DISCIPLINSKI SODNIK
Datum: 25.10.2018
Številka: 15-4DS/2018-3
Na podlagi 4. odstavka 67. člena Disciplinskega pravilnika Rokometne zveze Slovenije z
dne 28.06.2016 (v nadaljevanju: DPRZS), izdajam
POPRAVNI SKLEP
Izrek sklepa št. 15-4DS/2018-2 z dne 11.10.2018 se popravi tako, da se pravilno glasi:
»Markl Aleksander, trener MRD DOBOVA – Liga NLB, je odgovoren, da je na tekmi
med moštvoma MRD DOBOVA in RK DOL TKI HRASTNIK v Dobovi, dne 06.10.2018
po koncu tekme pristopil k sodnikoma in ju začel verbalno napadati.
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
igralcev 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. in 15. členom
DPRZS se mu izreče disciplinska sankcija:
prepoved opravljanja dolžnosti na eni (1) tekmi Lige NLB
in denarna kazen v višini 200,00 EUR.
Disciplinska sankcija se začne izvrševati na prvi tekmi po dokončnosti 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.
Oseba, ki ji je bila pravnomočno izrečena disciplinska sankcija prepovedi opravljanja
dolžnosti, ima v času trajanja sankcije tudi prepoved dostopa do garderob in drugih
tehničnih prostorov pred, med in po tekmi.«
Obrazložitev:
V skladu s 4. odstavkom 67. člena DPRZS lahko disciplinski organ, ki je sklep izdal, pomote
v pisavi ali v številkah ali druge očitne pomote v sklepu vedno popravi po uradni dolžnosti
ali na predlog udeležencev disciplinskega postopka. Disciplinski sodnik je na podlagi
predloga Odbora za arbitražo ugotovil, da je prišlo v izreku navedenega sklepa pri navajanju
moštev do očitne pomote. Disciplinski sodnik je pomotoma navedel RK JERZUALEM
ORMOŽ, pravilno pa bi bilo navesti MRD DOBOVA.

Pravni pouk:
Zoper ta sklep je dopustna pritožba v roku 5 dni od vročitve sklepa. Pritožba se vloži na
organ II. stopnje – Odbor za arbitražo. Pritožbo lahko vložita storilec disciplinskega prekrška
in predlagatelj disciplinskega postopka. O pritožbi odloča Odbor za arbitražo. V zvezi s
pritožbo 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. 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.
Kršitelj se lahko odpove pravici do pritožbe v roku 24 ur od prejema odločbe disciplinskega
organa I. stopnje.
Vloženo pritožbo lahko vlagatelj umakne do izdaje sklepa – odločbe disciplinski organa II.
stopnje. Umika pritožbe ni mogoče preklicati.

Disciplinski sodnik
Anže Kavčič

Vročiti:
- 1x Markl Aleksander (67/2 DPRZS - elektronska oblika preko rokometnega kluba),
- 1x prijavitelj (67/2 DPRZS - preko običajnega sredstva),
- 1x komisar lige,
- 1x odbor za arbitražo,
- 1x arhiv;

