ROKOMETNA ZVEZA SLOVENIJE
Statutarni odbor
Leskoškova cesta 9e, p.p. 535, 1000 Ljubljana
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Številka: 21/2014
Datum: 9.12.2014

ZAPISNIK
21. korespondenčne seje Statutarnega odbora Rokometne zveze
Slovenije (RZS)
Člani ki so sodelovali: Anton Janc – predsednik, Maja Šerc – podpredsednica, Cvetka
Vrhovnik – članica, Martin Hebar – član in Blaž Pipp – član.
DNEVNI RED:
1. Odločbanje o zahtevi za varstvo zakonitosti podani zoper sklep OA št. 5—
1032/2014 z dne 26.5.2014

Ad. 1
Podpredsednica seznani člane SO, da je na podlagi korespondenčno izmenjanih mnenj
pripravila predlog odločbe. Pri tem ugotavljal, da so bila mnenja vseh članov, da je
potrebno zahtevi za varstvo zakonitosti ugoditi.
Predlog odločbe z obrazložitvijo so člani SO prejeli.
SKLEP
»Statutarni odbor je soglasno odločil, da se zahtevi za varstvo zakonitosti ugodi.
Izpodbijani sklep OA in odločba DO se spremenita ter se o zadevi odloči:
Sklep Odbora za arbitražo z dne 30.5.2014 se spremeni tako, da se pritožbi kršiteljev
delno ugodi in se Odločba Disciplinskega odbora št. 36-134/201 spremeni tako, da se glasi:
»Rokometna sodnika Peter Ljubić in Nenad Krstić sta
odgovorna
da sta dne 10.12.2013 storila prekršek po 1. odstavku 54. člena Disciplinskega pravilnika
RZS, s tem ko sta na novinarski konferenci Hrpelje – Kozina širila neresnice o rokometnih
delavcih RZS, in sicer o vodji sodnikov pri RZS ter članu predsedstva RZS ter o RZS, in sicer
tako, da sta izjavila:
- "Naš šef se je očitno že vnaprej odločil, da sva midva kriva. Ni odziva, ni poklical,
nismo se pogovorili, še tekmo, za katero sva bila delegirana, nama je vzel«
- »Odloča le en sam. Umakne te za mesec, dva, tri, vso sezono. Lah in Sok naj bi na
oktobrski tekmi med Izolo in Slovanom sodila slabo. Po tistem nista več sodila
tekme prve lige, sodila sta le še tekmovanje mladih in nižjega ranga, zdaj pa od
petka delita pravico na SP za ženske v Srbiji«;
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-

»so si posnetek tekem ogledali tudi na krovni zvezi, prisoten naj bi bil tudi
Juratovec, njegova analiza tekme pa naj bi dala bistveno drugačne rezultate kot
EHF-ova in naj bi vsebovala neprimerno več napak v škodo nemške ekipe«.

Kršiteljema se določi disciplinska sankcija prepoved opravljanja funkcije za 2 (dva)
meseca, ki pa ne bo izrečena, v kolikor kršitelja v roku 6 mesecev od pravnomočnosti
odločbe ne storita novega prekrška«.
Ljubljana, 9.12.2014
Anton Janc
Predsednik
Statutarnega odbora RZS

