ROKOMETNA ZVEZA SLOVENIJE
Statutarni odbor
Leskoškova cesta 9e, p.p. 535, 1000 Ljubljana
tel: +386 1 547 66 22, +386 1 547 66 46

Številka: 19/2014
Datum: 28.11.2014

ZAPISNIK
19. seje Statutarnega odbora Rokometne zveze Slovenije (RZS)
Člani ki so sodelovali: Maja Šerc – namestnica predsednika, Cvetka Vrhovnik – članica,
Martin Hebar – član.
Odsotni člani: Anton Janc – predsednik, Blaž Pipp – član
DNEVNI RED:
1. Vprašanje generalnega sekretarja RZS glede prisotnosti trenerja na tekmah
mladoletnikov
2. Vprašanje pisarne RZS glede prijavitelja disciplinskega postopka
3. Vprašanje Sveta za delegiranje glede pravnomočno končanih disciplinskih
postopkov
4. Vprašanje disciplinske sodnice RZS:
- Razlaga 2. točke 1. odstavka 74. člena Disciplinskega pravilnika glede
vsebine prijave, na podlagi katere se uvede disciplinski postopek;
5. Zahteva za varstvo zakonitosti zoper odločbo Odbora za arbitražo št 51032/2014 z dne 26.5.2014

Ad. 1
Vprašanje generalnega sekretarja RZS
SKLEP
»Statutarni odbor soglasno ugotavlja, da je za začetek ali nadaljevanje tekme
mladoletnikov nujna prisotnost trenerja z licenco. V 3.2 točki Propozicij za tekmovanje
mladih (med katere spadajo tekmovalci letnik 1994-2005 in mlajši – 1.1 točka propozicij)
za tekmovalno sezono 2014/2015 je v okviru pogojev pravice nastopa izrecno določeno, da
morajo imeti vse ekipe licenciranega trenerja. To določilo je potrebno razlagati tako, da
mora biti na klopi ekipe mladih ves čas tekme trener z licenco, kar pomeni, da se tekma
brez trenerja ne more začeti, oz. v primeru diskvalifikacije trenerja, nadaljevati.
V primeru, da je trener mladih diskvalificiran, je potrebno skladno s 16.4 točko propozicij
uporabiti določila PORT-a. Skladno s 5. alinejo 58. člena PORTA se v takem primeru tekma
registrira v korist nasprotnika z rezultatom 10:0«.
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Ad. 2
Vprašanje pisarne RZS
SKLEP
»Statutarni odbor soglasno ugotavlja, da 74. člen določa prijavitelje disciplinskega
prekrška. Disciplinski postopek se začne na podlagi prijave uradne osebe, kluba ali
funkcionarja RZS ali po uradni dolžnosti. Med uradne osebe skladno z določilo PORT-a
(80.-89. ČLEN) spadajo: trenerji, zapisnikarji in časomerilci, sodniki, delegati in
zdravstvena služba. Prijavitelj lahko poda prijavo za katerikoli prekršek, ki je kot tak
definiran v Disciplinskem pravilniku RZS.
Disciplinski postopek lahko po uradni dolžnosti začne tudi sam disciplinski organ«.

Ad. 3
Vprašanje Sveta za delegiranje
SKLEP
»Statutarni odbor soglasno ugotavlja, da poznajo pravni akti RZS (STATUT, Disciplinski
pravilnik) troje pravnih sredstev, ki jih je mogoče uporabiti v disciplinskem postopku:
pritožba, zahteva za varstvo zakonitosti in izredna omilitev kazni). V okviru teh pravnih
sredstev (pritožba, zahteva za varstvo zakonitosti) je mogoče med drugim uveljavljati
kršitve disciplinskega postopka – kot npr. napačna navedba prijavitelja ali napake pri
vročanju. Disciplinski postopek v okviri RZS se zaključi po izčrpanju teh pravnih sredstev
ali po poteku roka, v kolikor pravno sredstvo ni bilo vloženo, kar pomeni, da naknadno
uveljavljanje kršitve pravil pred RZS ni možno.
Pri vročitvi je potrebno upoštevati, ali je bila odločba vročena dejanskemu prijavitelju in
ne osebi, ki je kot prijavitelj (napačno) navedena na odločbi disciplinskega organa«.

Ad. 4
Vprašanje disciplinske sodnice RZS
SKLEP
»Statutarni odbor soglasno ugotavlja, da vsebino prijave v disciplinskem postopku določa
2. točka 74. člena Disciplinskega pravilnika. Prijava mora vsebovati: podatke o kršitelju,
kraj in čas kršitve, vrsto (opis) kršitve, klub, društvo ali zvezo, kateri kršitelj pripada,
navedbo morebitnih dokazov ter podpis prijavitelja.
Glede na jasno in taksativno naštete elemente prijave v disciplinskem postopku statutarni
odbor ugotavlja, da za prijavo ne zadošča zgolj posredovanje zapisnika ali poročila o
tekmi. Obe listini lahko služita »le« kot dokaz v postopku. Prijavitelj mora na vlogi jasno
označiti, da gre za prijavo in v vlogi navesti vse zgoraj navedene elemente ter vlogo
lastnoročno podpisati. Glede na to, da 74. člen določa, kdo so lahko prijavitelji v
disciplinskem postopku, mora prijavitelj navesti tudi svoj status - npr. delegat, sodnik,
časomerilec itd..
Pri opisu vrste kršitve mora prijavitelj jasno označiti bistvene elemente kršitve (dejanje ki
šteje kot kršitev).
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Statutarni odbor predlaga pisarni RZS, da pripravi obrazce za podajanje prijav v
disciplinskem postopku.
V zvezi z zaprosilom disciplinske sodnice glede konkretnih predlogov (prijav) za
disciplinski postopek statutarni odbor soglasno ugotavlja, da takšna razlaga ne spada v
pristojnost SO, razen v okviru odločanja o zahtevi za varstvo zakonitosti. Ali posamezna
prijava izpolnjuje pogoje, določene v 74. Čl. disciplinskega pravilnika ali ne, bo moral
presojati disciplinski organ sam, ko prejme prijavo. V primeru pomanjkljive prijave, mora
disciplinski organ prijavitelja pozvati k dopolnitvi, upoštevajoč roke, ki jih za začetek in
izvedbo disciplinskega postopka določa pravilnik. V primeru, da prijavitelj vloge ustrezno
ne dopolni ali jo dopolni prepozno, se vloga zavrže«.

Ad. 5
Zahteva za varstvo zakonitosti zoper odločbo Odbora za arbitražo št 51032/2014 z dne 26.5.2014
SKLEP
»Statutarni odbor soglasno ugotavlja, da odločba Odbora za arbitražo št 51032/2014 z dne 26.5.2014 ni bila vročena predlagatelju disciplinskega postopka, in
sicer Tomislavu Pajiću, operativni vodji Sveta za delegiranje pri RZS. Vročitev
odločbe je nujna, da se predlagatelju omogoči seznanitev z vsebino odločbe in na
podlagi tega vložitev zahteve za varstvo zakonitosti.
Pisarni RZS se naloži, da v roku osmih dni vroči predlagatelju odločbo Odbora za
arbitražo št 5-1032/2014 z dne 26.5.2014. Rok za vložitev zahteve za varstvo
zakonitosti začne teči z dnem vročitve odločbe predlagatelju«.
Ljubljana, 28.11.2014
Maja Šerc
Namestnica predsednika
Statutarnega odbora RZS

