
  

   

 
 
 

DISCIPLINSKI SODNIK 

 

Datum: 03.10.2019 

Številka: 15-3DS/2019-3 

 

Na podlagi določil Disciplinskega pravilnika Rokometne zveze Slovenije z dne 17.07.2019 

(v nadaljevanju: DPRZS), je disciplinski sodnik dne 23.09.2019 uvedel disciplinski 

postopek zoper igralko Rudman Tjašo – ŽRK KRKA NOVO MESTO. Postopek je bil 

uveden na podlagi prijave komisarja lige g. Debelak Gorana z dne 20.09.2019, prejete dne 

20.09.2019. Disciplinski sodnik je v zvezi s tem sprejel: 

 

S K L E P 

Rudman Tjaša, igralka ŽRK KRKA NOVO MESTO  

 

ni odgovorna, da je na tekmi med moštvoma ŽRK KRKA NOVO MESTO in ŽRK 

Z'DEŽELE v Novem Mestu kršila pravila v skladu z Pravilnikom o športni opremi in zaščitni 

opremi ter dodatkih (IHF). 

 

Obrazložitev: 

 

Dne 14.09.2019 je bila odigrana tekma med moštvoma ŽRK KRKA NOVO MESTO in ŽRK 

Z'DEŽELE v Novem mestu, na kateri naj bi igralka nosila zaščitno masko, katera ni 

dovoljena,  kljub opozorilu sodnika ali delegata.  

 

V disciplinskem postopku je bil izveden dokazni postopek, v katerem je disciplinski sodnik 

vpogledal v prijavo v disciplinski postopek z dne 20.09.2019, prejeto dne 20.09.2019, uradni 

zapisnik tekme, pripombe delegata, izjavo igralke z dne 24.09.2019, dodatno izjavo delegata 

z dne 01.10.2019, izjavo sodnikov z dne 01.10.2019 in navodila komisarja z dne 13.09.2019. 

 

Komisar lige je v svoji prijavi navedel, da je igralka Rudman Tjaša na tekmi nastopila z 

zaščitno masko, katera ni dovoljena. 

 

Delegat na tekmi je v pripombah delegata navedel, da je igralka A15 igrala z masko na 

obrazu, ki po pravilih rokometne igre ni dovoljena. Vodja moštva B je bil na to opozorjen 

pred pričetkom tekme in na to ni imel pripomb.  

 

Igralka Tjaša Rudman je v svoji izjavi navedla, da si je na super pokalni tekmi proti Krim 

Mercatorju (7.9.2019) poškodovala nos (fraktura oz. zlom nosu). Teden kasneje, je odigrala 

ligaško tekmo 1. kola 1.ADRL za ženske - ŽRK KRKA – Z DEŽELE Celje. Odigrala je 

tekmo z masko, za katero so bili obveščeni iz ekipe B, kot je razvidno iz poročila delegata 

tekme. V kolikor ne bi dobili odobritve s strani ekipe B, tekme ne bi odigrala. 

 

V svoji dodatni izjavi je delegat navedel, da je pred tekmo vodjo moštva (g. Miklavčič) in 

trenerja moštva A (g. Kranjčič) opozoril, da igralka moštva Rudman Tjaša ne sme igrati z 

masko na obrazu, ker je to prepovedano. G. Kranjčič mu je odgovoril, da se je predhodno  



  

   

 
 
 

pogovarjal s komisarjem 1.A lige ženske (g. Debelak) in da lahko igra, da so se tako 

domenili. Enako je potem potrdil g. Miklavčič. Še enkrat jih je opozoril, da to ni dovoljeno. 

Igralka Tjaša Rudman je bila tudi seznanjena, da ne sme igrati z masko na obrazu. 

 

Sodnika sta v svoji izjavi navedla, da ju je pred tekmo ŽRK Krka Novo Mesto – ŽRK 

Z´Dežele, ki se je igrala v dvorani Stopiče, dne 14.9.2019 ob 19:00,  delegat tekme Miran 

Štern opozoril, da bo domača igralka igrala z zaščitno masko, da je zadevo razložil tudi vsem 

uradnim osebam obeh moštev in da bo to tudi napisal v delegatsko poročilo. Taka naj bi bila 

po njegovem tudi navodila komisarja lige in glede na vse to, se potem nista s tem ukvarjala 

in sta dovolila igralki igrati z zaščitno masko. 

 

38. a) člen DPRZS določa, da v kolikor igralec ali igralci na uradni tekmi pod okriljem RZS 

kljub opozorilu sodnika ali delegata ne izpolnjujejo ali ne upoštevajo “Pravil rokometne 

igre” IHF glede opreme igralcev, med katere spada tudi nošenje zaščitne maske, se klub, za 

katerega na tekmi nastopi tak igralec kaznuje z denarno kaznijo.  

 

Jasno je, da je igralka na tekmi nosila zaščitno masko, ki ni dovoljena, saj tako izhaja iz 

samih izjav vpletenih, igralka pa tako tekme sploh ne bi smela odigrati! Glede na zgoraj 

navedene izjave pa ni mogoče z zanesljivo gotovostjo ugotoviti, ali je igralka nastopila na 

uradni tekmi z zaščitno masko, ki ni dovoljena, kljub opozorilu delegata ali sodnika.  

 

Iz izjav je mogoče ugotoviti, da je bilo podano strinjanje nasprotne ekipe, da igralka lahko 

igra in da je to dovolj in da potem igralka lahko igra. Res je, da je delegat v svoji izjavi z dne 

01.10.2019 navedel, da je večkrat opozoril moštvo, da igra z zaščitno masko ni dovoljena, 

vendar izjave ostalih vpletenih vzbujajo dvom, da so bili izpolnjeni vsi pogoji za kaznovanje 

po 38. a) členu DPRZS.  

 

Glede na navodila komisarja in izjave vseh vpletenih ni mogoče z gotovostjo trditi, da je 

igralka kršila “Pravila rokometne igre” IHF glede opreme igralcev, zato ji ni mogoče očitati 

odgovornosti po 38. a) členu DPRZS. 

 

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 Rudman Tjaša (67/2 DPRZS - elektronska oblika preko rokometnega kluba), 

- 1x prijavitelj (67/2 DPRZS - preko običajnega sredstva), 

- 1x komisar lige, 

- 1x arhiv; 

 

 

 

 

 

 


