
  

 
DISCIPLINSKI SODNIK 

 
                                                                                                               Datum: 2. 3. 2018 

Številka: 15-274/2018 
 
Na podlagi določil Disciplinskega pravilnika RZS z dne 28. 6. 2016 (v nadaljevanju: DPRZS), je 
disciplinska sodnica dne 8. 2. 2018 uvedla disciplinski postopek zoper časomerilko Hano 
Kumar. Postopek je bil uveden na podlagi prijave komisarja lige Gorana Debelaka z dne 1. 2. 
2018 in dopolnjene prijave z dne 7. 2. 2018. Disciplinska sodnica je v zvezi s tem sprejela: 
 

S K L E P 
Disciplinski postopek zoper Hano Kumar, ki je bil uveden dne 8. 2. 2018, se ustavi. 

 
Obrazložitev: 

 
Dne 28. 1. 2018  je bila odigrana tekma med moštvoma ŽRD LITIJA in ŽRK IZOLA v Šmartnem 
pri Litiji, na kateri naj bi časomerilka, prekršila rokometno pravilo. V disciplinskem postopku 
je bil izveden dokazni postopek, v katerem je disciplinska sodnica vpogledala v prijavo v 
disciplinski postopek z dne 1. 2. 2018, prejeto dne 1. 2. 2018, dopolnjeno prijavo z dne 7. 2. 
2018, prejeto dne 7. 2. 2018, uradni zapisnik tekme, poročilo kot prilogo zapisnika tekme, 
mnenje Komisije za sojenje z dne 7. 2. 2018 ter skupno izjavo zapisničarke Tjaše Hauptman in 
časomerilke Hane Kumar z dne 11. 2. 2018, prejeto dne 12. 2. 2018.  
 
V skladu z 58. členom DPRZS, ki obravnava kršitve discipline s strani uradne osebe, ki pri 
opravljanju svojih dolžnosti na tekmi ali v zvezi s tekmo prekrši rokometna pravila, je 
zakonski znak tovrstne kršitve mnenje Strokovno tehnične komisije, da je uradna oseba kršila 
rokometna pravila. V konkretnem primeru to mnenje ni bilo priloženo k prijavi v disciplinski 
postopek. Zato je disciplinska sodnica prijavitelju naložila, da pridobi mnenje navedene 
Komisije, do (skrajnega) roka 28. 2. 2018. K dopolnjeni prijavi v disciplinski postopek z dne 7. 
2. 2018 je bilo priloženo mnenje Komisije za sojenje o kršitvi rokometnih pravil s strani 
uradne osebe, ki pa ni pristojna za podajo mnenja v skladu z 58. členom DPRZS. Do skrajnega 
roka, t.j. dne 28. 2. 2018, prijavitelj ni podal mnenja Strokovno tehnične komisije, ki je 
temelj in zakonski znak za ugotavljanje kršitve discipline v skladu z zgoraj navedenim členom 
DPRZS. Disciplinska sodnica je zato v skladu z zgoraj navedenim (pomanjkanjem zakonskega 
znaka za kršitev discipline), disciplinski postopek ustavila.   
 

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 disciplinskega organa II. stopnje. Umika pritožbe ni 
mogoče preklicati. 

 



  

 
VROČITI: 
- 1 x Hana Kumar (67/2 DPRZS elektronska oblika preko rokometnega kluba);
- 1 x prijavitelju (67/2 DPRZS); 
- 1 x arhiv. 

 

 

 

                      

(67/2 DPRZS elektronska oblika preko rokometnega kluba); 

Disciplinska sodnica 
                      Nina Tomić 

 

  


