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: 17/2013
Datum: 22. 08. 2013

ZAPISNIK
17. 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 RK GEN-I Zagorje o tolmačenju 56. člena Registracijskega
pravilnika

Ad. 1
Vprašanje RK GEN-I Zagorje o tolmačenju 55. člena Registracijskega pravilnika
SKLEP
Statutarni odbor ugotavlja, da nima pristojnosti za razlago konkretnega primera RK GEN-I
Zagorje, ki ga je prejela RZS dne 13.8.2014 oz. da poda odgovor na njegovo vprašanje o
pravilnosti izračuna nadomestila v konkretnem primeru, saj je to v izključni pristojnosti
Odbora za Arbitražo.
Statutarni odbor podaja razlago 56. člena Registracijskega pravilnika, ki v drugem
odstavku 56. člena določa kriterije, ki se upoštevajo pri izračunu nadomestila za potrebe
izračuna nadomestila iz 54. člena Registracijskega pravilnika.
V prvi alineji omenjenega odstavka zapisano »kategorizacijo igralca« je potrebno razumeti
in tolmačiti v smislu upoštevanja vseh kategorizacij, ki jih igralec, za katerega se
izračunava nadomestilo, doseže v obravnavanem obdobju.
Slednje izhaja iz dejstva, da je kategorizacija igralca dinamičen pojem, ki se spreminja,
lahko tudi med posamezno tekmovalno sezono. Tako lahko igralec napreduje v višjo
kategorizacijo, kar je odraz nastopanja v državnih reprezentancah kot posledica
njegovega dela s trenerji v klubu katerega član je.
Igralcu lahko med tekmovalno sezono kategorizacija tudi poteče.
Zato bi bilo nepravilno tolmačenje, da je kategorizacija igralca statičen pojem, ki se ga
ugotavlja samo in izključno na nek presečni dan (npr. dan izdaje izpisnice), saj bi slednje
lahko vodilo do subjektivnega vplivanja klubov na višino nadomestila zgolj z enostavnim
spreminjanjem datuma izdaje izpisnice upoštevaje iztek ali pričetek višje kategorizacije
igralca, slednje pa je pravno nedopustno.
Prav tako je upoštevanje vseh doseženih kategorizacij (ob upoštevanju samo ene – najvišje
v vsaki posamezni sezoni) v duhu bistva nadomestila za vložena materialna in finančna
sredstva za usposabljanje in vzgojo igralca, saj je neposreden rezultat vlaganj igralca in
kluba.

Tolmačenje v celoti podpira tudi dosedanja praksa, ki je v celoti skladna z njim.
Za sklep so glasovali vsi člani odbora.
Ljubljana, 22. 08. 2014
Anton Janc
Predsednik
Statutarnega odbora RZS

