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

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

1. Vprašanje RK Celje Pivovarna Laško z dne 1.2.2018 
 

 

Ad. 1 
Vprašanje RK Celje Pivovarna Laško z dne 1.2.2018 

 
SKLEP: Statutarni odbor soglasno podaja naslednjo razlago določil Registracijskega 
pravilnika »Registracijski pravilnik RZS (v nadaljevanju: Pravilnik) v 1. odstavku 15. člena 
določa, da je lahko igralec sočasno registriran le za eno društvo, razen v primeru posoje. 
Pravilnik v nadaljevanju v 2. odstavku 22. člena določa, da pridobi vsak igralec, katerega 
prekinitev posoje se registrira kadarkoli znotraj prestopnega roka ali roka za posojo, 
pravico nastopa za klub, za katerega je registriran.  
Določilo 2. odstavka 22. člena Pravilnika v povezavi z 1. odstavkom 15. člena Pravilnika 
tako določa, da igralec  v primeru prekinitve posoje pridobili pravico nastopa za svoj 
siceršnji klub, katerega član je, s čimer izkoristi drugo pravico nastopa v tekoči 
tekmovalni sezoni. Ker 3. odstavke 22. člena Pravilnika določa, da lahko igralec dobi 
pravico nastopa samo dvakrat v tekmovalni sezoni, lahko ti igralci, v primeru prekinitve 
posoje, do konca tekmovalne sezone igrajo samo za klub, katerega člani so. 
Pravilnik v 23. členu omogoča pogodbenim igralcem, da pridobijo tretjič v tekmovalni 
sezoni pravico nastopa, če znotraj roka za prestop ali posojo pride do prekinitve pogodbe, 
ki je posledica neizpolnjevanja obveznosti društva do igralca. Ta možnost je predvidena 
tudi v primeru neizpolnjevanja obveznosti s strani društva, v katerega je igralec posojen. 
Poleg tega pa imajo igralci v konkretnem primeru možnost tekmovanja do konca tekoče 
sezone, če v času posoje prestopijo v društvo, v katerega so bili posojeni na začetku 
tekmovalne sezone in jim ta klub omogoči nadaljnji prestop v tretje društvo. Vendar le 
pod pogojem, da v tekoči tekmovalni sezoni še niso igrali za svoj klub, torej klub, ki je 
igralca na začetku sezone posodil. 
 
 
 
Ljubljana, 7.2.2018 
                                   

Anton Janc 
predsednik 

           Statutarnega odbora RZS 
 


