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ZAPISNIK 
9. korespondenčne seje Statutarnega odbora Rokometne zveze 

Slovenije (RZS) 
 

 
Člani ki so sodelovali: Anton Janc – predsednik, Maja Šerc – namestnica predsednika, 
Cvetka Vrhovnik – članica, Blaž Pipp – član, Martin Hebar – član. 
 
DNEVNI RED:  

1. Vprašanje RD Ribnica o odpovedi nadomestilu iz 54. člena Registracijskega 
pravilnika na izpisnici 
 
 
 

Ad. 1 
Vprašanje RD Ribnica o odpovedi nadomestilu iz 54. člena Registracijskega pravilnika 

na izpisnici 
 

SKLEP 
»Statutarni odbor ugotavlja, da v primeru ko klub, ki izdaja izpisnico, nanjo na polje o 
višini nadomestila oziroma odškodnine napiše »brez nadomestila« ali »0 EUR« ali podobno 
izjavo, ki pomeni jasno izraženo voljo, da ne zahteva nadomestila skladno 54. členu 
registracijskega pravilnika to pomeni, da se je nedvoumno odpovedal pravici do 
nadomestila, ki mu jo določa Registracijski pravilnik. 
 
V primeru, ko pa klub na omenjeno polje napiše »brez odškodnine« ali pusti prazno polje 
pa Statutarni odbor meni, da s tem ni izrazil svoje volje v zvezi z nadomestilom. 
 
Registracijska komisija mora skladno 19. in 21. členu. Registracijskega pravilnika v 
primeru, da je klub, iz katerega igralec prestopa, upravičen do nadomestila, zahtevati 
dopolnitev vloge, in sicer dokazilo o plačilu ali pisno izjavo kluba, da se nadomestilu 
odpoveduje, v kolikor klub sam takšne nedvoumne izjave ali dokazila ne predloži. 
 
V primeru iz drugega odstavka tega mnenja, mora Registracijska komisija ugotoviti, da je 
prijava za registracijo nepopolna, saj ne vsebuje vseh potrebne dokumentacije zaradi 
nejasno izražene volje kluba, ki ga igralec zapušča, na izpisnici in zato ravnati skladno 
določilom 21. člena Registracijskega pravilnika. 
 
V kolikor Registracijska komisija tega ne stori in izvede registracijo, lahko klub, iz 
katerega igralec prestopa, poda ugovor, v roku 8 dni od objave registracije v zapisniku 
Registracijske komisije skladno 42. členu. 
 



 
Pravica zahtevati nadomestilo je po mnenju Statutarnega odbora v razmerju do postopka 
prestopa - registracije igralca za nov klub abstraktne narave in jo lahko uveljavlja klub 
ločeno kadarkoli do njenega zastaranja po splošnih obligacijskih pravilih, kljub izvedeni 
registraciji za novi klub v nasprotju z določbami o postopku registracije igralca določenimi 
v Registracijskem pravilniku. 
 
Za sklep so glasovali štirje člani odbora in eden proti. 

 
Ljubljana, 11. 11. 2013 
                                   

                                 Anton Janc 
                    Predsednik 
           Statutarnega odbora RZS 
 


