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Na podlagi 33. člena Statuta Rokometne zveze Slovenije (nadalje: RZS) je Odbor za 
arbitražo na svoji seji dne _________ pripravil predlog in ________ zbor članov RZS 
na svoji seji dne ____________ sprejel naslednji 

 
POSLOVNIK O DELU ODBORA ZA ARBITRAŽO RZS 

 
1. člen 

 
Ta Poslovnik ureja:  

- postopek za konstituiranje Odbora za arbitražo; 
- pravne podlage za delo  Odbora za arbitražo; 
- postopek v sporih med člani RZS in v sporih med igralci in društvi v postopkih 

prestopov v skladu s pravili, ki urejajo registracijo in/ali prestope; 
- pritožbeni postopek v primerih pritožb zoper odločbe organov RZS (odločitve 

disciplinskega sodnika RZS, odločitve komisarja lige, ki nima pritožbenega 
organa); 

- odločanje na skupni seji Odbora za arbitražo. 
  
Če iz vsebine ali namena določil tega Poslovnika ne izhaja kaj drugega, imajo pojmi, 
uporabljeni v tem poslovniku, enak pomen, kot ga imajo v Statutu RZS. 
 

 
I. SPLOŠNE DOLOČBE  

2. člen 
 

Odbor za arbitražo je pristojen za odločanje v zadevah, določenih s pravnimi akti 
Rokometne zveze Slovenije.  
Način izvolitve članov, število članov in trajanje mandata članov Odbora za arbitražo 
so določeni v Statutu RZS.  
 

3. člen 
 

Arbitražna komisija se konstituira, ko izvoljeni člani izmed sebe izvolijo predsednika 
in podpredsednika na prvi konstitutivni seji.  
Volitve predsednika in podpredsednika Odbora za arbitražo so javne.  
 

4. člen 
 

Konstitutivno sejo Odbora za arbitražo skliče generalni sekretar RZS najkasneje v 
roku 30 dni po tem, ko Zbor članov RZS izvoli člane Odbora za arbitražo.  
 

5. člen 
 

Odbor za arbitražo pri svojem delu kot materialno pravo uporablja predpise 
Republike Slovenije, pravne akte RZS in/ali predpise Mednarodne rokometne zveze 
in/ali predpise Evropske rokometne zveze, kar je v vsakem posamičnem primeru 
relevantno.  
Odbor za arbitražo za postopek pri reševanju sporov med članicami RZS in sporov 
med igralci in društvi v postopkih prestopov v skladu z Registracijskim pravilnikom 
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RZS uporablja določbe tega poslovnika, glede vprašanj, ki niso urejena s tem 
poslovnikom, pa se smiselno uporabljajo določbe Zakona o pravdnem postopku, pri 
čemer sme (ni pa dolžan) Odbor za arbitražo pri svojih odločitvah upoštevati tudi 
dejstva, ki so mu poznana, pa jih nobena od strank spora ni navedla, če gre za 
dejstva, ki so pravno pomembna za presojo konkretnega primera].  
Kadar Odbor za arbitražo odloča o pritožbah zoper odločbe komisarja lige, ki nima 
svojega pritožbenega organa in zoper odločbe disciplinskega sodnika, uporablja 
določbe Disciplinskega pravilnika, ki se nanašajo na disciplinski postopek, glede 
vprašanj, ki niso urejena niti z Disciplinskim pravilnikom niti s tem Poslovnikom, pa 
določbe zakona, ki ureja postopek v primeru prekrškov.  
 

6. člen 
 

Odbor za arbitražo je pri svojem delu neodvisen in samostojen. Na člane Odbora za 
arbitražo ni dovoljeno vplivati na noben način.  
Organi RZS in člani RZS morajo Odboru za arbitražo na njegovo zahtevo posredovati 
zaprošene podatke in dokumentacijo.  
 

 
7. člen 

 
Če so podane okoliščine, ki bi lahko vplivale na objektivnost ali neodvisnost člana 
Odbora za arbitražo pri odločanju v posamezni zadevi, se mora član Odbora za 
arbitražo izločiti; tak član mora o obstoju take okoliščine takoj brez odlašanja obvestiti 
predsednika, oz. v njegovi odsotnosti  podpredsednika Odbora za arbitražo.  

 
8. člen 

Predsednik Odbora za arbitražo:  
- sklicuje seje 
- določa senate v posameznih zadevah 
- pripravlja poročilo o delu 
- opravlja druge naloge pri organizaciji dela Odbora za arbitražo.  

V času odsotnosti predsednika opravlja navedene naloge podpredsednik Odbora za 
arbitražo.  
 

8.a    člen 
Pri določanju sestave senatov v posameznih zadevah se zasleduje enakomerna 
zastopanost in enakomerna obremenjenost vseh članov Odbora za arbitražo. Odbor 
za arbitražo lahko s sklepom določi podrobnejša pravila o določanju senatov Odbora 
za arbitražo, ki so za predsednika in podpredsednika Odbora za arbitražo 
zavezujoča. 
 
Odbor za arbitražo lahko s sklepom določi podrobnejša pravila o delovanju senatov 
Odbora za arbitražo (npr. vloga predsednika in drugih članov, način medsebojnega 
komuniciranja, drugo), ki so za vse člane Odbora za arbitražo zavezujoča. 
 

8.b    člen 
Za izvedbo tehnično – administrativnih opravil v postopkih, v katerih sprejema 
odločitve Odbor za arbitražo, je odgovoren Generalni sekretar RZS, izvajajo pa jih 
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zaposlenci ali druge pooblaščene osebe v imenu in za račun RZS. Tehnično - 
administrativna opravila zajemajo zlasti naslednje: 

- vsa ravnanja v zvezi s prejetimi pošiljkami (beleženje datuma odpošiljanja, 
vrste pošiljke, datuma prejema pošiljke, hramba ovojnice pošiljke) in pošiljanje 
pošiljk v imenu Odbora za arbitražo (s priporočeno pošiljko in eventualno 
dodatno tudi po elektronski pošti) strankam in morebitnim drugim 
udeležencem v postopku; 

- odprtje in vodenje spisa glede vsakega posamičnega primera, vključno s 
popisom vseh listin v spisu; 

- pošiljanje prejetih vlog, ki se tičejo primera, o katerem odloča Odbor za 
arbitražo, članom Odbora za arbitražo; 

- pridobivanje in zbiranje podatkov in dokumentacije, s katerimi razpolaga sama 
RZS, relevantnih za posamični primer, o katerem odloča Odbor za arbitražo, 
ter posredovanje takih podatkov in dokumentacije članom Odbora za 
arbitražo; 

- priprava osnutkov pozivov strankam v postopku. 
 

II. POSTOPEK PRI REŠEVANJU SPOROV 
 

9. člen 
 

Določbe tega poglavja se nanašajo na postopek pri reševanju sporov med 
posameznimi člani RZS, med članom RZS in organom RZS, v primeru spora med 
organi RZS, ter v primeru spora med igralcem in društvom v postopkih prestopov v 
skladu z Registracijskim pravilnikom RZS, v okviru s Statutom določene pristojnosti 
Odbora za arbitražo.  
 

10. člen 
 

Postopek za rešitev spora pred Odborom za arbitražo lahko zahteva član RZS ali 
organ RZS tako, da poda zahtevo za arbitražo ali pritožbo, kar je v posamičnem 
primeru relevantno (nadalje: zahteva za arbitražo).  
Zahteva za arbitražo mora vsebovati:  

- ime/naziv in naslov predlagatelja,  
- ime/naziv in naslov nasprotne stranke, 
- navedbo dejstev, na katere opira svojo zahtevo ter dokaze, ki podpirajo 

navedbe,  
- določen zahtevek, ki ga uveljavlja predlagatelj,  
- druge podatke, ki jih mora imeti vsaka vloga, 
- podpis predlagatelja, zastopnika oz. pooblaščene osebe, 
- potrdilo o plačani taksi, če je predpisana taksa.  

Zahteva se mora vložiti v dveh izvodih.  
 

11. člen 
 

Če je zahteva za arbitražo nepopolna, predsednik Odbora za arbitražo pozove 
predlagatelja, da jo dopolni v roku 8-ih dni. V zahtevi mora predsednik Odbora za 
arbitražo predlagatelja opozoriti na pravne posledice, če ne bo ravnal v skladu s 
pozivom. 
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Če predlagatelj v tem roku ne dopolni zahteve tako, da bi se lahko obravnavala, jo 
senat Odbora za arbitražo zavrže.  
Popolna zahteva za arbitražo se pošlje nasprotni stranki, da nanjo odgovori v roku 8 
dni.  

 
12. člen 

 
Po prejemu odgovora na zahtevo lahko predsednik Odbora za arbitražo razpiše sejo 
ali pa zahteva od stranke ali drugih še dodatne podatke. 
Vse prejete vloge se pošljejo nasprotni stranki.  

 
13. člen 

 
Ko predsednik Odbora za arbitražo oceni, da je zadeva primerna za obravnavanje, 
predsednik Odbora za arbitražo razpiše sejo tako, da določi senat v razpisani zadevi, 
ter datum, uro in kraj seje. Odbor za arbitražo določa v tem postopku v sestavi 
predsednik senata in dva člana. V kolikor predsednik senata  Odbora za arbitražo 
oceni, da je potrebna prisotnost strank, ali če katera od strank to izrecno zahteva, o 
seji senata obvesti stranke.  

 
1.) Seja senata 

14. člen 
 

Odbor za arbitražo praviloma odloča na svoji seji na podlagi pisnih dokazov in vlog 
strank. Na seji Odbora za arbitražo, v fazi razprave senata o obravnavani zadevi, so 
lahko prisotne stranke, z dovoljenjem predsednika senata pa tudi druge osebe, ko se 
izvaja dokazni postopek. Prisotne osebe na seji senata ne morejo pojasnjevati svojih 
pismenih navedb, predlagati novih dokazov, niti ne morejo sodelovati pri 
obravnavanju zadeve. Predsednik senata lahko zahteva, da oseba, ki moti delo 
senata, zapusti sejo. 

 
15. člen 

 
Pri odločanju senata o zadevi smejo biti prisotni le člani senata Odbora za arbitražo.  
Senat odloča z večino glasov. 
Na seji senata se ne vodi zapisnik, ampak se zapiše  odločitev  senata o zadevi, ki jo 
podpišejo vsi člani senata. Senat Odbora za arbitražo praviloma takoj seznani 
stranke postopka z odločitvijo, pisno odločbo z obrazložitvijo pa izda v nadaljnjih 15 
dneh. 
 
 
1.a) Dopisna seja senata 

15a. člen 
 
Če zaradi odsotnosti ali zadržanosti članov senata Odbora za arbitražo oziroma 
nujnosti odločanja o posamezni zadevi iz pristojnosti senata Odbora za arbitražo ni 
mogoče sklicati redne seje, skliče predsednik Odbora za arbitražo dopisno sejo 
senata Odbora za arbitražo.  
Dopisna seja senata Odbora za arbitražo se opravi, če s tem soglašajo vsi člani 
senata. 



5 

 

Odločitev, sprejeta na dopisni seji, ima enako pravno veljavo kot odločitev, sprejeta 
na redni seji.  
O sklicu dopisne seje predsednik Odbora za arbitražo na primeren način (elektronska 
pošta, telefon ipd.) obvesti člane senata Odbora za arbitražo in objavi gradiva za 
obravnavo na seji oziroma na drug primeren način omogoči odsotnim članom senata 
Odbora za arbitražo seznanitev z gradivi, ki bodo obravnavana na dopisni seji.  
V sklicu dopisne seje senata se navede, kako in do kdaj lahko člani senata Odbora 
za arbitražo izrazijo svoje stališče, mnenja ali glas.  
Predsednik Odbora za arbitražo lahko kadar koli prekine obravnavo določene zadeve 
na dopisni seji, prekine dopisno sejo ter odloči o nadaljnjem načinu obravnavanju 
zadeve na redni seji oziroma na obravnavi.  
Za komunikacijo med dopisno sejo člani senata Odbora za arbitražo uporabljajo 
elektronsko pošto, telefonsko komunikacijo ali druga primerna komunikacijska 
sredstva. 
 
 
2.) Obravnava  

 
16. člen 

 
Izjemoma, če dejanskega stanja ni mogoče ugotoviti iz pisnih dokazov, lahko 
predsednik senata odloči, da se v zadevi opravi obravnava z zaslišanjem strank, 
izjemoma pa tudi prič. 
O zaslišanju strank ali prič odloči predsednik senata.  
V primeru, da se opravi obravnava z zaslišanjem, se vabijo na obravnavo stranke in 
priče.  
Na obravnavi se izvedejo tisti dokazi, ki jih odloči predsednik senata.  
Na sami obravnavi ni mogoče predlagati novih dokazov.  
Kadar se opravi obravnava z zaslišanjem strank ali prič, se o obravnavi vodi zapisnik, 
v katerega se poleg podatkov o obravnavi (datum, kraj, prisotne osebe, navedba 
strank in vrste spora), vpišejo povzetki izjav zaslišanih oseb in drugi izvedeni dokazi. 
Ta zapisnik podpiše predsednik in člani senata ter prisotne stranke.  

 
17. člen 

 
Senat Odbora za arbitražo odloča o zahtevah s sklepom, po opravljeni seji senata ali 
obravnavi zadeve.  
Predsednik senata pisno izdela sklep z obrazložitvijo v roku 15 dni od opravljene seje 
oziroma obravnave zadeve..  
Sklep mora vsebovati:  

- podatke o strankah, datum in kraju seje z navedbo, če je bila opravljana 
obravnava,  

- izrek sklepa z odločitvijo o stroških,  
- obrazložitev, 
- navedbo, da je odločba dokončna. 
 

18. člen 
 

Stranka, ki v arbitražnem postopku ni uspela, nosi stroške arbitražnega postopka.  
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Stroški se  primeru, če predlagatelj zahtevkom ni uspel, praviloma pokrivajo iz takse, 
če pa jo presegajo, se v sklepu predlagatelju naloži plačilo razlike.  
V primeru, če je predlagatelj  s svojim zahtevkom uspel, se mu vrne plačana taksa, 
nasprotna stranka pa mora poravnati stroške postopka v višini, ki je določena v 
sklepu Odbora za arbitražo, vendar ne more biti manjša od takse.  
Senat lahko odloči, da vsaka stranka nosi del stroškov.  

 
19. člen 

 
Stroški arbitražnega postopka so:  

- potni stroški in nagrade članov Odbora za arbitražo; 
- materialni in administrativni stroški pri delu Odbora za arbitražo. 

V arbitražnem postopku vsaka stranka krije svoje stroške.  
Stroške prič in drugih izvedenih dokazov nosi stranka, ki je dokazni predlog podala.  
Organi RZS niso dolžni plačati takse niti nositi stroškov arbitražnega postopka.  
 

20. člen 
 

V tem postopku zoper sklep Odbora za arbitražo ni redne pritožbe.  
 

III. POSTOPEK O PRITOŽBAH ZOPER ODLOČBE ORGANOV RZS 
 

21. člen 
 

Odbora za arbitražo odloča na drugi stopnji kot pritožbeni organ v pritožbah zoper 
odločbe organov RZS, v skladu s Statutom RZS.  
Določbe tega poglavja ne veljajo za postopek v pritožbah zoper sklepe disciplinskih 
organov v disciplinskih postopkih.  
 

22. člen 
 

Pritožbo zoper odločbo posameznega organa RZS lahko vloži tisti, ki izkaže 
upravičeni pravni interes.  
 

23. člen 
 

Pritožba mora vsebovati:  
- ime tistega, ki vlaga pritožbo, 
- navedbo organa in odločbe, zoper katero vlaga pritožbo, 
- razloge za pritožbo, 
- predlog svoje zahteve, 
- potrdilo o plačani taksi, če je predpisana, 
- podpis pritožnika oz. pooblaščene osebe. 

Pritožbo je je potrebno vložiti v dveh izvodih. 
Če je pritožba nepopolna, jo predsednik senata Odbora za arbitražo vrne v 
dopolnitev z rokom 3 dni. 
Če se ugotovi, da je pritožba prepozna, ali če jo pritožnik ni pravočasno dopolnil, ali 
če ni plačana taksa, jo predsednik Odbora za arbitražo zavrže. 
En izvod popolne in pravočasne pritožbe se pošlje organu RZS, ki je izdal odločbo. 
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Ta lahko v roku 15 dni Odboru za arbitražo pošlje dodatno obrazložitev in pošlje 
celotno dokumentacijo. 

 
24. člen 

 
Odbor za arbitražo o pritožbi odloča na seji tričlanskega senata, brez prisotnosti 
strank, na podlagi predloženih pismenih dokazov, s sklepom.  
 

25. člen 
 

Ko senat Odbora za arbitražo odloča o pritožbi, lahko:  
- pritožbo zavrne in potrdi odločbo organa RZS, 
- pritožbi ugodi in odločbo organa RZS spremeni,  
- pritožbi ugodi in vrne zadevo organu RZS na prvi stopnji v ponovno odločanje. 

Odločitev senata mora vsebovati tudi odločitev o stroških postopka. Pri določanju 
stroškov postopka se uporabljajo določbe o stroških iz II. poglavja.  
 

26. člen 
 

O seji senata se ne vodi poseben zapisnik, ampak se zapiše datum seje, sestavo 
senata in odločitev senata, ki jo podpišejo vsi člani senata.  
Odločitev Odbora za arbitražo je dokončna.  
Predsednik senata pošlje odločitev senata z obrazložitvijo pritožniku in organu RZS, 
ki je izdal prvostopenjsko odločbo, v roku 15 dni. 
 

IV. POSTOPEK O PRITOŽBAH ZOPER ODLOČITVE DISCIPLINSKEGA 
ORGANA 

 
27. člen 

Odbor za arbitražo odloča na drugi stopnji kot pritožbeni organ o pritožbi zoper sklep 
disciplinskega organa po postopku, kot ga določa Disciplinski pravilnik RZS.  
 

V. SEJA ODBORA ZA ARBITRAŽO 
 

28. člen 
 

Odbor za arbitražo na svoji seji, v prisotnosti vsaj štirih članov komisije:  
- sprejema načelna pravna mnenja, ki se uporabljajo pri odločanju v 

posameznih arbitražnih zadevah, 
- pripravlja pobude in predloge za spremembo pravnih aktov RZS, 
- pripravlja stališča v zvezi z zahtevami za varstvo zakonitosti zoper odločbe 

Odbora za arbitražo. 
 

VI. KONČNE DOLOČBE 
 

29. člen 
 

Poslovnik o delu Odbora za arbitražo sprejme skupščina RZS z večino glasov 
prisotnih članov. Spremembe akta se sprejemajo po enakem postopku. 
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30. člen 
 

Poslovnik začne veljati 15 dni po objavi.  
 
 
 
 
Ljubljana,   
 
 
       
 
 


