
  

 

 

 
DISCIPLINSKI SODNIK 

 
                                                                                                               Datum: 11. 10. 2016 

Številka: 15-1329/2016 
 
 
Na podlagi določil Disciplinskega pravilnika RZS z dne 28. 6. 2016 (v nadaljevanju: DPRZS), je 
disciplinska sodnica dne 5. 10. 2016 uvedla disciplinski postopek zoper g. Roberta Bezjaka, 
vodjo moštva RD MOŠKANJCI GORIŠNICA – 1. B DRL – moški. Postopek je bil uveden na podlagi 
prijave delegata g. Roberta Krašne z dne 1. 10. 2016. Disciplinska sodnica je v zvezi s tem 
sprejela: 
 

S K L E P 
 

Robert Bezjak, vodja moštva RD MOŠKANJCI GORIŠNICA – 1. B DRL – moški 
 

je odgovoren, da se je dne  1. 10. 2016 na tekmi med moštvoma RK SEVNICA in RD 
MOŠKANJCI GORIŠNICA v Sevnici, nešportno obnašal. Sodniku je izrekel besede »Bedak, marš v 
pičko materino, ne znata sodit, bedak.«  

 
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 1. B 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 1. 10. 2016 je bila odigrana tekma med moštvoma RK SEVNICA in RD MOŠKANJCI 
GORIŠNICA v Sevnici, na kateri se je vodja moštva Robert Bezjak nešportno obnašal.  
 
V disciplinskem postopku je bil izveden dokazni postopek, v katerem je disciplinska sodnica 
vpogledala v prijavo v disciplinski postopek z dne 1. 10. 2016, uradni zapisnik tekme, poročilo 
kot prilogo zapisnika tekme, pisno poročilo – izjavo z dne 1. 10. 2016 sodniškega para Bojan 
Brecelj in Aleš Vidic, izjavo vodje moštva Roberta Bezjaka z dne 1. 10. 2016,  dopis z 
naslovom dodatna izjava g. Roberta Bezjaka z dne 7. 10. 2016 ter videoposnetek tekme. 
Vodja moštva RD MOŠKANJCI GORIŠNICA, Robert Bezjak je v izjavi po tekmi z dne 1. 10. 
2016 navedel, da je v zadnji minuti srečanja, oziroma pet sekund pred koncem tekme iz 
igre potegnil vratarja in ga nadomestil z igralcem, nakar sta sodnika hotela zapiskati 
nadaljevanje tekme, vendar sta opazila da ima RD Moškanjci Gorišnica v polju igralca več, 
čeprav je ta zamenjal vratarja, ura pa je začela teči. Robert Bezjak je navedel, da mu je 



  

 

sodnik rekel, da nimajo vratarja, on pa mu je rekel, da je ura šla naprej, nakar se mu je 
sodnik nasmehnil, ampak z drugim namenom, kot je pričakoval in malce zaničljivo. Vodja 
moštva je navedel, da je ob tem izrekel par besed na račun sodnika, ki jih obžaluje in se 
hkrati tudi sodniku opravičuje. V dopisu z dne 7. 10. 2016 je tudi navedel, je v zadnji 
minuti tekme oziroma ob 59:55 vzel minuto odmora. Ker so imeli izključenega igralca ga je 
nadomestil in menjal vratarja z igralcem. Po preteku odmora, so njegovi igralci stopili na 
igrišče, da bi pričeli z metom s centra, nakar ga je sodnik Brecelj Bojan opozoril, da imajo 
izključenega igralca. Robert Bezjak je sodnika vprašal če ni videl, da je iz igre potegnil 
vratarja in le-ta mu je takoj pokazal izključitev za 2 minuti. Ko so hoteli nadaljevati z igro, 
pa je čez igrišče nasproti pričel prihajati sodnik Vidic Aleš in nekako prešteval igralce na 
igrišču. Vodja moštva je navedel, da je takrat res rekel sodniku; bedak ne poznaš pravil in 
ne znaš sodit;  slednje tudi obžaluje, čeprav očitno res ne poznata novih pravil. Robert 
Bezjak je navedel, da mu je potem sodnik pokazal rdeč karton, nato ga je hotel samo 
opozoriti, da je ura tekla naprej, kar lahko potrdi tudi delegat na tekmi Krašna Robert. 
Sodnik Brecelj Bojan pa je rekel, da je menjal vratarja, Robert Bezjak pa mu je odvrnil, da 
to ve, saj je on zamenjal vratarja, nakar se mu je sodnik hihitaje nasmehnil. Na koncu, 
preden je zapuščal klop, je rekel proti sodniku - marš nimaš pojma; in prejel modri karton. 
Nato pa je še rekel, ampak to ni bilo namenjeno nobenemu od sodnikov - pa u pičko 
materino. Vodja moštva je navedel, da se zaveda, da ni ravnal prav in da se iskreno 
opravičuje vsem, ki jih je kakorkoli prizadel. 

V pisnem poročilu – izjavi z dne 1. 10. 2016, katerega podpisnika sta rokometna sodnika Bojan 
Brecelj in Aleš Vidic je navedeno, da je v zadnji minuti tekme gostujoči vodja moštva izrekel 
sodniku Bojanu Breclju grobe žaljive besede:«Bedak, marš v pičko materino, ne znata sodit, 
bedak.« Disciplinska sodnica si je ogledala tudi videoposnetek tekme, iz katerega pa ni 
razločno slišati posameznih izgovorjenih besed. 
 
Disciplinska sodnica je ugotovila, da je Robert Bezjak na predmetni tekmi storil disciplinski 
prekršek na način in v obsegu, kot je razvidno iz izreka sklepa. Vodja moštva je v izjavi po 
tekmi z dne 1. 10. 2016 priznal, da je izrekel par besed na račun sodnika, ki jih obžaluje, prav 
tako pa tudi v dopisu z dne 1. 10. 2016, kjer je navedel, da je proti sodniku izrekel »Marš, 
nimaš pojma«, nato pa je še rekel »pa u pičko materino«, kar naj ne bi bilo namenjeno 
nobenemu od sodnikov. Disciplinska sodnica ne sledi navedbam Roberta Bezjaka, da besede 
»pa u pičko materino« niso bile namenjene nobenemu od sodnikov, saj so bile po navedbah 
vodje moštva izrečene takoj po prvem konfliktu s sodnikom, kar kaže na sosledje dogodkov. 
Žaljivke in kletvice ne spadajo na rokometna igrišča, izrekanje slednjih pa se v skladu z DPRZS 
šteje kot oblika nešportnega obnašanja, saj gre za dejanja, ki škodijo ugledu rokometnega 
športa. Vodja moštva je namreč nespodobno ugovarjal, takšno dejanje pa zagotovo škodi 
ugledu rokometa. 
 
 
Disciplinska sankcija: 
  
Disciplinska sodnica je v obnašanju Roberta Bezjaka 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 najmilejšo disciplinsko 
sankcijo - prepoved opravljanja dolžnosti na eni (1) tekmi v kategoriji 1. B DRL – moški in 
denarno kazen v višini 200,00 EUR. Pri odmeri disciplinske sankcije je disciplinska sodnica 
upoštevala oteževalno okoliščino, da je vodja moštva po izrečenih besedah »marš, nimaš 
pojma« le te po prejemu modrega kartona še podkrepil z besedami »pa u pičko materino«. 



  

 

Kot olajševalno okoliščino, pa je upoštevala dejstvo, 
predhodno še ni bil disciplinsko sankcioniran. 
 
Disciplinska sankcija se začne 
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 pravic
organa I. stopnje. 
Vloženo pritožbo lahko vlagatelj umakne do izdaje sklepa
stopnje. Umika pritožbe ni mogoče preklicati.

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

pa je upoštevala dejstvo, da je vodja moštva 
predhodno še ni bil disciplinsko 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, 
itožba 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 

vodja moštva priznal dejanje in da 

 
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  

Odbor za 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, 
Pritožba 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 


