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ZAPISNIK 
12. seje Statutarnega odbora Rokometne zveze Slovenije (RZS) 

 
 
Člani ki so sodelovali: Anton Janc – predsednik, Maja Šerc – namestnica predsednika, 
Cvetka Vrhovnik – članica, Blaž Pipp – član, Martin Hebar – član. 
 
DNEVNI RED:  

1. Vprašanje projektnega vodje za tekmovanje RZS z dne 12.2.2014 
 

 
 

Ad. 1 
Vprašanje projektnega vodje za tekmovanje RZS z dne 12.2.2014 

 
 

SKLEP 
»Statutarni odbor ugotavlja, da Disciplinski pravilnik (DP) v  46. členu določa, da ko je 
klub v suspenzu in kljub temu odigra javno tekmo, se kaznuje z odvzemom do treh točk.  
70. člen DP v prvem odstavku določa, da je klub avtomatično suspendiran, če je potekel 
rok, v katerem bi klub moral plačati neko finančno obveznost.  
 
Slednje določilo pomeni, da suspenz nastopi avtomatično po samem predpisu, torej brez 
in pred kakršnokoli odločitvijo pristojnega disciplinskega organa, ki pa mora poleg tega 
takoj pričeti disciplinski postopek zoper kršitelja. Morebiten sklep disciplinskega organa 
ima lahko samo ugotovitveno naravo.  
V 2. odstavku. 70. člena DP je tudi jasno določeno, kdaj prične suspenz veljati in kdaj 
preneha. 
(2) Suspenz začne veljati od dneva zapadlosti roka za izplačilo denarne kazni ali obveznosti in se 
ukine:  
1. z odločitvijo pristojnega disciplinskega organa, ko se ugotovi, da ni več razloga za suspenz,  
2. avtomatsko po vplačilu polnega zneska kazni ali obveznosti, če je v sklepu-odločbi o suspenzu 
tako določeno. 

 
Suspenz prične veljati avtomatično z dnem zapadlosti roka. Če je rok zapadlosti 
neporavnanih obveznosti nastopil dne 2.12.2013 je bil klub od tega dne avtomatično 
suspendiran skladno določilom Disciplinskega pravilnika, čeprav izhaja iz vprašanja, da je 
Disciplinska sodnica 2.12.2013 izdala sklep o suspenzu, dejanski rok zapadlosti obveznosti 
pa članom Statutarnega odbora ni poznan.  
 
Suspenz preneha veljati avtomatično po plačilu obveznosti, kar pomeni s trenutkom 
plačila obveznosti.  
 
Skladno določilu 1. odstavka 46. člena DP se zoper klub, ki nastopi v času suspenza uvede 
disciplinski postopek za vsak primer odigrane tekme in se ga za vsak primer kaznuje z 
odvzemom do treh točk.  



 
Statutarni odbor ugotavlja, da se v teh primerih določila 58. člen Pravilnika o rokometnih 
tekmovanjih ne more uporabiti, zato se rezultati klubu priznajo.  
 
Ker Disciplinski pravilnik določa, da je nastop suspenza avtomatičen, je kakršnokoli 
vročanje ugotovitvenih sklepov nepomembno za ugotavljanje trenutka nastopa suspenza in 
njegovega prenehanja. 
 
Statutarni odbor ugotavlja, da je bila dosedanja praksa Rokometne zveze drugačna. 
 
Zato Statutarni odbor ugotavlja, da je primerno, da se zgornja razlaga členov 
Disciplinskega pravilnika prične uporabljati od dneva sprejetja tega mnenja. 
 
Statutarni odbor apelira na predsedstvo Rokometne zveze, da prilagodi roke plačil za vse 
obveznosti, ki jih obračunava klubom tako, da po izteku roka takoj nastopi avtomatični 
suspenz in da določi rok za poplačilo vseh do sedaj nastalih obveznosti klubov. 
 
Avtomatičen suspenz na osnovi računovodskih izkazov ugotovi komisar lige, ki o tem 
dejstvu takoj tudi obvesti klub. Takšno obvestilo ima zgolj ugotovitveno naravo. 
 
 
Za sklep so glasovali vsi člani odbora. 

 
 
Ljubljana, 25. 2. 2014 
                                   
 

                                 Anton Janc 
                    Predsednik 
           Statutarnega odbora RZS 
 


