
  

 

 

 
DISCIPLINSKI SODNIK 

 
                                                                                                               Datum: 11. 12. 2016 

Številka: 15-1624/2016 
 
 
Na podlagi določil Disciplinskega pravilnika RZS z dne 28. 6. 2016 (v nadaljevanju: DPRZS), je 
disciplinska sodnica dne 6. 12. 2016 uvedla disciplinski postopek zoper g. Tomaža Miklavčiča 
igralca MRD DOBOVA - 1. A DRL moški. Postopek je bil uveden na podlagi prijave delegata g. 
Roberta Krašne z dne 6. 12. 2016. Disciplinska sodnica je v zvezi s tem sprejela: 
 

S K L E P 
 

Tomaž Miklavčič igralec MRD DOBOVA - 1. A DRL moški 
 

je odgovoren, da je dne 3. 12. 2016 na tekmi med moštvoma MRD DOBOVA in RK TRIMO na 
Dobovi, v zadnji minuti tekme, oziroma 4 sekunde pred koncem tekme preprečil hitro 
izvajanje začetnega meta ter s tem možnost zadetka. 
 
S tem je storil disciplinski prekršek po 1. odstavku 32. člena DPRZS – nešportno obnašanje 
igralca 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 igranja na eni (1) tekmi v kategoriji 1. A DRL - MOŠKI 
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 3. 12. 2016 je bila odigrana tekma med moštvoma MRD DOBOVA in RK TRIMO na Dobovi, 
na kateri se je igralec Tomaž Miklavčič nešportno obnašal.  
 
V disciplinskem postopku je bil izveden dokazni postopek, v katerem je disciplinska sodnica 
vpogledala v prijavo v disciplinski postopek prejeto dne 6. 12. 2016, poročilo kot prilogo 
zapisnika tekme, izjavo delegata g. Roberta Krašne po tekmi, pisno poročilo - izjavo 
rokometnega sodnika g. Dejana Čretnika po tekmi, izjavo igralca po tekmi z dne 3. 12. 2016, 
dodatno izjavo igralca Tomaža Miklavčiča prejeto dne 7. 12. 2016 in videoposnetek tekme.  
 
Igralec Tomaž Miklavčič je v izjavi po tekmi navedel, da je v žaru borbe in zaradi 
nepoznavanja pravil oviral izvajanje sredine oziroma je zaustavil igralca, da bi izvedel 
oziroma izvajal sredino po prejetem golu. V dodatni izjavi prejeti dne 7. 12. 2016 je igralec 
navedel, da je nekaj sekund pred iztekom igralnega časa prejel RK Trimo Trebnje gol, nato pa 
so želeli čim hitreje izvajati začetni sredinski met, da bi dosegli izenačujoči gol. Igralec je 
navedel, da je ob podaji vratarja RK Trimo Trebnje svojemu igralcu, kateri je želel izvajati 
začetni met na sredini igrišča, naredil prekršek in mu na ta način onemogočil izvajanje 



  

 

začetnega sredinskega meta in da je do tega prekrška prišlo v žaru borbe in prevelike želje po 
zmagi ter nepoznavanju pravil. V zadnjih dveh sezonah se jim je oziroma se je MRD Dobovi 
zgodilo, da je enkrat izgubila točko (sezona 2015/2016 RK Ormož v gosteh), drugič pa obe 
točki tik ob zaključku tekme (sezona 2016/2017 RK Koper), tako, da je tudi to delno vplivalo 
na njegov prekršek ker je želel, da bi končno uspeli končati tekmo katera je bila zelo 
izenačena z domačo zmago in po nekaj zaporednih porazih z ekipo RK Trimo Trebnje prekiniti 
niz poraženosti. Tomaž Miklavčič je navedel, da je po storjenem prekršku, takoj priznal 
napako z dvigom roke. Takoj se je zavedal, da ni bilo pravilno, da je naredil prekršek na 
napačen način in mu je resnično žal, da je to storil in da je bil glede svoje poteze najprej 
kaznovan z rdečim kartonom ter dosojeno sedemmetrovko, kasneje pa sta mu gospoda 
sodnika dosodila še moder karton. Igralec je navedel, da ga je enostavno poneslo v žaru borbe 
in velike želje po zmagi pred domačim občinstvom in mu je iskreno žal za storjen prekršek ter 
upa, da njegov prekršek ni hujše stopnje in da ne bo huje kaznovan, saj bi si to predvsem 
želel zaradi soigralcev oziroma kluba katerim je naredil krivico in jim po svoji napaki odvzel 
morebitno zmago in si želi da bi jim že na naslednji tekmi lahko pomagal na igrišču na poti do 
željene zmage na gostovanju pri RD Izola. Igralec je navedel, da je prejel tudi zapisnik ob 
prijavi gospodov sodnikov in da mora odkrito priznati da ga je zmotila prijava gospoda Krašna 
Roberta. Gospod Krašna je zapisal, da je prejel diskvalifikacijo s pisnim poročilom zaradi 
skrajno nešportnega obnašanja. Igralec Tomaž Miklavčič je navedel, da se zaveda, da 
prekršek ne sodi na igrišče in ne sodi k športnem obnašanju, vendar takoj po storjenem 
prekršku ni oporekal kazni oziroma je še pred dosojenim rdečim kartonom in sedem metrovko 
ter kasneje kazni z modrim kartonom z dvigom roke priznal prekršek. G. Tomaž Miklavčič je 
navedel, da česa podobnega še ni storil v svoji karieri, katera traja že cca. 21/22 let in do 
sedaj ni storil še nikoli nekaj nepoštenega za kar bi moral biti kaznovan oziroma obravnavan 
za hujšo kršitev. Igralec je navedel, da se opravičuje vsem udeležencem slovenske rokometne 
lige in zveze zaradi svoje napake katera ne spada na igrišče in ob enem kvari zgled športa.       

Rokometni sodnik Dejan Čretnik je v pisnem poročilu – izjavi po tekmi navedel, da so 
gostujoči igralci poskušali izvajati začetni met v zadnjih treh sekundah, ki ga je preprečil 
igralec A2, Tomaž Miklavčič, s tem pa je bilo preprečeno hitro izvajanje in možnost zadetka, 
zato je igralca diskvalificiral in mu pokazal moder karton, ter pokazal na 7 metrov.  

Delegat g. Robert Krašna je v izjavi po tekmi navedel, da je v zadnji minuti tekme domači 
igralec Tomaž Miklavčič prejel modri karton zaradi preprečevanja izvajanja začetnega meta, 
s tem je preprečil gostujoči ekipi hitro izvajanje začetnega meta. 

Disciplinska sodnica sledi priznanju igralca g. Tomaža Miklavčiča, navedbam rokometnega 
sodnika in delegata na tekmi, da je igralec storil disciplinski prekršek. Disciplinska sodnica je 
ugotovila, da je Tomaž Miklavčič 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 vsa dejanja, ki škodijo ugledu rokometnega športa. Na podlagi 
Rokometnih pravil se takšen prekršek, kot ga je storil igralec Tomaž Miklavčič, šteje za 
skrajno nešportno obnašanje in kot takšen škodi ugledu rokometnega športa, kar je znak 
nešportnega obnašanja po 32. členu DPRZS. Nepoznavanje pravil, kot navaja igralec v svoji 
izjavi, pa igralca ne eskulpira in mora prevzeti odgovornost za kršitev disciplinskega pravilnika 
Rokometne zveze Slovenija.  

Disciplinska sankcija: 
  
Disciplinska sodnica je v obnašanju Tomaža Miklavčiča spoznala znake nešportnega obnašanja, 
zato mu je bila izrečena disciplinska sankcija. Za disciplinski prekršek po 1. odstavku 32. 
člena DPRZS je določena disciplinska sankcija opomin ali prepoved igranja od ene (1) do štirih 



  

 

(4) tekem in denarna kazen. 
sankcijo - prepoved igranja
kazen v višini 200,00 EUR
upoštevala, da je igralec v žaru 
športno vedenje. Kot olajševalno 
dejstvo, da igralec predhodno
 
Disciplinska sankcija se začne izvrševati na 
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.  

 
Zoper ta sklep je dopustna pritožba v roku 5 dni od vročitve sklepa
II. stopnje – Odbor za arbitražo. Pritožbo lahko vložita 
predlagatelj disciplinskega postopka
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.  
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
organa I. stopnje. 
Vloženo pritožbo lahko vlagatelj umakne do izdaje sklepa
stopnje. Umika pritožbe ni mogoče preklicati.
 

VROČITI: 
 
- 1 x Tomaž Miklavčič (67/2 DPRZS elektronska oblika preko rokometnega kluba)
- 1 x prijavitelju (67/2 DPRZS 
vodstvom tekmovanja); 
- 1 x komisar lige; 
- 1 x arhiv. 
 

 

(4) tekem in denarna kazen.  V obravnavani zadevi je disciplinska sodnica izrekla disciplinsko 
igranja na eni (1) tekmi v kategoriji 1. A DRL 

kazen v višini 200,00 EUR. Pri odmeri disciplinske sankcije je disciplinska sodnica 
v žaru borbe in v preveliki želji po zmagi, postavil lastne želje pred 

Kot olajševalno okoliščino, pa je disciplinska sodnica 
predhodno 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 

 
Pravni pouk: 

pritožba v roku 5 dni od vročitve sklepa. Pritožba se vloži na organ 
Odbor za arbitražo. Pritožbo lahko vložita storilec disciplinskega prekrška 

ostopka. O pritožbi odloča Odbor za arbitražo
se plača pritožbena taksa, katere višina je določena v predpisu RZS, ki določa višino taks. Če 

a 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.  

odpove pravici do pritožbe v roku 24 ur od prejema odločbe disciplinskega 

Vloženo pritožbo lahko vlagatelj umakne do izdaje sklepa – odločbe disciplinskega organa II. 
stopnje. Umika pritožbe ni mogoče preklicati. 

                      

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

adevi je disciplinska sodnica izrekla disciplinsko 
DRL - MOŠKI in denarno 

Pri odmeri disciplinske sankcije je disciplinska sodnica 
postavil lastne želje pred 

disciplinska sodnica upoštevala tudi 
 

i 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 

. Pritožba se vloži na organ 
storilec disciplinskega prekrška in  

arbitražo. V zvezi s pritožbo 
se plača pritožbena taksa, katere višina je določena v predpisu RZS, ki določa višino taks. Če 

a ni plačana v pritožbenem roku, se pritožba zavrže. Pritožbena taksa se vrne, 
ritožba mora vsebovati navedbo sklepa, ki se izpodbija, 

razlog za izpodbijanje, obrazložitev, predlog, naj se izpodbijani sklep razveljavi ali spremeni, 

odločbe disciplinskega 

odločbe disciplinskega organa II. 

Disciplinska sodnica 
                      Nina Tomić 

 

  

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


