
 
       
                  

   

 
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: 2/zapisnik 
Datum: 04.09.2012 
 

ZAPISNIK 
2. seje Statutarnega odbora Rokometne zveze Slovenije (RZS), ki je 

bila v 
torek, 04.09.2012. 

 
Prisotni člani: Anton Janc – predsednik, Maja Šerc – članica, Blaž Pipp – član, Cvetka 
Vrhovnik – članica, Martin Hebar – član.  
Odsotni člani:  
 
DNEVNI RED: 

1. Sprejem poslovnika o delu Statutarnega odbora 
2. Seznanitev z registracijo novega Statuta na UE 
3. Zaprosilo RK Pomurje 
4. Predlog ZRTS 
5. Zaprosilo za tolmačenje 54. člena Registracijskega pravilnika 
6. Zaprosilo za tolmačenje Disciplinskega pravilnika 

 
 

Ad. 1 
Sprejem poslovnika o delu Statutarnega odbora. 

 
SKLEP 
»Statutarni odbor je sprejel Poslovnik o delu statutarnega odbora. Čistopis pripravi 
namestnica predsednika.« 
 
Za sklep so glasovali vsi člani odbora. 

 

Ad. 2 
Seznanitev z registracijo novega Statuta na UE. 
 

SKLEP 
»Član statutarnega odbor Blaž Pipp po pooblastilu odbora uskladi pisno in telefonsko z  
upravno enoto vprašanje in pojasnilo ali ob spremembi določb 12. člena Statuta zadostuje, 
da se izpusti navedba »druge pravne osebe« in ali je ustrezna določba, da so ustanovitelji  
Zveze tudi zveze društev ter ali je pri določbi 25. člena Statuta sporna kolizija med 24. in 
25. členom ali dejansko UE meni, da prihaja do neenakopravnosti med člani društva in v 
nobenem primeru predsednik ne bi smel imeti prevladujočega glasu v primeru iz 25. 
člena.« 
Na osnovi odgovora UE se določijo nadaljnji postopki – sklic skupščine, ipd. 
 
Za sklep so glasovali vsi člani odbora. 



Ad. 3 
Zaprosilo RK Pomurje 

 
 

SKLEP 1 
»Ob proučitvi Registracijskega pravilnika so člani odbora ugotovili, da se določbe 51. člena 
uporabijo v primeru, ko igralec pridobi prvo ponudbo za spremembo statusa iz 
nepogodbenega igralca v pogodbenega skladno 12. členu Registracijskega pravilnika s 
strani kluba, ki ni matični klub.  
 
Slednje pomeni, da je obvezna sestavina takšne ponudbe/pogodbe in eden od kriterijev za 
ocenjevanje primernosti pogodbe višina nadomestila. Poleg višine nadomestila je za 
ugotavljanje primernosti pogojev potrebno upoštevati tudi rok trajanja pogodbe in rang 
tekmovanja za katerega sklepa pogodbo.  
 
Vendar pa je potrebno primernost ter pogojev presojati od primera do primera ter zato 
apelira Statutarni odbor na člane RZS in organe RZS, da v izogib sporom pristopijo, h 
konkretizaciji kriterijev v Registracijskem pravilniku. 
 
Trenutna ureditev v Registracijskem pravilniku najvišje starosti za sklenitev prve pogodbe 
ne določa.  
 
Za sklep so glasovali vsi člani odbora. 
 
SKLEP 2 
Statutarni odbor ugotavlja, da po trenutnem Registracijskem pravilniku odračunavanje 
vadnine od nadomestila ni urejeno.  
Statutarni odbor zato apelira na člane RZS in organe RZS, da v kolikor menijo, da je za to 
potreba pristopijo k spremembi določb.« 
 
Za sklep so glasovali vsi člani odbora. 
 

Ad. 4 
Predlog ZRTS 

 
 
SKLEP 
»Skladno določbam Statuta je vsako društvo/združenje, ki se ukvarja z rokometom in 
izpolnjuje s Statutom določene pogoje član Rokometne zveze Slovenije, kar pomeni, da je 
ZRTS enakopraven član ostalim članom RZS, zato ni potrebe po izrecni navedbi imena 
kateregakoli člana. 
Način sestave predsedstva določa skupščina s sprejemom Statuta, zato predlagatelju 
sporočamo, da predlaga v sprejem spremembo Statuta skupščini, ki je edina pristojna za 
ureditev tega vprašanja.« 
 
Za sklep so glasovali vsi člani odbora. 
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Ad. 5 
Zaprosilo za tolmačenje 54. člena Registracijskega pravilnika 

 
SKLEP 
»54. člen določa, da »ima vsako  društvo, iz katerega igralec  do vključno 23. leta starosti 
prestopa v drugo društvo, pravico do nadomestila za vložena materialna in finančna 
sredstva za usposabljanje in vzgojo igralca, v skladu z določbami tega pravilnika, za vsako 
polno tekmovalno sezono, za katero je igralec registriran za to društvo. 
  
Do nadomestila iz prejšnjega odstavka je upravičeno tudi vsako društvo, iz katerega 
igralec prestopa v drugo društvo do vključno 26. leta starosti, in sicer za vsako sezono do 
dopolnjenega 23. leta starosti”. 
  
Iz omenjenega člena izhaja, da je bistvo nadomestila v povrnitvi stroškov vzgoje  in 
usposabljanja mladih igralcev in ne gre za klasično odškodnino ob prenehanju pogodbe, 
glede katere imamo tudi v Sloveniji judikat, ki takšno odškodnino razglaša za nezakonito. 
Podobno ureditev (Education Compensation) pozna tudi IHF.  
  
Glede na to, da registracijski pravilnik ne določa izjem glede pravice do nadomestila in le-
to ne veže na izpolnjene pogodbene obveznosti kluba do igralca, je po mnenju 
Statutarnega odbora potrebno 54. člen razlagati tako, da gre nadomestilo vsakemu klubu, 
pri katerem je igralec igral do 23. leta starosti, ne glede na to, ali je igralcu pogodba 
prenehala zaradi izteka pogodbenega obdobja, sporazumno - po volji obeh pogodbenih 
strank, ali pa gre za prestop na podlagi odločitve odbora za arbitražo RZS, izdano na 
predlog igralca zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti s strani kluba.  
  
Igralec, kateremu klub ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti, ima pod pogoji, določenimi v  
26. členu Pravilnika, pravico predčasne prekinitve sodelovanja s klubom, in sicer tako, da 
zahteva izdajo izpisnice pri Odboru za arbitražo RZS. Vendar pa s tem klub, iz katerega 
igralec odhaja, ne izgubi pravice do nadomestila.  
  
Menim, da je upravičen pomislek o tem, da bi utegnili klubi z uveljavljanjem nadomestil 
tudi v primeru, ko sami niso izpolnili svojih pogodbenih obveznosti, ovirati prestop 
igralcev v drug klub, po drugi strani, pa bi odrekanje pravice do nadomestila klubu lahko 
predstavljala občutno nesorazmerje  med nadomestilom, do katerega je klub upravičen, in 
dolgom do igralca, v škodo kluba. Po sedanji ureditvi tako ostane igralcu možnosti, da 
denarne terjatve do kluba uveljavlja v sodnem postopku, tako v času trajanja 
pogodbenega razmerja s klubom kot tudi kasneje, v skladu z zakonom. 
 
 
Za sklep so glasovali vsi člani odbora. 
 



Ad. 6 
Zaprosilo za tolmačenje Disciplinskega pravilnika 

 
Avtomatičen suspenz naj bi bil začasni ukrep, ki pa v okvirih tekmovanj, kot jih organizira 
RZS dejansko ima učinek disciplinske sankcije. Slednja pa se lahko, upoštevaje temeljna 
načel kaznovalnega prava, izrekajo le ob ugotovljeni odgovornosti storilca.   
 
Glede na besedilo 1. odstavka 68 člena Statutarni odbor meni, da je mogoče to določilo 
interpretirati na ta način, da velja avtomatični suspenz le na tekmi, na kateri je bil 
določen ukrep izrečen (in je kot tak po nepotrebnem posebej omenjen v pravilniku), 
medtem ko je potrebna za nadaljnji suspenz odločba disciplinskega organa (vendar v tem 
primeru gre za izrečeno sankcijo storilcu prekrška in ne za nek začasni ukrep).   
  
Določilo 2. odstavka je v neskladju s samim sabo, saj govori o disciplinski sankciji zaradi 
avtomatičnega suspenza, ki pa po 14. členu pravilnika ni disciplinska sankcija.  
Glede na to in ob upoštevanju zgoraj navedenega Statutarni odbor meni, da 2. odstavek 
sploh ni uporaben. 
 
68. in 69. člen sta med seboj v neskladju, saj 68. člen določa suspenz na eni tekmi, 69. 
člen pa časovno obdobje 1 meseca.  
  
Statutarni odbor meni, da nejasnost in neskladje med posameznimi določili pravilnika ne 
sme biti v škodo »obdolženca«, zato meni, da se 69. člen sploh ne bi smel oziroma ne more 
izvajati. 
 
 
SKLEP 
»Statutarni odbor ugotavlja, da so določbe 68. člena ter 69. člena v nasprotju s 
temeljnimi načeli kaznovalnega prava in temeljnimi načeli disciplinskega pravilnika ter v 
lastnem nasprotju, zato se njihova uporaba do nadaljnjega razveljavi. 
Statutarni odbor poziva člane in organe RZS, da pristopijo k ustrezni ureditvi omenjenega 
vprašanja v najkrajšem možnem roku.« 
 
Za sklep so glasovali vsi člani odbora. 
 
 
 
Statutarni odbor je odločal v okviru pristojnosti in tolmačil veljavne akte, zato apelira na 
člane RZS in organe RZS, da pristopijo k dopolnitvi le-teh. 
 
Statutarni odbor predlaga pisarni RZS, da objavlja vse zapisnike Statutarnega odbora na 
spletni strani. 
 
 
Ljubljana, 09.04.2012 
                                   

 
                                 Anton Janc 

                    Predsednik 
           Statutarne komisije RZS 
 
 


