
  

 

DISCIPLINSKI SODNIK 
 
                                                                                                               Datum: 12. 4. 2017 

Številka: 15-500/2017 
 
 
Na podlagi določil Disciplinskega pravilnika RZS z dne 28. 6. 2016 (v nadaljevanju: DPRZS), je 
disciplinska sodnica dne 2. 4. 2017 uvedla disciplinski postopek zoper RK LJUBLJANA 1. A DRL 
– ženske. Postopek je bil uveden na podlagi prijave predsednika ŽURD KOPER g. Šaša Mude z 
dne 31. 3. 2017, prejete dne 1. 4. 2017. Disciplinska sodnica je v zvezi s tem sprejela: 
 

S K L E P 
 

RK LJUBLJANA - 1. A DRL – ženske 
 

je odgovoren, da je nastopil na javni tekmi 1. A DRL - ženske med moštvoma Ž.U.R.D. KOPER 
in RK LJUBLJANA v Kopru dne 8. 3. 2017, kljub suspenzu z dne 7. 3. 2017. 

 
S tem je storil disciplinski prekršek po 45. členu DPRZS – Klub ki nastopi na javni tekmi, pa je 
sicer v suspenzu ali pa še prestaja sankcijo, se sankcionira z odvzemom do treh (3) točk in se 
mu izreče disciplinska sankcija: 
 

odvzem ene (1) točke v kategoriji 1. A DRL - ženske.  
 

Obrazložitev: 
 
Dne 8. 3. 2017 je bila odigrana tekma med moštvoma Ž.U.R.D. KOPER in RK LJUBLJANA v 
Kopru, kjer je RK LJUBLJANA nastopil na javni tekmi 1. A DRL - ženske, kljub suspenzu z dne 
7. 3. 2017. 

V disciplinskem postopku je bil izveden dokazni postopek, v katerem je disciplinska sodnica 
vpogledala v prijavo v disciplinski postopek z dne 31. 3. 2017, prejeto dne 1. 4. 2017, uradni 
zapisnik tekme prejet dne 1. 4. 2017, pregled odprtih terjatev do RZS na dan 8. 3. 2017 in 9. 
3. 2017 prejeta dne 1. 4. 2017, korespondenco med Ž.U.R.D. Koper in RZS (g. Goran Debelak 
in ga. Agatha Ahdali) od dne 7. 3. 2017 do dne 31. 3. 2017, prejeto dne 1. 4. 2017 ter izpis z 
nazivom Izpis paketa dokumentov z dne 9. 3. 2017.  Predstavnik RK LJUBLJANA dodatne izjave 
ni podal. 
 
Disciplinska sodnica je ugotovila, da je RK LJUBLJANA storil disciplinski prekršek na način in v 
obsegu, kot je razvidno iz izreka sklepa. Rokometni klub je bil s strani Rokometne zveze 
Slovenija, dne 7. 3. 2017 preko e-pošte obveščen, da je v suspenzu zaradi neporavnane 
finančne obveznosti do predpisanega roka. Iz izpisa pregleda odprtih terjatev z dne 8. 3. 2017 
je razvidno, da klub tega dne ni poravnal svojih obveznosti, je pa tega dne odigral tekmo v 
kategoriji 1. A DRL – ženske, in sicer z moštvom Ž.U.R.D. KOPER, kar izhaja iz uradnega 
zapisnika tekme. Iz izpisa paketa dokumentov z dne 9. 3. 2017 je razvidno, da je klub 
poravnal svoje finančne obveznosti dne 9. 3. 2017, torej dan potem, ko je odigral zgoraj 
navedeno tekmo in je še bil v suspenzu. Disciplinski pravilnik Rokometne zveze Slovenija v 45. 
členu kot disciplinsko kršitev določa tudi igranje na javni tekmi, ko je klub v suspenzu.  
 
 
 
 
 



  

 

Disciplinska sankcija: 
  
Disciplinska sodnica je v obnašanju 
členu DPRZS, zato je klubu izrečena
DPRZS je določena disciplinska
disciplinska sodnica izrekla 
kategoriji 1. A DRL - ženske
upoštevala dejstvo, da je klub izvršil tovrstni disciplinski prekršek
obveznosti do RZS  že poravnal. 
 

 
Zoper ta sklep je dopustna pritožba v roku 5 dni od vročitve sklepa
II. stopnje – Odbor za arbitražo. Pritožbo lahko vložita 
predlagatelj disciplinskega postopka
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.  
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 
organa I. stopnje. 
Vloženo pritožbo lahko vlagatelj umakne do izdaje sklepa
stopnje. Umika pritožbe ni mogoče preklicati.
 

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

 

Disciplinska sodnica je v obnašanju RK LJUBLJANA spoznala znake disciplinske kršite po 45. 
klubu izrečena disciplinska sankcija. Za disciplinski prekršek po 45

DPRZS je določena disciplinska sankcija odvzem do treh (3) točk. V obravnavani zadevi je 
disciplinska sodnica izrekla najmilejšo disciplinsko sankcijo – odvzem 

ženske. Pri odmeri disciplinske sankcije je
, da je klub izvršil tovrstni disciplinski prekršek 

obveznosti do RZS  že poravnal.   

Pravni pouk: 

pritožba v roku 5 dni od vročitve sklepa. Pritožba se vloži na organ 
Odbor za arbitražo. Pritožbo lahko vložita storilec disciplinskega prekrška 

ostopka. O pritožbi odloča Odbor za arbitražo
se plača pritožbena taksa, katere višina je določena v predpisu RZS, ki določa višino taks. Če 

a 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.  

odpove pravici do pritožbe v roku 24 ur od prejema odločbe disciplinskega 

Vloženo pritožbo lahko vlagatelj umakne do izdaje sklepa – odločbe disciplinskega organa II. 
stopnje. Umika pritožbe ni mogoče preklicati. 

                      

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

disciplinske kršite po 45. 
inski prekršek po 45. členu 
V obravnavani zadevi je 

odvzem ene (1) točke v 
Pri odmeri disciplinske sankcije je disciplinska sodnica 

 prvič in da je svoje 

. Pritožba se vloži na organ 
storilec disciplinskega prekrška in  

Odbor za arbitražo. V zvezi s pritožbo 
se plača pritožbena taksa, katere višina je določena v predpisu RZS, ki določa višino taks. Če 

a ni plačana v pritožbenem roku, se pritožba zavrže. Pritožbena taksa se vrne, 
vsebovati navedbo sklepa, ki se izpodbija, 

razlog za izpodbijanje, obrazložitev, predlog, naj se izpodbijani sklep razveljavi ali spremeni, 

odločbe disciplinskega 

odločbe disciplinskega organa II. 

Disciplinska sodnica 
                      Nina Tomić 

 
 

  

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


