
  

 

DISCIPLINSKI SODNIK 
 

                                                                                                               Datum: 2. 4. 2017 
Številka: 15-408/2017 

 
Na podlagi določil Disciplinskega pravilnika RZS z dne 28. 6. 2016 (v nadaljevanju: DPRZS), je 
disciplinska sodnica dne 11. 3. 2017 uvedla disciplinski postopek zoper g. Sašo Pekeča, vodjo 
moštva RK SVIŠ IVANČNA GORICA (ML). Postopek je bil uveden na podlagi prijave RK DOL TKI 
HRASTNIK, g. Roka Petriča z dne 22. 2. 2017, prejete dne 24. 2. 2017. Disciplinska sodnica je 
v zvezi s tem sprejela: 
 

S K L E P 
Saša Pekeč, vodja moštva RK SVIŠ IVANČNA GORICA (ML) 

 
1. ni odgovoren da je dne 6. 2. 2017 na tekmi med moštvoma RK SVIŠ IVANČNA 

GORICA in RK DOL TKI HRASTNIK v Ivančni Gorici, žalil igralca RK DOL-a Roka 
Pintarja. 

2. ni odgovoren da je na zgoraj navedeni tekmi, po prekršku Žige Lovriča v 59:57 
minuti tekme skočil na igrišče in začel daviti igralca RK DOL TKI HRASTNIK Žana 
Blagotinška. 

Obrazložitev: 
 
Dne 6. 2. 2017 je bila odigrana tekma med moštvoma RK SVIŠ IVANČNA GORICA in RK DOL TKI 
HRASTNIK v Ivančni Gorici, na kateri se vodja Saša Pekeč ni nešportno oziroma grobo 
nešportno obnašal. 
 
V disciplinskem postopku je bil izveden dokazni postopek, v katerem je disciplinska sodnica 
vpogledala v prijavo v disciplinski postopek z dne 22. 2. 2017, prejeto dne 24. 2. 2017, uradni 
zapisnik tekme, izjavo vodjo moštva Saše Pekeča z dne 14. 3. 2017, prejeto dne 15. 3. 2017, 
dodatno izjavo sodnika Borisa Sintiča z dne 14. 3. 2017, prejeto dne 14. 3. 2017 in izjavo 
zapisničarke Marije Košir in časomerilca Boštjana Koširja z dne 14. 3. 2017, vendar je 
upoštevala samo navedbe, ki so lahko pripomogle k odločitvi v disciplinskem postopku. 
Disciplinska sodnica ni vpogledala v medicinsko dokumentacijo, ki sta jo posredovala Boštjan 
in Marija Košir in se nanaša na igralca Matica Koširja, saj le-ta ne more odločilno prispevati k 
odločitvi v konkretnem primeru. Rokometni klub RK DOL TKI HRASTNIK ni podal dodatne 
izjave, prav tako vodja moštva RK DOL TKI HRASTNIK g. Matjaž Ulaga, trener RK DOL TKI 
HRASTNIK g. Tadej Simončič in trener RK SVIŠ IVANČNA GORICA g. Simon Stopar niso podali 
izjave na podlagi obvestila o uvedbi disciplinskega postopka zoper vodjo moštva Sašo Pekeča z 
dne 11. 3. 2017.  
 
Prijavitelj RK DOL TKI HRASTNIK, g. Rok Petrič, je v prijavi v disciplinski postopek, z dne 22. 
2. 2017, prejeti dne 24. 2. 2017 navedel, da je začetek tekme potekal mirno in normalno do 
situacije, ko je RK DOL povedel za pet golov, čemur je sledil manjši incident med dvema 
igralcema, nakar je vodja moštva RK SVIŠ Saša Pekeč priletel na igrišče in žalil igralca RK DOL 
Roka Pintarja, pri čemer sodnika nista ukrepala. Ko se je situacija pomirila, se je prišel Saša 
Pekeč opravičit trenerju RK DOL Tadeju Simončiču, na kar se je tekma nadaljevala v 
normalnem vzdušju do zadnjih 25 sekund, ko je trener RK DOL vzel time-out pri neodločenem 
rezultatu, nato pa je RK DOL zadel in povedel ter ob povratku v obrambo naredil prekršek, ki 
sicer ni bil grob a vseeno za rdeči karton. G. Rok Petrič je navedel, da so po tem prekršku 
igralci RK SVIŠ skočili na igralca RK DOL Žiga Lovriča, ki je naredil prekršek in se je bil 
prisiljen umikati, na igrišče pa so nato prileteli igralci RK SVIŠ in posledično v bran tudi igralci 
RK DOL-a. V klubu so navedli, da je najbolj sporen del to, da sta vskočila na igrišče tudi vodja 
moštva Saša Pekeč in trener Simon Stopar in da je vodja moštva RK SVIŠ začel daviti igralca 
RK DOL Žana Blagotinška, na kar je na igrišče priletel še eden izmed njihovih gledalcev in prav 



  

 

tako posredoval pri pretepu. V klubu so navedli, da so v zapisnik zapisali, da sta vodja moštva 
in trener RK SVIŠ mirila situacijo, a to ni res saj je bil ravno vodja moštva Saša Pekeč tisti, ki 
se je najbolj prerival in pretepal, nato pa je po mnenju RK DOL TKI HRASTNIK največja 
napaka sodnikov, ko sta pokazala rdeč karton igralcu RK DOL in nadaljevala z izvajanjem 
sedmih metrov, ter šele po tekmi pokazala rdeč karton vodji moštva Saši Pekeču, kar bi sicer 
morala storiti pred nadaljevanjem igre. Za  umirjanje situacije, kot je navedeno v zapisniku, 
vodja moštva ne bi prejel rdečega kartona. G. Rok Petrič je navedel, da na koncu sodnika 
nista prijavila nobenega moštva in se tako elegantno izognila vsem težavam, zdi pa se jim 
izredno sporno, da ni bilo poskrbljeno za osnovno varnost, da je gledalec lahko priletel na 
igrišče in da so neposredno nevarnost predstavljali predstavniki domačega moštva, vodja 
moštva Saša Pekeč, navijači in gledalci.  
 
Vodja moštva RK SVIŠ IVANČNA GORICA, g. Saša Pekeč je v izjavi z dne 14. 3. 2017 navedel, 
da je takrat opravljal naloge vodje moštva  na tekmi mladinskih ekip RK SVIŠ Ivančna Gorica 
in RK Dol TKI Hrastnik. V 52. minuti tekme je bila ekipa RK Dol TKI Hrastnik v napadu in nad 
njenim igralcem je bil storjen prekršek. Ob prekršku je igralec padel in se s telesom med 9 in 
6-metrskim prostorom zapeljal po tleh, zaradi česar je bila igralna površina mokra in spolzka. 
Na to so igralci RK SVIŠ Ivančna Gorica ustno iz z dvigom rok sodnika opozorili, da je potrebno 
obrisati igralno površino, ob tem pa pričeli s športnimi copati brisati igralno površino, vendar 
kljub mokri igralni površini sodnika igre nista prekinila, kar so izkoristili igralci RK Dol TKI 
Hrastnik. Izvajali so 9 metrovko, pri čemer je žogo prejel igralec Rok Pintar, ki je nešportno 
izkoristil vrzel – luknjo v obrambi domače ekipe, katere igralci so brisali igralno površino ter 
se zaletel proti 6-metrski črti z namenom, da doseže zadetek. Prosto pot mu je poskušal 
preprečiti domači igralec Matic Košir, ki se je s telesom gibal v smeri proste poti Pintarja, ki 
se je s precejšnjo hitrostjo gibal proti golu in s telesom izvedel skok-strel, pri čemer je z 
levim kolenom s silovitim udarcem zadel Matica Koširja v predel trebušne votline neposredno 
pod rebri, pri tem pa dosegel zadetek. Matic Košir je v hudih bolečinah obležal na tleh, pri 
čemer je bilo takoj videti, da obstaja možnost hude poškodbe.  G. Saša Pekeč je navedel, da 
je nato sledila skrajno nešportna poteza igralca RK DOL TKI HRASTNIK Roka Pintarja, saj se je 
sklonil nad na tleh ležečega Matica Koširja in zabrusil: »Kaj se pa nastavljaš pička!«. Saša 
Pekeč je navedel, da sta sodnika prekinila igro in na igrišče poklicala medicinsko sestro, ki je 
igralcu nudila prvo pomoč, dogodek se je zgodil približno 5 metrov od klopi domače ekipe, 
tako da so trener Simon Stopar, igralci na klopi in on slišali kaj je igralec Rok Pintar zabrusil 
poškodovanemu Maticu Koširju, ob tem pa je bilo vsem prisotnim takoj jasno, da gre za sum 
hujše poškodbe Matica Koširja, zato je prosil sodnika, če mu dovolita na igrišče do igralca, da 
bi PO potrebi pomagal medicinski sestri. Roka Pintarja, ki se je po dogodku odstranil proti 
svoji klopi in uvidel resnost zadeve, je očitno zapekla vest, saj se je vrnil nazaj do mesta 
dogodka in se hotel opravičiti Maticu Koširju. Vodja moštva je rekel Pintarju izključno: »Kako 
te ni sram, da se po takšnem dogodku tako obnašaš?«, nato se je Pintar opravičil tako Maticu 
Koširju, in ko se je vračal proti svoji klopi še vodji moštva. Trener Simončič pa ni  prenehal s 
provociranjem in je ves čas potenciral naelektreno stanje in šele, ko je slišal kaj je Pintar 
rekel Koširju, se je umiril. Vodja moštva je navedel, da ne razume s čem bi lahko igralca 
Pintarja užalil, saj njegove besede niso prekoračile praga komunikacije v takem primeru, prav 
tako pa ga ni osebno žalil s kakršnokoli kletvico. Vodja moštva je navedel, da so v zadnji 
minuti tekme bili v napadu igralci RK SVIŠ Ivančna Gorica, ki so dosegli zadetek v 59:10 minuti 
in izenačili izid na 27:27. Trener gostujoče ekipe je vzel minuto odmora, po kateri so bili v 
napadu igralci RK Dol TKI Hrastnik, ki so dobrih 15 sekund pred koncem dosegli zadetek. 
Igralci RK SVIŠ Ivančna Gorica so izvajali začetni met iz sredine igrišča in krenili v napad. Žoga 
je bila pri igralcu Maticu Koširju, ki je krenil v prodor po desni strani, v tem pa ga je z 
namenom, da za vsako ceno prepreči morebitni zadetek, s strani brutalno podrl igralec RK Dol 
TKI Hrastnik Žiga Lovrič. G. Saša Pekeč je navedel, da so igralci obeh ekip, ki so bili na igrišču 
skočili skupaj pri čemer je na igrišče pritekla tudi večina igralcev s klopi, na klopi RK Dol TKI 
Hrastnik so ostali le omenjeni Rok Pintar, vodja moštva Matjaž Ulaga (le ta se je tako pred, 
med in po tekmi obnašal zelo športno in fair) ter trener ekipe Tadej Simončič. Vodja moštva 



  

 

je navedel, da je po približno 15 sekundah prerivanja stekel na igrišče z namenom igralce 
spraviti narazen in jih pomiriti. G. Saša Pekeč je navedel, da je bil izmed vseh igralcev obeh 
ekip ravno Blagotinšek najbolj vročekrven, saj ko je pritekel tja, je on ležal na Maticu Koširju 
in mahal z rokami. Vodja moštva je navedel, da ga je od zadaj zagrabil z obema rokama, ter 
ga poskušal odstraniti, ob tem pa ga je Blagotinšek dvakrat s komolcem udaril v obraz in se 
sploh ni hotel umiriti. Ostali igralci gostujoče ekipe so nato Blagotinška potegnili na stran in 
da se zato nikakor ne strinja z obtožbo, da je davil Blagotinška. Vodja moštva je navedel, da 
se zaveda, da kot uradna oseba ne bi smel stopiti na igrišče, vendar mu je zdrava pamet 
naložila, da kot odrasla oseba stopi na igrišče in poizkuša preprečiti morebitni pretep. 
 
Rokometna sodnika g. Boris Sintič in g. Borut Kos sta v uradnem zapisniku tekme z dne 6. 2. 
2017 zapisala pod opombo, da so po prekršku 3 sekunde pred koncem igralci skočili skupaj, na 
kar je vodja moštva A (g. Saša Pekeč) fizično posredoval med igralci in poizkušal preprečiti 
večji pretep, istočasno pa je na igrišče z namenom preprečiti večji pretep stekel tudi eden od 
domačih navijačev. V dodatni izjavi z dne 14. 3. 2015 pa sta rokometna sodnika navedla, da 
je bila dne 6. 2. 2017 odigrana tekma med moštvoma RK SVIŠ IVANČNA GORICA in RK DOL TKI 
HRASTNIK na kateri se je v 59:57 minuti zgodil prekršek igralca Žige Lavriča za rdeči karton in 
sedemmetrovko, v danem trenutku je v igrišče priletel vodja moštva A g. Saša Pekeč ter 
posredoval med igralci, ki so prileteli skupaj. Sodnika sta navedla, da ne moreta trditi, ali je v 
danem trenutku prišlo do kontakta med njim in igralcem Žanom Blagotinškom ter da je vodja 
moštva A bil kaznovan z rdečim kartonom istočasno kot igralec ekipe B Žiga Lavrič zaradi 
nedovoljenega vstopa. 
 
Zapisnikar Marija Košir in časomerilec Boštjan Košir sta navedla, da je vodja moštva Saša 
Pekeč, ki je bil neposredno priča dogodka po nešportnem obnašanju do na tleh ležečega 
Matica Koširja, rekel Pintarju, če ga ni sram, da se tako obnaša. Ko se je Rok Pintar po 
opravičilu Maticu Koširju vračal proti sredini igrišča, je Saša Pekeč pojasnil tako njemu kot 
tudi trenerju oziroma vodji moštva RK Dol, zakaj je tako reagiral kot je, torej ne zaradi 
udarca ampak zaradi popolnoma nesprejemljivega nešportnega obnašanja po tem, zagotovo 
pa mu ni rekel nič takega zaradi česar bi bil lahko igralec užaljen. Navedla sta, da je 
prijavitelj Rok Petrič v prijavi navedel, da je sledil manjši incident med dvema igralcema, ob 
tem se sprašujeta, kako lahko incident povzroči poškodovani igralec, ki leži na tleh? Saša 
Pekeč Roku Pintarju ni rekel nič takšnega, kar bi ta lahko smatral kot žalitev, saj sta bila v 
neposredni bližini in to slišal/a. Mučna prekinitev tekme je trajala 10 minut, da je Matic 
Košir, po nudeni prvi pomoči, toliko prišel k sebi, da je lahko odšel iz igrišča, kot pa je 
razvidno iz nadaljevanja izjave, se je kasneje v sami končnici tekme vrnil na igrišče. Zaradi 
poškodbe je Matic Košir moral kar dvakrat obiskati prvo pomoč v Urgentnem bloku Bolnišnice 
Novo mesto. Glede 2. Točke, ki se očita vodji moštva, pa sta navedla, da je po približno 15 
sekundah prerivanja s klopi SVIŠ-a na igrišče pritekel vodja moštva Saša Pekeč, z namenom 
igralce spraviti narazen in jih pomiriti. Po krajšem prerivanju so šli igralci narazen vsak proti 
svoji klopi, ob tem dogodku pa sta imela kar veliko dela, zato nista videla, kaj je medtem 
delal Saša Pekeč, predvidevata pa, da spraviti fante narazen. Ne drži navedba prijavitelja, da 
so po prekršku igralci RK SVIŠ Ivančna Gorica skočili na Žigo Lovriča, saj se je na mestu 
prekrška nahajala večina na igrišču prisotnih igralcev, ki so po prekršku v trenutku skočili 
skupaj v gručo in se pričeli prerivati in je bilo nemogoče razbrati, kdo koga drži, vleče itd. 
Pomembno je bilo le to, da fante spravijo narazen, saj dobesedno na vseh prvenstvenih 
tekmah državnega prvenstva tekmovanja mladih namreč niso prisotni varnostniki, ki bi po 
potrebi posredovali na igrišču, tega preprosto ni, ker v 99% to ni potrebno pa tudi klubi si 
finančno tega ne morejo privoščiti ter da je bilo preprosto potrebno posredovati, da so šli 
fantje narazen in to je bilo doseženo, pri tem pa trener in vodja moštva RK Dol TKI Hrastnik 
nista sodelovala.  
 
 
 



  

 

 
 
Ad. 1. 
 
Predstavnik RK DOL TKI HRASTNIK je v prijavi v disciplinski postopek navedel, da naj bi vodja 
moštva g. Saša Pekeč igralca RK DOL TKI HRASTNIK Roka Pintarja žalil. V prijavi v disciplinski 
postopek je navedeno zgolj, da je po situaciji, ko je RK DOL TKI HRASTNIK povedel za 5 golov 
sledil manjši incident med dvema igralcema, na kar je vodja moštva RK SVIŠ IVANČNA 
GORICA, g. Saša Pekeč priletel na igrišče in žalil igralca RK DOL-a Roka Pintarja in ni točno 
navedeno kako in s čim naj bi vodja moštva žalil igralca. Disciplinska sodnica sledi navedbam 
vodje moštva g. Saša Pekeča, da ni žalil igralca Roka Pintarja, saj je igralca le okaral po 
neprimerno izrečenih besedah, takoj po prekršku nad igralcem. Prav tako rokometna sodnika 
nista v izjavah nikjer navedla, da naj bi vodja moštva žalil igralca Roka Pintarja, kljub temu, 
da sta bila prisotna na igralni površini v času nastanka dogodka. Disciplinska sodnica je na 
podlagi zbranih izjav in dokaznega postopka ugotovila, da vodja moštva ni žalil igralca, saj se 
besede, da če igralca ni sram, da se tako obnaša oziroma kako ga ni sram, da se po takšnem 
dogodku tako obnaša, nanašajo zgolj na posledice situacije, ki se je zgodila in so odraz 
mišljenja vodje moštva ter v sebi nimajo žaljivega podtona. Vodja moštva ni izvršil 
nešportnega obnašanja in zato za disciplinsko kršitev ni odgovoren. 
 
Ad. 2 
 
Disciplinska sodnica je na podlagi izjav ugotovila, da g. Saša Pekeč na predmetni tekmi ni 
storil disciplinskega prekrška. Disciplinska sodnica ne sledi navedbam prijavitelja, da je g. 
Saša Pekeč v 59:57 minuti tekme skočil na igrišče in začel daviti igralca RK DOL TKI HRASTNIK 
Žana Blagotinška. Disciplinska sodnica sledi navedbam vodje moštva, da ni davil Blagotinška in 
da ko je priletel na igrišče je želel le spraviti igralce narazen, pri čemer je bil ravno 
Blagotinšek tisti, ki je bil najbolj vročekrven, saj ko je on pritekel tja je ravno on ležal na 
Maticu Koširju in mahal z rokami. Vodja moštva je navedel, da je igralca od zadaj zagrabil z 
obema rokama in ga poskušal odstraniti, ob tem pa ga je igralec dvakrat s komolcem udaril v 
obraz in se sploh ni hotel umiriti ter da so Blagotinška odstranili šele ostali igralci iz gostujoče 
ekipe. Sodnika prav tako v dodatni izjavi nista potrdila, da je vodja moštva davil Blagotinška 
ampak, da je priletel vodja moštva Saša Pekeč ter posredoval med igralci. Disciplinska 
sodnica sledi navedbam vodje moštva, da je želel samo odstraniti igralca iz pretepa, da ga je 
prijel za roke in da ga ni davil, slednje sta namreč potrdila tudi časomerilec in zapisnikarica, 
rokometna sodnika pa tem navedbam nista nasprotovala. Prijavitelj je navedel, da vodja 
moštva ne bi prejel rdečega kartona, če bi umirjal situacijo, vendar disciplinska sodnica sledi 
navedbam Saše Pekeča. Slednji je namreč prejel rdeči karton zato, ker je vstopil brez 
dovoljenja na igrišče in ne zato, ker bi davil nasprotnega igralca. Vodja moštva ni izvršil 
nešportnega obnašanja in zato za disciplinsko kršitev ni odgovoren. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
Zoper ta sklep je dopustna pritožba v roku 5 dni od vročitve sklepa
II. stopnje – Odbor za arbitražo. Pritožbo lahko vložita storilec disciplinskega prekrška in  
predlagatelj disciplinskega postopka. O pritožbi odloča 
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 Saša Pekeč (67/2 DPRZS elektronska oblika preko rokometnega kluba)
- 1 x prijavitelju (67/2 DPRZS 
- 1 x komisar lige; 
- 1 x arhiv. 
 

Pravni pouk: 

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

predlagatelj disciplinskega postopka. 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 - elektronska oblika preko rokometnega kluba

. Pritožba se vloži na organ 
Odbor za arbitražo. Pritožbo lahko vložita storilec disciplinskega prekrška in  

rbitražo. 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, 
itožba 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); 
elektronska oblika preko rokometnega kluba); 


