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ZAPISNIK 
11. 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 disciplinske sodnice o pristojnosti 
2. Zahteva za varstvo zakonitosti igralca Mihe Tomšiča 

 
 
 

Ad. 1 
Vprašanje disciplinske sodnice o pristojnosti 

 
 

SKLEP 
»Statutarni odbor ugotavlja, da pristojnost disciplinskih organov določa Disciplinski 
pravilnik v prvem odstavku 75. člena, ki določa, kdaj je pristojen sodnik posameznik in 
kdaj disciplinska komisija.  
Merilo za ugotovitev pristojnosti je določeno v drugem odstavku 75. člena, ki določa, da 
mora sodnik začeti postopek v 15 dneh (ker gre npr. za prekršek na igrišču in je zato 
potrebno hitrejše obravnavanje, ker lahko izrek sankcije neposredno vpliva na 
tekmovanje, ki je v teku), medtem ko ima komisija 30 dni časa, da začne z obravnavanjem 
zadeve.  
Statutarni odbor ugotavlja, da ima komisija daljši rok, ker kršitev nima neposrednega 
vpliva na osebe, ki lahko neposredno vplivajo na rezultat tekme v okviru tekmovanja, ki je 
v teku, to pa so glavni akterji tekmovanja - igralci in trenerji. 
 
Za sklep so glasovali vsi člani odbora. 

 
 

Ad. 2 
Zahteva za varstvo zakonitosti igralca Mihe Tomšiča 

 
SKLEP 
»Statutarni odbor v primeru obravnavane Zahteve za varstvo zakonitosti ugotavlja: 
 
1. Glede statusa igralca: 

a. Status igralca določa 10. člen Registracijskega pravilnika, ki pravi, da se status 
igralca med drugim opredeli s pogodbenim razmerjem z društvom in hkrati 12. 
člen Registracijskega pravilnika, ki izrecno določa, da so pogodbeni igralci tisti 
igralci, ki s strani društva prejemajo pogodbeno dogovorjeno plačilo.    



b. Glede na omenjeni določili Statutarni odbor zavzema stališče, da je sklenitev 
pogodbe med klubom in igralcem konstitutivne narave za vzpostavitev statusa 
pogodbenega igralca, registracija pri organih RZS oziroma vložitev vloge za 
spremembo statusa pa le deklaratorne narave. Slednje izhaja tudi iz 3. 
odstavka 10. člena Registracijskega pravilnika, ki določa, da izda Registracijska 
komisija UGOTOVITVENI SKLEP o spremembi statusa igralca.  

c. To pomeni, da Registracijska komisija s svojo odločbo zgolj ugotovi obstoj 
konkretnega statusa igralca in ne, da ustrezen status s svojo odločbo vzpostavi. 

d. Ob zgoraj navedenem Statutarni odbor meni, da je v konkretnem primeru 
potrebno šteti, da gre za pogodbenega igralca. 

 
2. Glede izdaje izpisnice: 

a. Ker klub ni odgovoril na zahtevo za izdajo izpisnice, je potrebno upoštevati  
tako 28. kot tudi 32. Člen Registracijskega pravilnika.  

b. Vlogo, ki jo je igralec naslovil na Arbitražni odbor je potrebno skladno s 3. 
odstavkom 32. člena obravnavati kot zahtevo in ne kot pritožbo (ne glede na 
to, kako jo je igralec naslovil).  

c. To pa pomeni, da Arbitražni odbor odloči o izdaji izpisnice oziroma o prestopu 
namesto kluba. Svojo določitev Arbitražni odbor opre na navedbe in dokaze 
igralca, preveri pa tudi, ali je bil formalni del postopka do vložitve zahteve pri 
Arbitražnem odboru pravilno izpeljan (zlasti, ali je bila zahteva za izdajo 
izpisnice naslovljena na klub tako, kot to predvideva pravilnik in ni bil podan 
ustrezen utemeljen odgovor).  

d. Statutarni odbor meni, da Arbitražni odbor v takem primeru ni dolžan oziroma 
ne sme klub pozivati k vsebinski opredelitvi glede zahteve (za razliko od 
pritožbenega postopka).To možnost je klub imel, ko je prejel zahtevo igralca 
po izdaji izpisnice. 

 
Na osnovi navedenega Statutarni odbor ugotavlja, da je 8-dnevni rok za odgovor kluba na 
zahtevo za izpisnico prekluzivne narave. Če klub ni odgovoril v tem roku, mora igralec 
vložiti zahtevo pri Arbitražnem odboru, klub pa svojih argumentov v tem postopku pred 
Arbitražnim odborom ne more več uveljavljati.  
 
Zato Statutarni odbor ugotavlja, da igralec lahko prestopi v drug klub na osnovi tega 
mnenja. 

 
Za sklep so glasovali trije člani odbora. 

 
 
Ljubljana, 5. 2. 2014 
                                   
 

                                 Anton Janc 
                    Predsednik 
           Statutarnega odbora RZS 
 


