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Statutarni odbor  
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Številka: 25/2015 
Datum: 16.9.2015  
 
 

ZAPISNIK 
25. seje Statutarnega odbora Rokometne zveze Slovenije (RZS) 

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

1. Vprašanje RK Zagorje glede prestajanja kazenske sankcije; 
2. Prošnja RK Krim  za tolmačenje Registracijskega pravilnika glede plačila 

nadomestila ob prestopu igralke s tujim državljanstvom;  
3. Prošnja RK OLIMPIJA za tolmačenje 2. odstavka 57. člena  Registracijskega 

pravilnika  
4. Zahteva Sveta izobraževanje in Sveta za delegiranje za  presojo skladnosti:  

 6. in 7. odstavka 86. člena PORT-a, ki se nanašata na opravljanje 
delegatskih dolžnosti; 

 1. točke 24. člena Propozicij državnih rokometnih lig s 7. odstavkom 
86. člena PORT; 

 5. in 6. točk 24. člena Propozicij državnih rokometnih lig s Pravili 
rokometne igre; 

 
 

 

Ad. 1 
Vprašanje RK Zagorje glede teka prestajanja kazenske sankcije; 

 
SKLEP 
»Statutarni odbor soglasno ugotavlja, da je služenje disciplinske kazni jasno urejeno v 22. 
členu Disciplinskega pravilnika, ki določa: »Storilcu prekrška, ki je bil disciplinsko 
kaznovan in kazni v tekoči sezoni ni odslužil ali ni do konca odslužil, se celotna kazen ali 
preostali del kazni prenese v novo tekmovalno  sezono« . Ni dolžnost in pristojnost SO, da 
zainteresirane poučuje o pravni ureditvi posameznega vprašanja. Splošni akti RZS so javno 
objavljeni in dostopni vsem. SO nadalje ugotavlja, da je določilo o služenju disciplinske 
sankcije v konkretnem primeru navedeno v izreku odločbe disciplinske komisije, zoper 
katero izredno pravno sredstvo ni bilo vloženo, zato SO o sami odločbi ne sme odločati«.  
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Ad. 2 
Prošnja RK Krim  za tolmačenje Registracijskega pravilnika glede plačila nadomestila ob 
prestopu igralke s tujim državljanstvom;  

 
SKLEP: 
»V zvezi z vprašanjem plačila nadomestila ob prestopu tujega igralca/igralke statutarni 
odbor soglasno ugotavlja, da 54. člen Registracijskega pravilnika, ki se uporablja za 
prestope znotraj RS, ne loči med igralci s tujim in slovenskim državljanstvom. Pravila IHF 
in EHF se tako uporabljajo le, kadar gre za mednarodni prestop igralca. Ko pa je igralec v 
RS in nato iz slovenskega kluba prestopi v drug, prav tako slovenski klub, se tudi glede 
nadomestila uporabljajo določbe Registracijskega pravilnika, pri čemer se pri izračunu 
nadomestila upošteva obdobje, ko je bil igralec registriran za slovenski klub«. 
 

Ad. 3 
Prošnja RK OLIMPIJA za tolmačenje 2. odstavka 57. člena  Registracijskega pravilnika  

 
SKLEP: »2. odstavek 57. člena Registracijske pravilnika, ki določa nadomestilo glede na 
število zaporednih sezon, odigranih v društvu, iz katerega igralec odhaja, je potrebno 
razlagati ob sočasni in primarni uporabi 54. in 56. člena, po katerih je za pravico do 
nadomestila odločilna registracija igralca v društvu. Dikcijo »zaporednih sezon, odigranih 
v društvu« (in ne »za društvo) je potrebno razlagati tako, da se upoštevajo zaporedne 
sezone, ko je bil igralec registriran za določeno društvo (ne glede na morebitno posojo)«. 
 

Ad. 4 
Zahteva Sveta za izobraževanje in Sveta za delegiranje za  presojo skladnosti:  

a) 6. in 7. odstavka 86. člena PORT-a, ki se nanašata na opravljanje delegatskih 
dolžnosti; 

b) 1. točke 24. člena Propozicij državnih rokometnih lig s 7. odstavkom 86. 
člena PORT; 

c) 5. in 6. točk 24. člena Propozicij državnih rokometnih lig s Pravili rokometne 
igre; 
 

SKLEP a):«Statutarni odbor soglasno ugotavlja, da 6. In 7. odstavek 86. člena PORT nista v 
neskladju drug z drugim.  Medtem ko 7. odstavek določa nezdružljivost posameznih 
funkcij, pa 6. odstavek predstavlja lex specialis glede tekem, na katerih delegat ni določen 
ali na tekmo ne pride. V takšnem primeru opravi delo delegata sodnik, ki pa kljub temu 
nima status delegata«. 
 
SKLEP b):«Statutarni odbor soglasno ugotavlja, da predstavlja drugi stavek 1. točka 24. 
člena Propozicij državnih rokometnih lig zlorabo 6. odstavka in kršitev prepovedi iz 7. 
odstavka 86. Člena PORT. Primer, določen v 6. odstavku 86. člena PORT, ko delegat ni 
določen, je potrebno razlagati restriktivno in ne daje podlage, da se z nižjimi splošnimi 
akti »uzakoni« sistem, določen v drugem stavku  1. točka 24. člena Propozicij državnih 
rokometnih lig. SO pa nadalje ugotavlja, da je možna uporaba 6. odstavka 86. člena PORT 
(da delegat ni določen) na vsaki posamezni tekmi, kar dejansko privede do enake 
situacije, ko je predvidena v drugem stavku  1. točka 24. člena Propozicij državnih 
rokometnih lig. Drugačno ureditev konkretnega vprašanja lahko člani zveze dosežejo s 
spremembo PORT-a na zboru članov RZS.« 
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SKLEP c): »Statutarni odbor soglasno ugotavlja, da je zahteva za presojo skladnosti 5. in 6. 
točk 24. člena Propozicij državnih rokometnih lig s Pravili rokometne igre neopredeljena in 
pavšalna. Predlagatelja se poziva, da svojo zahtevo konkretizira z navedbo konkretnih 
določil Rokometnih pravil, ki naj bodo predmet presoje o skladnosti«.  
 
Statutarni odbor o 1. in 2. točki zahteve ni odločal, saj za tovrstna pojasnila ni pristojen. 
 
Ljubljana, 16.9.2015 
                                   
 

                                 Maja Šerc 
podpredsednica 

           Statutarnega odbora RZS 

 


