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Številka: 20/2020 
Datum: 9.4.2020 
 
 

ZAPISNIK 
20. korespondenčne seje Statutarnega odbora Rokometne zveze 

Slovenije (RZS) 
 

 
Člani ki so sodelovali: Anton Janc – predsednik, Maja Šerc – podpredsednica, Janez Gams – 
član, Cvetka Vrhovnik – članica, Blaž Pipp – član,  
Odsotni člani:  
 
DNEVNI RED: 

1. Vprašanje komisarja 1.A DRL z dne 11.3.2020 
2. Vprašanje registracijskega organa z dne 12.3.2020 

 
 

Ad.1 
Vprašanje komisarja 1.A DRL z dne 11.3.2020 

 
 

SKLEP: »Statutarni odbor ugotavlja, kot sledi: 
»Določbe 15. člena Pravilnika o rokometnih tekmovanjih je potrebno tolmačiti na način, da 
se vrstni red v primeru večjega števila ekip, ki imajo enako število osvojenih točk določi 
tako, da se uporabi kriterije po vrstnem redu določenem v prvem odstavku tako, da se 
najprej pri prvem kriteriju ugotovi katera ekipa je najboljša ali najslabša ter tako določi 
njen mesto v vrstnem redu, v primeru enakega rezultata dveh ali več ekip pri tem kriteriju 
in potrebe po nadaljevanju na naslednji kriterij pa se v predhodnem kriteriju izločeno ekipo 
ne upošteva več za potrebe razvrstitve preostalih ekip po tem naslednjem kriteriju.« 
 

 
Ad.2 

Vprašanje registracijskega organa z dne 12.3.2020 
 

 
SKLEP: »Statutarni odbor brez članov Cvetka Vrhovnik in Blaž Pipp ugotavlja, kot sledi: 
»Registracijski pravilnik v poglavju IV. določa postopek za registracijo igralca. 
V kolikor igralec ne pridobi izpisnice od svojega kluba, lahko igralec skladno 29. členu 
Registracijskega pravilnika sproži postopek pred Arbitražnim odborom, katerega sklep v 
primeru pozitivne odločbe za igralca skladno tretjemu odstavku 30. člena nadomesti 
izpisnico kluba, ki je obvezna priloga vlogi za registracijo. 
Skladno 4. odstavku 30. člena registracijski organ izvede registracijo igralca za novo društvo 
šele po prejemu odločbe Arbitražnega odbora, ki nadomešča izpisnico. 
Skladno določilom Registracijskega pravilnika je za tek rokov merodajen trenutek vložitve 
vloge za registracijo pri registracijskem organu in ne pritožbe pri Arbitražnem odboru. 
Tudi zaradi te situacije Registracijski pravilnik v 20. členu predvideva institut nepopolne 
vloge. 
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Ljubljana, 9.4.2020 

Anton Janc 
predsednik 

           Statutarnega odbora RZS 

 


