
 
       
                  

   

 
 
 

Statutarni odbor  
Leskoškova cesta 9e, p.p. 535, 1000 Ljubljana 
tel: +386 1 547 66 22, +386 1 547 66 46 

   
Številka: 1/2016 
Datum: 10.11.2016  
 
 

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

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

1. Izvolitev predsednika in predsednice 
2. Potrditev poslovnika 
3. Vprašanje pisarne RZS 
4. Razlaga 8./f člena Propozicij članskih lig 
5. Razlaga 51. člena Reg. Pravilnika 
6. Vprašanja RK Zagorje z dne 29.8.2016 
7. Vprašanje pisarne RZS z dne 30.8.2016 – dopolnitev statuta RZS 
8. Vprašanje pisarne RZS z dne 22.9.2016 
9. Zahteva za varstvo zakonitosti RK Jeruzalem Ormož z dne 17.10.2016 
10. Zaprosilo RK Jeruzalem Ormož z dne 19.10.2016 

 
 

Ad. 1 
Izvolitev predsednika in predsednice 

 
SKLEP 
»Statutarni odbor soglasno sprejema sklep, da se za predsednika Statutarnega odbora izvoli 
Anton Janc, za podpredsednico pa Majo Šerc«.  
 

Ad. 2 
Potrditev poslovnika  

 
SKLEP: 
»Statutarni odbor soglasno sprejema sklep, da se potrdi poslovnik sprejet dne 4.9.2012 za 
uporabo v tem mandatu«. 
 

Ad. 3 
Vprašanje pisarne RZS  

 
SKLEP: »Statutarni odbor soglasno ugotavlja, da se kot pravni poduk na vsako obvestilo o 
registraciji, ki se objavlja elektronsko z obvestilom poslanim vsem članom RZS doda zapis: 
V skladu s 3. členom Registracijskega pravilnika RZS imajo vsi prizadeti pravico vložiti 
pismeni ugovor na  navedene registracije na registracijski organ RZS v osmih (8) dneh od 
objave zapisnika.«. 
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Ad. 4 
Razlaga 8./f člena Propozicij članskih lig 

 
SKLEP: »Statutarni odbor soglasno ugotavlja, da mora društvo ob začetku tekmovanja v 
vsaki tekmovalni sezoni imeti potrebno število ekip prijavljenih v tekmovanje mladih.  
Sankcija za neizpolnjevanja tega pogoja je določena že v prvem stavku 8. člena Propozicij 
članskih lig, kjer piše, da klub ki ne izpolnjuje pogojev ne more napredovati v play off ali 
višji rang tekmovanja.«. 
 

Ad.5 
Razlaga 51. člena Reg. Pravilnika 

 
SKLEP:« Statutarni odbor soglasno ugotavlja, da je potrebno 51. člen Registracijskega 
pravilnika razlagati tako, da je pravica do nadomestila vezana na prestop igralca vse do 
njegovega dopolnjenega 23. leta starosti, kar pomeni, da nadomestilo ni vezano le na 
tekmovalno sezono, v kateri je ali bo igralec dopolnil 23. leto starosti, temveč tudi vse 
tekmovalne sezone pred to starostjo. Takšna razlaga izhaja tudi iz 52. člena 
Registracijskega pravilnika, ki se sicer nanaša na nepogodbene igralce. 
Nadomestilo se obračuna za vsako polno tekmovalno sezono registracije, v katerem je bil 
igralec registriran za društvo in ne šele od 16. leta dalje. Za potrebe obračuna se 
uporabljajo podatki iz registra pri Rokometni zvezi Slovenije. 
Nadomestilo po registracijskem pravilniku velja za prestope v Sloveniji, za mednarodne 
prestope pa pravila za prestope IHF.«  
 

Ad.6 
Vprašanja RK Zagorje z dne 29.8.2016 

 
SKLEP: »Registracijski pravilnik RZS, ki opredeljuje status igralca velja samo za območje 
Slovenije, v primeru mednarodnih razmerij pa se uporabljajo pravila IHF in EHF.  
Od Odbora za arbitražo ni mogoče zahtevati nadomestila. Rok določen v 32. členu se šteje 
od dneva popolne vloge. 
Določilo 8. odstavka 49. člena postavlja pravilo samo o statusu igralca v razmerju do RZS, 
do društva pa samo v delu, ki se nanaša na odškodnino. Določilo ne vzpostavlja pogodbenega 
razmerja med igralcem in društvom in zato iz tega naslova med njima ne nastanejo nobene 
pravice in obveznosti oz. posledice. 
Statutarni odbor soglasno ugotavlja, da je na ostala vprašanja odgovoril v točki Ad. 5 tega 
zapisnika«. 
 

Ad.7 
Vprašanje pisarne RZS z dne 30.8.2016 – dopolnitev statuta RZS 

 
SKLEP: »Statutarni odbor soglasno predlaga dopolnitve Statuta kot v prilogi in hkrati 
predlaga pisarni RZS, da na UE Ljubljana pošlje predlog Statuta v predhodno preverbo. V 
zvezi s pripombo na postopek izključitve člana v 15. členu UE Ljubljana pojasni, da ta 
postopek ni predmet disciplinskega postopka, ki ureja druga področja delovanja članov RZS, 
in je, postopek izključitve, hkrati enostopenjski pred najvišjim organom društva. Prav tako 
v tem členu niso predvideni nobeni drugi ukrepi, temveč izključno ukrep izključitve članov, 
v dveh konkretiziranih primerih«. 
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Ad.8 
Vprašanje pisarne RZS z dne 22.9.2016 

 
SKLEP: »Statutarni odbor soglasno ugotavlja, da razume problematiko, ki je bila 
izpostavljena. Problematiko morajo člani Zveze uskladiti in oblikovati ustrezne predloge 
ureditve, ki jo želijo imeti na področju posoje igralcev v bodočih spremembah aktov. 
Statutarni odbor ni pristojen za vsebinsko urejanje takšnih in podobnih vprašanj, temveč za 
tolmačenje aktov in ugotavljanje skladnosti le-teh s Statutom in zakonom.« 
 

Ad.9 
Zahteva za varstvo zakonitosti RK Jeruzalem Ormož z dne 17.10.2016 

 
SKLEP: »Statutarni odbor soglasno zaproša za vso razpoložljivo dokumentacijo od organov 
RZS, na osnovi katere bo o Zahtevi za varstvo zakonitosti odločil korespondenčno.« 
 

Ad.10 
Zaprosilo RK Jeruzalem Ormož z dne 19.10.2016 

 
SKLEP: »Statutarni odbor soglasno ugotavlja, da 38. člen nedvoumno določa, da se taksa 
plača za vsakega tujega igralca, ne glede na status. Pravilnik pri tem ne določa posebnega 
statusa za različne starostne kategorije. Zato je pojem statusa potrebno razlagati tako v 
smislu (ne)pogodbenega kot starostnega statusa posameznega igralca.« 
 
 
 
Ljubljana, 10.11.2016 
                                   
 

Anton Janc 
predsednik 

           Statutarnega odbora RZS 
 

 
Priloga: 

- Predlog sprememb Statuta 


