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

 
 
Člani ki so sodelovali: Anton Janc, Maja Šerc, Primož Feguš, Žiga Urankar, Blaž Pipp - 
korespondenčno 
 
DNEVNI RED: 

1. Vprašanje Komisarja 1. A MRL z dne 17.12.2020 – Pravica nastopa na 
prestavljenih tekmah 

2. Vprašanja Komisarja 1. A MRL z dne 17.12.2020 
 

Ad. 1 
Vprašanje Komisarja 1. A MRL z dne 17.12.2020 – Pravica nastopa na prestavljenih 

tekmah 
 

SKLEP: »Statutarni odbor soglasno ugotavlja, kot sledi: 
»Po splošnih pravilih Registracijskega pravilnika, Pravilnika o rokometnih tekmovanjih in 
Propozicijah 1.A DRL na tekmi lahko igra za klub igralec, ki izpolnjuje pogoje za nastop v 
času, ko se tekma igra. V aktih ni nobenih določb o posebnostih pravice do nastopa na 
preloženih tekmah. Zato velja, da na preloženi tekmi za klub lahko igrajo tisti igralci, ki so 
zanj registrirani v času, ko se tekma igra (ne glede na to, ali gre za redno ali preloženo 
tekmo). 
Do sedaj so se v primeru preloženih tekem uporabljala splošna pravila kot je navedeno 
zgoraj, zato samo povečano število primerov v sezoni 2020/2021 zaradi situacije s COVID-19 
ni zadosten razlog, da bi se lahko pravila začela razlagati drugače. Še več, Registracijski 
pravilnik, Pravilnik o rokometnih tekmovanjih in Propozicije so bili vsi dopolnjevani in v 
zadnji verziji sprejeti poleti 2020, ko so že bili znani vplivi COVID-19 (predvsem zaradi 
obvladovanja posledic teh vplivov), pa vanje ni bilo dodano nobeno posebno pravilo. Če bi 
obstajal takšen namen spremeniti dotedanja pravila, bi do tega zagotovo tudi prišlo. 
V registracijskih pravilnikih nekaterih drugih zvez (npr. Košarkarska zveza Slovenije) so 
posebnosti pravice do nastopa na preloženih tekmah izrecno določene in urejene – a 
contrario, v pravilnikih, kjer to ni določeno, velja splošno pravilo.« 
 
 

Ad.2 
Vprašanja Komisarja 1. A DRL z dne 17.12.2020 

 
SKLEP: »Statutarni odbor soglasno ugotavlja, kot sledi:  
»Pristojnosti Združenja so določene v 39. členu Statuta Rokometne Zveze Slovenije 
(»Statut«), v okviru katerih je določeno, da združenja rokometnih klubov sprejemajo 
propozicije ter organizirajo in vodijo tekmovanja za posamezno združenje. Pristojnosti 
konference Združenja so določene v 11. členu Pravil Združenja (»Pravila«), v okviru katerih 
je določeno, da konferenca Združenja sprejema propozicije za tekmovanje v 1. A MRL.  
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Združenje lahko vse te pristojnosti, vključno s sprejemanjem zavezujočih 
sklepov/aktov v okviru teh pristojnosti, izvaja kadarkoli (tudi med sezono), če ni 
drugače določeno.  
42. člen  Propozicij določa le, da Združenje med igralno sezono ne sme »dopolnjevati ali 
spreminjati Propozicij« – ta prepoved ne vpliva na druge pristojnosti Združenja, ki so 
določene v Statutu, Pravilih ali drugih aktih. 
Prepovedi »dopolnjevanja ali spreminjanja Propozicij« se ne sme razumeti preozko, ampak 
je treba upoštevati namen prepovedi:  

a. Prepoved ne velja le za spremembe in dopolnitve Propozicij kot takih, ampak za 
sprejemanje vseh sklepov/aktov, ki po vsebini dopolnjujejo/spreminjajo pravila, 
ki so ali bi morala biti urejena v Propozicijah (ne glede na to, kako so ti 
sklepi/akti poimenovani in v kakšni obliki so sprejeti – vsebina pred obliko). 

b. Drugačna razlaga (oblika pred vsebino) bi omogočala obid oziroma zlorabo 
prepovedi. 

Pri vsakokratni presoji, ali je določen akt/sklep Združenja sprejet v nasprotju z 42. členom 
Propozicij, je zato treba oceniti, ali so bile po vsebinskem kriteriju z njim 
dopolnjene/spremenjene Propozicije. 
Smiselno bi bilo razmisliti o tem, da Združenje v prihodnje v Propozicije doda določbo, ki 
izjemoma (npr. v izrednih razmerah in/ali v primeru strinjanja zahtevne večine glasov 
članov Združenja) omogoča spremembe Propozicij tudi med sezono. 
 
V aktih RZS in Združenja ni nobene ovire, da Združenje sklepov/aktov ne bi moglo vezati na 
posamezne določbe Pravilnika o rokometnih tekmovanjih, Propozicij ali drugih aktov. Pri 
tem pa je treba paziti, da ti sklepi/akti niso v nasprotju s temi posameznimi določbami ali 
drugimi določbami oziroma akti. 
 
Disciplinski pravilnik v 5. členu določa, da nikomur ne more biti izrečena disciplinska 
sankcija za dejanje, ki v času storitve ni bilo z Disciplinskim pravilnikom, drugimi pravili 
RZS, EHF in IHF ter WADA opredeljeno kot disciplinska kršitev in zanj predpisana disciplinska 
sankcija. 
Sklepi/akti Združenja niso pravila, ki bi lahko določala disciplinske kršitve – to so lahko le 
pravila RZS, EHF, IHF in WADA. 
Vsako dejanje kršitve sklepov/aktov Združenja pa je lahko tudi disciplinska kršitev in je 
zanj lahko izrečena disciplinska sankcija, če izpolnjuje znake disciplinske kršitve, 
predpisane v pravilih RZS, EHF, IHF in WADA.« 
 
 
Ljubljana, 24.1.2021 
                                   
 

Anton Janc 
predsednik 

           Statutarnega odbora RZS 
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