
  

   

 
 
 

DISCIPLINSKI SODNIK 

 

Datum: 03.10.2019 

Številka: 15-4DS/2019-3 

 

Na podlagi določil Disciplinskega pravilnika Rokometne zveze Slovenije z dne 17.07.2019 

(v nadaljevanju: DPRZS), je disciplinski sodnik dne 30.09.2019 uvedel disciplinski 

postopek zoper igralca Levc Vida (RK GORENJE VELENJE). Postopek je bil uveden na 

podlagi prijave delegata na tekmi g. Pirc Brankota z dne 28.09.2019, prejete dne 30.09.2019. 

Disciplinski sodnik je v zvezi s tem sprejel: 

 

S K L E P 

LEVC VID, igralec RK GORENJE VELENJE – Liga NLB 

 

je odgovoren, da je na tekmi med moštvoma RD RIKO RIBNICA in RK GORENJE 

VELENJE v Ribnici, dne 28.09.2019 storil posebej nevaren prekršek, ko je z roko v obraz 

udaril nasprotnega igralca.   

 

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. in 31. členom DPRZS, zato se mu izreče disciplinska sankcija: 

 

prepoved igranja na eni (1) tekmi v moški članski kategoriji 

in denarna kazen v višini 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 28.09.2019 je bila odigrana tekma med moštvoma RD RIKO RIBNICA in RK 

GORENJE VELENJE V Ribnici, na kateri je igralec z roko v obraz udaril nasprotnega 

igralca.  

 

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

vpogledal v prijavo v disciplinski postopek z dne 28.09.2019, prejeto dne 30.09.2019, uradni 

zapisnik tekme, pripombe delegata, izjavo sodnikov, izjavo igralca, dodatno izjavo igralca, 

izjavo kluba in videoposnetek tekme. 

 

Delegat na tekmi g. Pirc Branko je v prijavi v disciplinski postopek navedel, da je igralec 

storil posebej nevaren prekršek, ki sta ga sodnika sankcionirala z diskvalifikacijo s pisnim 

poročilom (Pravilo 8:6a). Enako je navedel tudi v svoji izjavi. 

 



  

   

 
 
 

Sodnika sta v svoji pisni izjavi – poročilu navedla, da je igralec Levc Vid v 58. minuti tekme 

storil posebej nevaren prekršek in sicer je z roko (pestjo) v obraz oz. predel nosu, udaril 

nasprotnega igralca. Dosodila sta diskvalifikacijo s pisnim poročilom, v skladu s Pravilom 

8:6a. Po dejanju se je igralec športno opravičil.  

 

Igralec je v svoji izjavi navedel, da je bil udarec igralca nasprotne ekipe nenameren in zgolj 

v žaru borbe. Igralcu se je takoj po prekršku tudi opravičil.  

 

V svoji dodatni izjavi z dne 01.10.2019 je ponovno poudaril, da prekršek, ki ga je storil na 

tekmi 4. kroga NLB lige nad igralcem Ribnice, ni bil nameren. Žal je nasprotnega igralca ob 

tem po nesreči zadel v obraz. Poudarja pa, da igralca ni zadel s pestjo, ampak z dlanjo. Takoj 

po storjenem prekršku se mu je tudi opravičil in mu povedal, da je bilo nenamerno. V 

preteklosti ni imel težav z disciplinskimi sankcijami in je zagovornik »fair playa«. Tudi sam 

je bil namreč že veliko poškodovan in nad nikomer ne bi namerno naredil prekrška, ki bi 

lahko ogrožal njegovo zdravje. Dogodek resnično obžaluje in bo naredil vse, kar je v njegovi 

moči, da se dogodek ne ponovi več. V upanju na izrek minimalne možne kazni se zahvaljuje 

in lepo pozdravlja. 

 

RK Gorenje Velenje v vezi uvedbe disciplinskega postopka zoper igralca Vida Levca, zaradi 

prekrška na tekmi RD Ribnica : RK Gorenje Velenje, dne 28.9.2019, podaja tudi svoje 

stališče. Zadnje kar lahko za igralca trdijo je, da bi bil nepošten ali se obnašal nešportno. 

Prav nasprotno. Trenerji pri njemu pogosto pogrešajo več žara in pozitivne predrznosti. Po 

ogledu posnetka so še toliko bolj prepričani, da ni šlo za nameren udarec, ki ga na tekmi s 

tribune sploh ni bilo videti. Iz posnetka je razvidno, da je udarec bil in da je bila reakcija 

sodnikov pravilna. Menijo pa, da se tudi iz njegove kretnje, ko je pred kontaktom z igralcem 

obrnil glavo, vidi, da ni gledal kam bo zadel igralca in torej tudi ni ciljal na njegov obraz. 

Ocenjujejo, da gre za kontakt, ki se v rokometu žal zgodi. Se pa strinjajo, da ga je zaradi 

zaščite zdravja igralcev potrebno sankcionirati, kot je bilo tudi v tem primeru. Zaradi vsega 

zgoraj napisanega menijo, da bo minimalna predvidena sankcija dosegla svoj namen in se 

Vidu ter ostalim našim igralcem podobne stvari v prihodnje več ne bodo dogodile. Poleg 

tega prosijo, da se o sankciji odloči čim prej, saj imajo pred sabo izjemno natrpan razpored, 

ko bodo v dvanajstih dneh odigrali 4 tekme. V upanju, na razumevanje zgoraj naštetih 

dejstev, se zahvaljujejo in lepo pozdravljajo. 

 

Disciplinski sodnik sledi navedbam delegata, rokometnih sodnikov, igralca in njegovega 

kluba, da je do udarca res prišlo in da je šlo za nevaren prekršek. Disciplinski sodnik pa po 

ogledu posnetka tekme prav tako sledi navedbam igralca in njegovega kluba, da udarec, 

kljub temu, da se je zgodil, ni bil nameren in je nasprotnega igralca zadel po nesreči. V 

samem dejanju ni bilo zaznati namere po poškodovanju nasprotnega igralca.  

 

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  je igralec storil 

disciplinski prekršek s tem, ko je nenamerno storil posebej nevaren prekršek, je pa potrebno 

seveda tudi nenameren prekršek sankcionirati. 

 

 



  

   

 
 
 

Disciplinska sankcija: 

 

Disciplinski sodnik je v obnašanju Levc Vida 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 eni (1) tekmi v moški članski kategoriji in denarna 

kazen v višini 200,00 EUR.  

 

Disciplinski sodnik je kot olajševalno okoliščino upošteval dejstvo, da igralec za tovrstni 

disicplinski prekršek v preteklosti še ni bil sankcioniran, da se je za dogodek opravičil, da 

za dejanje prevzema vso odgovornost, ter da je šlo za nenameren udarec, zato je določil 

najnižjo predpisano kazen. 

 

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.  

 

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 Levc Vid (67/2 DPRZS - elektronska oblika preko rokometnega kluba), 

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

- 1x komisar lige, 

- 1x arhiv; 

 

 

 

 


