celotnemu združenju 1.B državne rokometne lige. 

 

Disciplinski sodnik je na podlagi priznanja igralca Kljun Jureta in dokazov ugotovil, da je 

igralec Kljun Jure storil disciplinski prekršek na način in v obsegu, kot je razvidno iz sklepa. 

Disciplinski sodnik sledi priznanju igralca, ki ga je podal v svoji izjavi z dne 22.11.2018, s 

katero je potrdil, da se je omenjeni dogodek dogodil. 

 

Ne more pa slediti njegovi izjavi, da se je dogodek dogodil v žaru borbe in na podlagi 

provokacije nasprotnega igralca. V tem delu disciplinski sodnik sledi mnenju Komisije za 

sojenje z dne 18.11.2018, kjer so navedli, da gre za obliko naklepnega in zlonamernega 

dejanja, ki ni v nikakršni povezavi z igralno situacijo.  

 

V skladu z drugim odstavkom 33. člena DPRZS so oblike grobega nešportnega obnašanja 

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 

grobo nešportno obnašal, ko je nasprotnika brcnil v mednožje, moral pa bi se tudi zavedati, 

da njegovo dejanje škodi ugledu rokometnega športa.  

 

Disciplinska sankcija: 

 

Disciplinski sodnik je v obnašanju Kljun Jureta spoznal 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 disciplinski sodnik izrekel 

disciplinsko sankcijo – prepoved igranja na dveh (2) tekmah v 1.B DRL ligi moški in 

denarna kazen v višini 300,00 EUR. Pri odmeri disciplinske sankcije je disciplinski sodnik 

upošteval oteževalno okolišcino, da je igralec naklepno in zlonamerno ravnal nešportno, ko 

je nasprotnega igralca brcnil v mednožje. Gre za rokometnega igralca, ki že dolgo igra 

rokomet in bi se zato moral in mogel zavedati, da lahko tovrstno dejanje privede do hujše ali 

celo dolgotrajnejše oziroma resnejše telesne poškodbe. Igralec pa se je v konkretnem 

primeru vseeno brezobzirno in namerno odlocil, da bo izvršil tovrstno dejanje in zato mora  

prevzeti odgovornost za svoja ravnanja, ne glede na navedbe, da se je udarec zgodil v efektu, 

žaru borbe in da je le odreagiral na provokacije nasprotnika. Disciplinski sodnik je kot 



  

    

  
 
 

olajševalno okoliščino upošteval dejstvo, da igralec za tovrstni disicplinski prekršek v 

preteklosti še ni bil sankcioniran in da se je za dogodek opravičil. 

 

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. 

 

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 disciplinski organa II. 

stopnje. Umika pritožbe ni mogoče preklicati.  

 

 

 

 

Disciplinski sodnik 

Anže Kavčič     

 
 

 

Vročiti: 

- 1x Kljun Jure (67/2 DPRZS - elektronska oblika preko rokometnega kluba), 

- 1x prijavitelj (67/2 DPRZS - preko običajnega sredstva), 

- 1x komisar lige, 

- 1x arhiv; 

 
 


