
  

 

 

 
DISCIPLINSKI SODNIK 

 
                                                                                                               Datum: 19. 11. 2016 

Številka: 15-1528/2016 
 
 
Na podlagi določil Disciplinskega pravilnika RZS z dne 28. 6. 2016 (v nadaljevanju: DPRZS), je 
disciplinska sodnica dne 2. 11. 2016 uvedla disciplinski postopek zoper g. Roberta Krasniča, 
vodjo moštva RK DRAVA PTUJ – ML. Postopek je bil uveden na podlagi prijave sodnika g. Uroša 
Nahtigala z dne 30. 10. 2016, prejete dne 31.10.2016. Disciplinska sodnica je v zvezi s tem 
sprejela: 
 

S K L E P 
 

Robert Krasnič, vodja moštva RK DRAVA PTUJ – ML 
 

je odgovoren, da  je dne  30. 10. 2016 po odigrani tekmi med moštvoma RD RIKO RIBNICA in 
RK DRAVA PTUJ v Ribnici, pristopil k sodniku Urošu Nahtigalu in zahteval pojasnilo, kaj ima 
sodnik proti RK DRAVA PTUJ. Sodnik Uroš Nahtigal mu je rekel, da se lahko pogovorita zunaj 
pred dvorano, vendar se vodja moštva Robert Krasnič ni strinjal, nakar mu je sodnik Uroš 
Nahtigal rekel, naj se lepše obnaša, ker z vročo glavo ne bo ničesar naredil. Vodja moštva RK 
DRAVA PTUJ Robert Krasnič je nadaljeval z zmerjanjem in besedami, da ga sodnik krade in da 
ga je kradel tudi na Ptuju, kjer je bila prvoligaška tekma. Robert Krasnič je, ko so zapuščali 
dvorano videl, da s provokacijo ne bo nič dosegel, zato je začel groziti, da bo spekel sodnika z 
besedami »spekel te bom, pridi spekel te bom«. 

 
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 
soigralcev 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, se 
mu izreče sankcija: 
 

prepoved opravljanja dolžnosti na eni (1) tekmi v kategoriji ML  
in denarna kazen v višini 200,00 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.  

 
Obrazložitev: 

 
Dne 30. 10. 2016 je bila odigrana tekma med moštvoma RD RIKO RIBNICA in RK DRAVA PTUJ v 
Ribnici, po kateri se je vodja moštva Robert Krasnič nešportno obnašal.  
 
V disciplinskem postopku je bil izveden dokazni postopek, v katerem je disciplinska sodnica 
vpogledala v prijavo v disciplinski postopek z dne 30. 10. 2016, prejeto dne 31. 10. 2016, 
odgovor na zahtevek po dodatnih informacijah komisarja lige, g. Gorana Debelaka z dne 2. 



  

 

11. 2016, uradni zapisnik tekme ter izjavo vodje moštva RK DRAVA PTUJ g. Robert Krasniča z 
nazivom Ugovor na prijavo v disciplinski postopek z dne, 4. 11. 2016, prejeto dne 4. 11. 2016.  
Na podlagi prošnje po dodatnih pisnih pojasnilih, ki je bila podana s strani disciplinske sodnice 
dne 9. 11. 2016, je disciplinska sodnica dne 13. 11. 2016 prejela izjavo s strani sekretarja RD 
RIKO RIBNICA, g. Gregorja Ilca, v kateri je navedeno, da gre za »skupno« izjavo treh 
naslovnikov, g. Janeza Ilca, Jana Kremžarja in Luke Bartola (slednji so bili namreč naprošeni 
za podajo izjav v zvezi z dogodkom po zgoraj navedeni tekmi). Disciplinska sodnica je 
vpogledala v navedeno izjavo.  
 
Vodja moštva g. Robert Krasnič je v izjavi z naslovom Ugovor zoper prijavo v disciplinski 
postopek, z dne 4. 11. 2016, prejeto dne 4. 11. 2016 navedel, da ugovarja prijavi sodnika 
Uroša Nahtigala in da je po končani tekmi sodnika res vprašal, kaj ima proti RK Dravi, ker ga 
njegove sodniške odločitve niso prepričale. Robert Krasnič je navedel, da mu je sodnik 
odvrnil, da mu bo to pojasnil zunaj dvorane, on pa se je nato obrnil in odšel v slačilnico in da 
sodniku ni grozil niti fizično niti verbalno, ter da v kolikor je seznanjen je sodnik kakršnokoli 
grožnjo dolžan prijaviti na kraju dogodka vpričo kršilca, sodnik Uroš Nahtigal pa tega ni storil. 
Prijave pa tudi ni mogel podati, ker on groženj ni izrekel, kar lahko dokaže s pričami.   
 

Rokometni sodnik Uroš Nahtigal je v prijavi v disciplinski postopek z dne 30. 10. 2016, prejeti 
dne 31. 10. 2016 navedel, da  je dne  30. 10. 2016 po odigrani tekmi med moštvoma RD RIKO 
RIBNICA in RK DRAVA PTUJ v Ribnici, vodja moštva RK DRAVA PTUJ, g. Robert Krasnič pristopil 
in zahteval pojasnilo, kaj ima sodnik proti RK DRAVA PTUJ, on pa je rekel, da se lahko 
pogovorita zunaj pred dvorano, vendar se vodja moštva Robert Krasnič ni strinjal, nakar mu je 
on rekel, naj se lepše obnaša, ker z vročo glavo ne bo ničesar naredil, Robert Krasnič pa je 
nadaljeval z zmerjanjem in besedami, da ga sodnik krade in da ga je kradel tudi na Ptuju, 
kjer je bila prvoligaška tekma. Rokometni sodnik je navedel, da je Robert Krasnič , ko so 
zapuščali dvorano videl, da s provokacijo ne bo nič dosegel, zato je začel groziti, da ga bo 
spekel z besedami »spekel te bom, pridi spekel te bom«. 

Sekretar kluba RD Riko Ribnica, Gregor Ilc, je navedel, da so po pogovoru z  Janezom Ilcem 
(RD RIKO RIBNICA), Janom Kremžarjem (zapisnikar) in Luko Bartolom (časomerilec) ugotovili, 
da nima nihče izmed navedenih nobenih dodatnih pojasnil v zvezi omenjenimi dogodki. Vsi 
trije pa tudi trdijo, da provokacij in groženj, ki na bi se domnevno dogajale po tekmi izven 
dvorane niso videli in jih zato ne morejo komentirati. 
 
Robert Krasnič je v izjavi navedel, da sodnik ni mogel podati prijave, ker mu ni izrekel 
groženj, kar lahko dokaže s pričami. Storilec disciplinskega prekrška ni predlagal nobene 
dodatne priče, ki bi jo lahko disciplinska sodnica izprašala o dogodku po tekmi. Disciplinska 
sodnica pa je pozvala vse priče, ki so bile navedene kot dokazni predlog v prijavi rokometnega 
sodnika, da podajo svoje izjave. Disciplinska sodnica je prejela samo »skupno« izjavo s strani 
sekretarja kluba RD Riko Ribnica g. Gregorja Ilca, ki sicer ni bil naprošen, da poda kakršnokoli 
izjavo. Kljub temu dejstvu, je disciplinska sodnica vpogledala v to izjavo iz katere pa izhaja, 
da so zaprošene priče Janez Ilc, Jan Kremžar in Luka Bartol ugotovili, da nima nihče izmed 
navedenih nobenih dodatnih pojasnil v zvezi omenjenimi dogodki. Vsi trije pa tudi trdijo, da 
provokacij in groženj, ki na bi se domnevno dogajale po tekmi izven dvorane niso videli in jih 
zato ne morejo komentirati. Izjava g. Gregorja Ilca tako v konkretnem primeru, ni pripomogla 
k ugotovitvi dejanskega stanja. Disciplinska sodnica pa sledi navedbam rokometnega sodnika 
g. Uroša Nahtigala, da je vodja moštva g. Robert Krasnič po sodnikovem odgovoru, da se lahko 
po tekmi pogovorita zunaj pred dvorano nadaljeval z zmerjanjem, da ga sodnik krade in da ga 
je kradel že na prvoligaški tekmi na Ptuju, to nestrinjanje s sodniškimi odločitvami je 
podkrepil še z izzivanjem rokometnega sodnika z grožnjami, da ga bo spekel ter da naj pride 
in da ga bo spekel. Pozivanje k pretepu se v skladu z DPRZS šteje kot provokativno obnašanje 
in izzivanje, takšno dejanje pa zagotovo škodi ugledu rokometnega športa. 
 



  

 

Disciplinska sodnica je ugotovila, da je Robert Krasnič na predmetni tekmi storil disciplinski 
prekršek na način in v obsegu, kot je razvidno iz izreka sklepa. 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 
je dejansko prišlo do nešportnega obnašanja, vodja moštva se je namreč z zgoraj navedenimi 
besedami provokativno obnašal do uradne osebe in le to izzival ter s tem škodil ugledu 
rokometnega športa. 
 
Robert Krasnič je v svoji izjavi tudi navedel, da v kolikor je on seznanjen je sodnik kakršnokoli 
grožnjo dolžan prijaviti na kraju dogodka vpričo kršilca. V skladu s 63. členom DPRZS je 
potrebno podati prijavo v disciplinski postopek takoj, ko se je izvedelo za prekršek (kar je 
rokometni sodnik tudi storil), ni pa potrebno podati prijave pred samim domnevnim kršilcem 
discipline, kot to navaja g. Robert Krasnič. Slednji ima namreč možnost, da se o prijavi izjasni 
v disciplinskem postopku.                                                            
 
Disciplinska sankcija: 
  
Disciplinska sodnica je v obnašanju Roberta Krasniča spoznala 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 disciplinska sodnica izrekla disciplinsko sankcijo - 
prepoved opravljanja dolžnosti na eni (1) tekmi v kategoriji ML in denarno kazen v višini 
200,00 EUR. Pri odmeri disciplinske sankcije je disciplinska sodnica upoštevala oteževalno 
okoliščino, da je vodja moštva specialni povratnik, saj je storil istovrstne disciplinske prekrške 
že v kategoriji 1. A DRL moški. Disciplinska sodnica sicer verjame, da bo zgoraj navedena 
disciplinska sankcija za vodjo moštva zadostovala, kljub dejstvu, da je v višji kategoriji 
tekmovanja specialni povratnik.  
  
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.  
 

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 Robert Krasnič (67/2 DPRZS elektronska oblika preko rokometnega kluba)
- 1 x prijavitelju (67/2 DPRZS 
vodstvom tekmovanja); 
- 1 x komisar lige; 
- 1 x arhiv. 
 

 

 

                      

Robert Krasnič (67/2 DPRZS elektronska oblika preko rokometnega kluba)
(67/2 DPRZS - preko običajnega sredstva komuniciranja med delegatom in 

Disciplinska sodnica 
                      Nina Tomić 

 
 
 

  

Robert Krasnič (67/2 DPRZS elektronska oblika preko rokometnega kluba); 
preko običajnega sredstva komuniciranja med delegatom in 


