
  

    

  
 
 

DISCIPLINSKI SODNIK 

 

Datum: 30.09.2019 

Številka: 15-2DS/2019-3 

 

Na podlagi določil Disciplinskega pravilnika Rokometne zveze Slovenije z dne 17.07.2019 

(v nadaljevanju: DPRZS), je disciplinski sodnik dne 17.09.2019 uvedel disciplinski 

postopek zoper uradno osebo – predsednika kluba g. Lampret Samota – RK SLOVENJ 

GRADEC 2011 - Liga NLB. Postopek je bil uveden na podlagi prijave rokometnega sodnika 

g. Humek Jožeta z dne 15.09.2019, prejete dne 17.09.2019. Disciplinski sodnik je v zvezi s 

tem sprejel: 

 

S K L E P 

Lampret Samo, predsednik kluba RK SLOVENJ GRADEC 2011 – Liga NLB 

 

je odgovoren, da je po tekmi med moštvoma RK SLOVENJ GRADEC 2011 in RK TRIMO 

TREBNJE v Slovenj Gradcu, dne 14.09.2019 s tribune prišel na igrišče in se nešportno 

obnašal. 

 

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 

igralcev 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, 

zato se mu izreče disciplinska sankcija: 

 

denarna kazen v višini 200,00 EUR. 

 

Denarno kazen je dolžan storilec disciplinskega prekrška plačati v roku treh (3) dni od 

dokončnosti sklepa. 

 

V kolikor je storilec disciplinskega prekrška fizična oseba in denarne kazni ne poravna 

v roku treh (3) mesecev od dokončnosti sklepa, je denarno kazen dolžan plačati klub, 

za katerega je v času storitve prekrška storilec opravljal katerokoli vlogo iz 1. točke 2. 

člena DPRZS. 

 

Obrazložitev: 

 

Dne 14.09.2019 je bila odigrana tekma med moštvoma RK SLOVENJ GRADEC 2011 in 

RK TRIMO TREBNJE v Slovenj Gradcu, po kateri se je predsednik kluba g. Lampret Samo 

nešportno obnašal.  

 

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

vpogledal v prijavo v disciplinski postopek z dne 15.09.2019, prejeto dne 17.09.2019, uradni 

zapisnik tekme, pripombe in izjavo delegata, izjavo g. Lampret Samota z dne 18.09.2019, 

dodatno izjavo g. Škvarč Roka z dne 26.09.2019 in dodatno izjavo g. Humek Jožeta z dne 

26.09.2019 ter videoposnetek tekme. 



  

    

  
 
 

Rokometni sodnik g. Humek Jože je v Prijavi v disciplinski postopek z dne 15.09.2019 

navedel, da je po končani tekmi med ekipama RK Slovenj Gradec 2011 in RK Trimo Trebnje 

pristopil k zapisnikarski mizi predsednik domače ekipe, ki je želel fizično obračunati z njim. 

Redarji, ki so bili ob zapisnikarski mizi so to preprečili.  

 

Delegat g. Pirc Iztok je v Pripombah delegata in Izjavi navedel, da je po končani tekmi k 

zapisnikarski mizi pristopil predsednik domačega kluba g. Samo Lampret in poizkušal 

fizično napasti sodnika Humek Jožeta. Redarska služba je to preprečila. Na podlagi 

Obvestila o uvedbi disciplinskega postopka in zaprosila za dodatno pisno pojasnilo je delegat 

navedel, da k izjavi, ki jo je poslal v zvezi prijave g. Lampret Samota, na tekmi v Slovenj 

Gradcu nima kaj več za dodati. 

 

G. Lampret Samo je v svojem odgovoru na uvedbo disciplinskega postopka z dne 

18.09.2019 navedel, da so z velikim začudenjem v klubu sprejeli pošto o prijavi, zaradi 

nešportnega dogajanja na zadnji domači tekmi med RK Slovenj Gradec 2011 in RK Trimo 

Trebnje. Sam je po tekmi pristopil do zapisnikarske mize in izrazil nezadovoljstvo nad 

sojenjem, navedel pa je tudi kar precej dejstev, ki držijo. To so ugotovili tudi po ogledu 

posnetkov tekme. Na tekmi nista bili zgolj dve sporni situaciji, ki jim jih je g. Pirc pisno 

obrazložil in se mu na tem mestu zahvaljuje. Vsaj ena izmed teh obrazložitev ima napako, 

kar se ob natančnem ogledu posnetka tudi opazi. Vendar ne bo pisal o tem, saj meni, da so 

sodniki ljudje, očetje, možje… in imajo pravico do napake, kot jo imajo vsi, ki nekaj delajo. 

Za boljše razumevanje pa predlaga ponovni ogled zadnjih 10 minut tekme. Ne potrebuje 

potrditve ali zanikanja pravilnosti razmišljanja, le sami sebi naj odgovorijo, kako bi se 

počutili v takšni situaciji, če bi v belem dresu igrali njihovi sinovi, otroci, sosedje. Še enkrat 

jasno pove, da ni človek, ki bi fizično obračunal s sodnikom, je pa človek, ki ga močno 

prizadenejo krivice. Krivice, ki se zgodijo ljudem, ki so v položajih, kjer se ne morejo braniti 

in lahko samo pokimajo. To so v tej situaciji bili njegovi »otroci« v belem dresu, to so bili 

najmlajši otroci na tribunah in to so bili vsi ostali navijači in ljubitelji rokometa na 

Koroškem. To je tudi jasno in odločno sodnikoma povedal. Da nekaj na tekmi ni bilo prav, 

se je pokazalo tudi po tem, da je skoraj polna dvorana navijačev še skoraj 15 minut po tekmi 

vztrajala v dvorani in od sodnikov zahtevala naj »Sodijo pošteno!«. Sprašuje se, ali lahko 

kot predsednik prepriča slabih 1000 ljudi naj se odločijo, da je bil odnos do njihovega kluba 

na tej in tudi tekmi pred tem nesramen ? Na srečo nima takšne moči in včasih se je potrebno 

zazreti tudi vase, vsakdo v tem odnosu bi se moral. Sam je po tekmi in tuširanju odšel tudi 

do sodnikov in delegata, se jim opravičil za neprijazno obnašanje in jim (vsem trem) pošteno 

stisnil roko. Menil je, da so se dogovorili in sprejeli slab dan drug drugega, ter zato tudi od 

podpredsednika zahteval, da umakne njihovo že pripravljeno prijavo slabega sojenja. Očitno 

stisk roke ni bil iskren od vseh. Dokler bo predsednik Rokometnega kluba Slovenj Gradec 

2011 bo naredil za njegove fante, navijače in podpornike vse. Vse, da jih zaščiti in jim stoji 

ob strani. Še naprej bo delal v korist slovenskega rokometa in če kdo meni, da je korist 

slovenskega rokometa to, da so zmeraj vsi tiho, ko se dogajajo krivice in kimajo, se prekleto 

moti. Vsaj takšno je njegovo mnenje. Sam ne bo tiho in tiho ne bodo tudi navijači, lahko mu 

verjamemo. Zaradi takšnih in podobnih vzrokov so iz slovenskega rokometa žal že odhajali 

sponzorji, meceni in ljudje, ki so vlagali svoj denar. Zato meni, da bo bolje, da se začnemo 

pogovarjati, da se jih upošteva in začne iskati rešitve v dobro slovenskega rokometa. Sami 

so na dialoge pripravljeni, zelo jasno in odkrito pa pričakujejo spoštljiv odnos od krovne  

 



  

    

  
 
 

organizacije in pošten servis za storitev, ki jo drago plačujejo za izvedbo tekem. 

 

Na podlagi prošnje za dodatne informacije z dne 23.09.2019 sta svoji dodatni izjavi podala 

tudi oba sodnika.  

 

Sodnik g. Škvarč Rok je navedel, da kot je napisal že v Prijavi v disciplinski postopek z dne 

15.09.2019, je po koncu zgoraj navedene tekme k zapisnikarski mizi pristopil predsednik 

domačega kluba, g. Samo Lampret in hotel fizično obračunati s kolegom Humek Jožetom, 

vendar je to preprečila redarska služba. Poleg tega pa je navedel še, da ni slišal, da bi g. 

Lampret protestiral in se neprimerno »besedno« izražal. Je pa za njega osebno neprimerno 

tudi telesno izražanje (v tem primeru stiskanje pesti proti drugi osebi, obrazna mimika, ipd.). 

Prav tako ni slišal, da bi g. Lampret besedno grozil z obračunavanjem, da pa je hotel fizično 

obračunati s sodnikom, pa je razbral iz njegovega obnašanja (drže telesa, stiskanja pesti in 

obrazne mimike) in tega, da so ga varnostniki zadrževali, da se ni približal kolegu. 

Predvideva, da v kolikor bi se g. Lampret želel normalno pogovoriti, verjetno ne bilo 

potrebno posredovanje varnostnikov. Ampak o tem ne more soditi, ker ne ve, kako g. 

Lampret sicer drugače komunicira. 

 

Sodnik g. Humek Jože pa je navedel, da sta po končani tekmi s sodniškim kolegom Rokom 

Škvarčem stala pri zapisnikarski mizi. Poleg so bili g. Iztok Pirc (delegat), napovedovalec 

in dva redarja. Ko se je obrnil proti tribuni je videl gospoda, ki gre proti zapisnikarski mizi 

z veliko mere jeze in agresije (v jezi je kazal proti njemu in imel stisnjeno pest). Stopil je 

izza zapisnikarske mize in gospod je na vsak način hotel pristopiti do njega, vendar sta to k 

sreči preprečila varnostnika. Gospodu ni rekel niti besede. Ko sta se odpravljala iz garderobe 

je g. Pirc Iztok vprašal, če se jima lahko predsednik RK Slovenj Gradec opraviči. Dejala sta, 

da lahko in takrat sta videla, da je gospod, ki je hotel fizično obračunati z njim, predsednik 

RK Slovenj Gradec gospod Lampret. Gospod Lampret je pri samem dogodku pri 

zapisnikarski mizi rekel nekaj besed, vendar ni slišal, kaj je rekel. Vsekakor pa ni pristopil 

mirno do zapisnikarske mize in navajal sodniške napake. Če bi gospod Lampret pristopil 

mirno do zapisnikarske mize, bi se z njim sigurno pogovoril in mu pojasnil sodniško 

odločitev. Poraja se mu vprašanje, zakaj se je potem prišel g. Lampret opravičiti, če je samo 

izrazil nezadovoljstvo nad sojenjem in navedel neka dejstva, kar je razvidno iz njegovega 

odgovora na uvedbo disciplinskega postopka. Opravičil se je za neprijazno obnašanje – 

nezadovoljstvo nad sojenjem in navajanje dejstev, pa res ni neprijazno obnašanje. Poskus 

fizičnega napada na sodnika pa je že bolj neprijazno obnašanje. 

 

G. Lampret Samo je priznal, da je pristopil do zapisnikarske mize in izrazil nezadovoljstvo 

nad sojenjem, sodnika pa sta v svojih izjavah navedla, da do zapisnikarske mize ni pristopil 

mirno, ampak je s kretnjami nakazoval na svoje nezadovoljstvo in da je poskusil fizično 

napasti sodnika. 

 

8. člen DPRZS določa, da se lahko storilca kaznuje tudi za poskus disciplinskega prekrška, 

v tem primeru poskusa fizičnega napada na sodnika, samo glede tistih prekrškov, kjer je tako 

izrecno odločeno. V tem primeru bi se storilca kaznovalo tako, kot če bi disciplinski prekršek 

dokončal, lahko pa se ga kaznuje tudi mileje. 32., 33. in 34. člen DPRZS izrecno ne določajo, 

da bi se storilca lahko kaznovalo tudi za poskus disciplinskega prekrška. 



  

    

  
 
 

Disciplinski sodnik je na podlagi priznanja g. Lampreta in dokazov ugotovil, da je g. 

Lampret storil disciplinski prekršek na način in v obsegu, kot je razvidno iz sklepa. 

Disciplinski sodnik sledi navedbam sodnikov in g. Lampreta, da je stopil na igrišče in 

pristopil do sodniške mize in da to ni storil mirno, kot navajata sodnika, poleg tega pa g. 

Lampret v svoji izjavi navaja, da se je sodnikoma opravičil za svoje dejanje. Njegove kretnje  

in poskus, da bi se približal sodnikoma, kažejo na dejstvo, da je želel tako izraziti svoje 

nezadovoljstvo in nestrinjanje s sodniškimi odločitvami in proti njim na ta način protestiral. 

V skladu s tretjim odstavkom 32. člena DPRZS so oblike nešportnega obnašanja besedna in 

nebesedna dejanja kot protesti proti odločitvam sodnikov in delegata, glasni protesti s 

kretnjami ali provokativno obnašanje in izzivanje, ki povzroča očitno nezadovoljstvo 

udeležencev športne prireditve in gledalcev, kot tudi vsa podobna dejanja, ki škodijo ugledu 

rokometnega športa 

 

V konkretnem primeru se je g. Lampret Samo nešportno obnašal, ko je po tekmi stopil na 

igrišče in se odpravil do zapisnikarske mize in poskušal priti v njuno bližino, predvsem z 

namenom, da izrazi svoje nezadovoljstvo nad sojenjem, tudi s kretnjami. Tovrstno obnašanje 

predsednika ni primerno za uradno osebo na takšnem nivoju tekmovanja. G. Lampret je na 

ta način protestiral nad odločitvami rokometnih sodnikov tekom tekme, čeprav bi to lahko 

storil po uradni poti, na način, da če misli, da sta sodnika slabo opravila svoje delo, obstajajo 

na zvezi organi, ki so pristojni za ocenjevanje sodniškega dela. Nikakor pa si predsednik 

kluba ne sme dovoliti, da pride na igrišče, tu svojega dela ni v celoti opravila redarska služba, 

in na tak način sodnikom poskuša obrazložiti svoje nezadovoljstvo nad odločitvami.   

 

Disciplinski sodnik ni pristojen za oceno sodniškega dela, je pa potrebno vsak prihod 

nepooblaščene osebe na igrišče sankcionirati, drugače si bo v prihodnje še kdo vzel to 

možnost in vdrl na igrišče, ter obračunal, verbalno ali kako drugače, s sodnikom, za katerega 

bo menil, da ni »pravilno« opravil svojega dela.  

 

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. Glede na to, da je g. Lampret 

uradna oseba kluba in da ne opravlja klubskih dolžnosti na tekmi (ni zaveden v zapisniku), 

disciplinski sodnik ni poleg denarne kazni izrekel tudi disciplinske sankcije prepovedi 

opravljanja dolžnosti, čeprav je v tem členu določena, saj bi bila le ta brezpredmetna.  

 

Disciplinska sankcija: 

 

Disciplinski sodnik je v obnašanju g. Lampret Samota spoznal 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 disciplinski sodnik izrekel disciplinsko sankcijo 

– denarna kazen v višini 200,00 EUR. Pri odmeri disciplinske sankcije je disciplinski 

sodnik kot olajševalno okoliščino upošteval dejstvo, da se je g. Lampret za dejanje 

sodnikoma takoj po dogodku opravičil in da predhodno še ni bil sankcioniran za katerikoli 

disciplinski prekršek, kot oteževalno okoliščino pa dejstvo, da je prišel na igrišče, kamor ni  

 



  

    

  
 
 

imel dostopa in na neprimeren način izrazil svoje nestrinjanje s sodniškimi odločitvami. 

 

Denarno kazen je dolžan storilec disciplinskega prekrška plačati v roku treh (3) dni od 

dokončnosti sklepa.  

 

V kolikor je storilec disciplinskega prekrška fizična oseba in denarne kazni ne poravna v 

roku treh (3) mesecev od dokončnosti sklepa, je denarno kazen dolžan plačati klub, za 

katerega je v času storitve prekrška storilec opravljal katerokoli vlogo iz 1. točke 2. člena 

DPRZS. 

 

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 Lampret Samo (67/2 DPRZS - elektronska oblika preko rokometnega kluba), 

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

- 1x komisar lige, 

- 1x arhiv; 

 

 

 

 


