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Številka: 18/2014 
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ZAPISNIK 
18. seje Statutarnega odbora Rokometne zveze Slovenije (RZS) 

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

1. Vprašanje Predsednika Združenja 1. A MRL 
2. Vprašanja Disciplinske sodnice: 

a. O pravni opredelitvi 78. Člena Disciplinskega pravilnika Rokometne 
zveze Slovenije (DPRZS) 

b. O uporabi 68. in 69. Člena DPRZS 
c. O Rokometnih pravilih 

3. Zahteva za razlago prvega odstavka 22. člena STATUTA RZS 
 

 

Ad. 1 
Vprašanje Predsednika Združenja 1. A MRL 

 
 

SKLEP 
»Statutarni odbor soglasno ugotavlja, da izhajajoč iz pristojnosti določenih v Pravilih 
Združenja 1.A MRL (Pravila) izhaja, da Konferenca združenja ne more prestavljati in 
določati terminov posameznih tekem. V Pravilih so cilji in naloge Združenja zapisani v 3. 
Členu, hkrati pa Pravila v 11. Členu določajo naloge Konference na redni seji in iz 
navedenega ne izhaja, da bi lahko Konferenca Združenja odločala o prestavitvi posamezne 
tekme.  
Kot izhaja iz Pravil namen ustanovitve Združenja ni bil, da bi Združenje reševalo zaplet 
zaradi prestavitve posamezne tekme, ampak je bil namen širši, promocija moškega 
rokometa na najvišjem nivoju in skupno reševanje problemov, ki jih imajo vsi najboljši 
moški slovenski klubi in ki otežujejo njihov razvoj in obstoj.« 
 
 

Ad. 2 
Vprašanja Disciplinske sodnice 

 
 
SKLEP a.) 
»Statutarni odbor soglasno ugotavlja, da ima v skladu z 78. Členom DPRZS vsak storilec 
prekrška pravico do zaslišanja ali pisnega zagovora ne glede na to, ali je takoj po tekmi 
podal pisno izjavo. Izjava podana takoj po tekmi se ne more šteti za zagovor v smislu 78. 



Člena DPRZS, lahko pa jo Disciplinski organ upošteva za potrebe ugotovitve dejanskega 
stanja in drugih okoliščin na osnovi katerih odloči v postopku. 
V primeru nepopolne prijave ima Disciplinski organ diskrecijsko pravico, da postopa v 
skladu s 74. Členom DPRZS.«   
 
SKLEP b.) 
»Statutarni odbor soglasno ugotavlja, da se sklep Statutarnega odbora z 2. seje dne 
4.9.2012 uporablja tudi za DPRZS sprejet dne 11.12.2012.«    
 
SKLEP c.) 
»Statutarni odbor soglasno ugotavlja, da Rokometna pravila IHF v PRAVILO 8 PREKRŠKI IN 
NEŠPORTNO OBNAŠANJE določajo, kako mora sodnik ravnati oziroma ukrepati na 
posamezni tekmi v primeru kršitev Rokometnih pravil, kot so opisane v PRAVILU 8. DPRZS 
pa je drug pravno normativni akt, ki v svojem 31. členu določa dejanja, ki jih DPRZS šteje 
za nešportna obnašanja. Omenjena dejanja so v Rokometnih pravilih vsebovana v točkah 
od 8.7 pa vse do 8.10., kot nešportna, grobo nešportna in skrajno nešportna dejanja. Kot 
posebno kvalificirano obliko nešportnega obnašanja pa DPRZS v 34. Členu določa grobo 
igro, ki je natančneje definirana v tretjem odstavku tega člena in grobo nešportno 
obnašanje za oceno katerega pa je pristojen Disciplinski organ pri vsakokratnem 
ugotavljanju dejanskega stanja.«    
 
 
 
Ljubljana, 15. 10. 2014 
                                   
 

                                 Anton Janc 
                    Predsednik 
           Statutarnega odbora RZS 
 


