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Številka: 2/2017
Datum: 14.3.2017

ZAPISNIK
2. seje Statutarnega odbora Rokometne zveze Slovenije (RZS)
Člani ki so sodelovali: Anton Janc – predsednik, Maja Šerc – podpredsednica, Cvetka Vrhovnik
– članica, Blaž Pipp – član
Odsotni člani: Martin Hebar – član
DNEVNI RED:
1. Vprašanja ZDRSS z dne 13.2.2017
2. Vprašanje disciplinske sodnice RZS z dne 12.2.2017

Ad. 1
Vprašanje ZDRSS
SKLEP
»Statutarni odbor soglasno ugotavlja, da ni neskladja med 5. in 58. čl. Disciplinskega
pravilnika.
Glede na to, da 5. čl. Disciplinskega pravilnika izrecno navaja, da se pravilnik nanaša na
kršitev pravil RZS, EHF in IHF ter WADA, ni dvoma, da se termin »rokometna pravila« ,
vsebovan v 58. čl. pravilnika nanaša na vsa tovrstna (rokometna) pravila teh organizacij (oz.
RZS, EHF in IHF - WADA nima ROKOMETNIH pravil). Uradna oseba je dolžna spoštovati tista
rokometna pravila, ki se uporabljajo v tekmovanju, v katerem konkretna uradna oseba v
kritičnem trenutku deluje (npr. rokomet na mivki, mini rokomet, državno prvenstvo,...).
Statutarni odbor soglasno ugotavlja, da 58. čl. Disciplinskega pravilnika ne posega v pravno
varstvo uradnih oseb. V pobudi ZDRSS je navedeno, da »verjetno ni nihče mnenja, da je
lahko vsaka napaka sodnika sankcionirana z DP«, zato statutarni odbor poudarja in
izpostavlja, da DP ne sankcionira napak, temveč gre za sankcioniranje kršitev, storjenih
namerno ali iz malomarnosti, kar se ugotavlja v vsakem primeru posebej.
Glede označbe »Rokometna pravila« in »rokometna pravila« je statutarni odbor soglasen,
da slednje predstavlja širši pojem, ki zajema tudi Rokometna pravila, zato uporaba termina
»rokometna pravila« ni sporna, pri čemer statutarni odbor ponovno poudarja, da se
vsakokrat uporabljajo VSA pravila, ki veljajo za določeno vrsto tekmovanja.
Glede zatrjevane neskladnosti med Krovnim pravilnikom in Navodili za organizacijo tekme
se statutarni odbor ne more izjasniti, saj ne razpolaga z Navodili. Pisarni RZS se naloži, da
v roku 8 dni statutarnemu odboru predloži Navodila, na katera se sklicuje pobudnik«.
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Ad. 2
Vprašanje disciplinske sodnice RZS
SKLEP:
»Statutarni odbor podaja soglasno naslednje mnenje: 8. odst. 37. člen Krovnega pravilnika
o rokometnih tekmovanjih je potrebno razlagati ob uporabi 63. člen Disciplinskega
pravilnika (lex specialis), ki pravi:
»Disciplinski postopek lahko disciplinski organ po uradni dolžnosti razširi tudi za druge
disciplinske prekrške ter na druge storilce disciplinskih prekrškov, če je zanje izvedel v
povezavi z vodenjem disciplinskega postopka«. Iz citiranega določila izhaja, da velja
dolžnost »sprožitve« disciplinskega postopka (po uradni dolžnosti) za disciplinskega sodnika
»le« v okviru konkretnega disciplinskega postopka, ko je torej en postopek že v teku in
disciplinski sodnik ugotovi, da obstaja verjetnost, da so bili storjeni še kakšni drugi prekrški
oziroma da obstaja še kakšen storilec prekrška.
Disciplinski sodnik, v kontekstu 8. in 22. člena Krovnega pravilnika tako ni tisti, ki bi začel
nek popolnoma nov disciplinski postopek (razen v smislu širitve na ostale storilce – v
okviru že aktualnega postopka), to morajo storiti ostale osebe, ki jih pravilnik definira kot
vodstvo tekmovanja«.

Ljubljana, 14.3.2017
Anton Janc
predsednik
Statutarnega odbora RZS

