
  

 

 
 

DISCIPLINSKI SODNIK 
                                                                                                               Datum: 8. 5. 2017 

Številka: 15-652/2017 
Na podlagi določil Disciplinskega pravilnika RZS z dne 28. 6. 2016 (v nadaljevanju: DPRZS), je 
disciplinska sodnica dne 15. 4. 2017 uvedla disciplinski postopek zoper g. Borisa Sintiča, 
rokometnega sodnika. Postopek je bil uveden na podlagi prijave g. Franka Komela z dne 31. 3. 
2017 in dopolnjene prijave z dne 4. 4. 2017. Disciplinska sodnica je v zvezi s tem sprejela: 

 
S K L E P 

Disciplinski postopek zoper rokometni klub Metlika, se USTAVI. 
 

Obrazložitev: 
 

Dne 29. 1. 2017 se je odigrala tekma med moštvoma RK GROSUPLJE in RK METLIKA v 
Grosuplju, na kateri RK Metlika ni imel vodje moštva.  
Strokovno tehnična komisija RZS je dne 5. 2. 2017 ugotovila, da je klub RK Metlika kršil 
rokometna pravila, ker ni imel vodje moštva.  Vodja moštva ima namreč na rokometni 
tekmi ključno vlogo v prostoru za menjave. Ker na klopi RK Metlike ni bilo vodje moštva, ni 
mogel nihče opravljati naloge za katere je pristojen le ta. Pravilo 4:2 Pravil igre-IHF 
določa, da se lahko samo vodja moštva obrača na časomerilca oz. zapisnikarja. Po pravilu 
4:2 Pravil igre-IHF je vodja moštva odgovoren tudi za to, da na igrišče vstopajo le igralci, ki 
imajo pravico do sodelovanja v igri, prav tako pa je tudi odgovoren, da se med igro v 
prostoru za menjave nahajajo le uradne osebe in igralci, ki imajo pravico do sodelovanja v 
igri. Največjo odgovornost pa  vodji moštva nalaga Pravilo 17:11, ki določa, da lahko med 
igro sodnika ogovori le vodja moštva. Tako, da v tem primeru, ko na klopi RK Metlike ni bilo 
vodje moštva, nihče v moštvu RK Metlika ni mogel ogovoriti sodnika oz. pristopiti do 
časomerilca ali zapisnikarja. Odsotnost vodje moštva v sestavi moštva pomeni, da manjka 
ključna oseba, ki sme in je dolžna skrbeti ter nadzirati dogajanje v prostoru za menjave. 
 
Disciplinska sodnica je na podlagi mnenja strokovno tehnične komisije preverila ali je 
kršitev tega rokometnega pravila morebiti disciplinska kršitev po disciplinskem pravilniku. 
V Disciplinskem pravilniku tovrstna kršitev ni določena. Kršitev rokometnih pravil, je 
namreč po 58. členu DPRZS z dne 28. 6. 2016 možno storiti samo s strani uradnih oseb, 
klub RK Metlika pa ni uradna oseba na tekmi. Peti člen DPRZS določa, da nikomur ne more 
biti izrečena disciplinska sankcija za dejanje, ki v času storitve ni bilo s tem pravilnikom, 
drugimi pravili RZS, EHF in IHF ter WADA opredeljeno kot disciplinska kršitev in zanj 
predpisana disciplinska sankcija. Zato je disciplinska sodnica, na podlagi obrazloženega in 
v skladu s 5. členom DPRZS, ustavila disciplinski postopek.        
                                                                                                             

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 RK Metlika (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);
1 x prijavitelju (67/2 DPRZS - preko običajnega sredstva komuniciranja)

Disciplinska sodnica 
                      Nina Tomić 
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