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I. SPLOŠNE DOLOČBE 
                                            

1. člen 
 
S tem pravilnikom se urejajo pravila in postopki registracije rokometnih klubov oz. društev (v 
nadaljnjem besedilu društev), igralcev oz. igralk (v nadaljnjem besedilu igralcev) in uradnih oseb kot jih 
določa Pravilnik o rokometnih tekmovanjih, pravica nastopa, postopki pri spremembi članstva, 
registracijski organi in njihove pristojnosti. 
 

2. člen 
 
Rokometna društva s sedežem v Republiki Sloveniji, njihovi igralci in uradne osebe, ki želijo sodelovati 
na tekmovanjih v organizaciji RZS ali njenih članov, morajo biti vpisani v Register društev, Register 
igralcev oziroma Register uradnih oseb pri Rokometni zvezi Sloveniji.      

                                    
3. člen 

 
Registracijo društev, igralcev in uradnih oseb izvaja RZS (v nadaljevanju kot registracijski organ).  
 
Registracijski organ je dolžan voditi postopke registracije ažurno in odgovorno v predpisanih rokih. 
 
Register društev, register igralcev  in register uradnih oseb vodi RZS. 
 
Registracije društev, igralcev in uradnih oseb se vršijo na podlagi listin v izvirniku. 
Register društev, Register igralcev in uradnih oseb morajo biti vodeni po načelu javnosti in so dostopni 
vsem članom RZS v skladu s predpisi o varovanju osebnih podatkov.  
 

4. člen 
 
Ob vložitvi vloge za registracijo društva, igralca in uradne osebe se plača taksa. 
 
Taksa za registracijo se plača na podlagi izstavljenega računa na transakcijski  račun RZS. 
 
Taksa za registracijo društva znaša 45,00 EUR.   
 
Taksa za registracijo igralca znaša: 

• za nepogodbene igralce do 16. leta: 5,00 EUR, 

• za nepogodbene igralce 10,00 EUR, 

• za pogodbene igralce 45,00 EUR. 

 
Taksa za registracijo tujih igralcev: 

• za tuje igralce člane: 500,00 EUR, 

• za tuje igralce mladince: 300,00 EUR, 

• za tuje igralce kadete: 200,00 EUR, 

• za tuje igralce st. dečke: 100,00 EUR. 
 
Taksa za igralca študenta, ki študira v okviru programa izmenjave študentov Erasmus in igra v članski 
kategoriji znaša 300,00 EUR. 
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Taksa za registracijo urade osebe znaša 4,00 EUR. 
 
Prihodki iz naslova taks za registracijo se uporabijo za pokrivanje stroškov postopka registracije, 
stroškov delovanja registracijskega organa in stroškov vodenja registra društev in igralcev, ter drugih 
stroškov v zvezi z registracijo. 
 
Taksa se zaračuna za vsako vlogo za postopek registracije. 
 
 
II. REGISTRACIJA DRUŠTVA  
 

5. člen   
 
Postopek registracije društev se izvede na podlagi vloge za registracijo. 
Vlogi za registracijo društva je potrebno priložiti: 

• prošnjo za sprejem v članstvo RZS na predpisanem obrazcu s pisno izjavo o sprejemanju in 
spoštovanju statuta in drugih aktov in predpisov RZS, 

• odločbo upravne enote o registraciji društva, 

• ime in priimek zakonitega zastopnika društva, 

• obvestilo Statističnega urada RS o identifikaciji in razvrstitvi po dejavnosti, 

• potrdilo o vpisu v davčni register, 

• potrdilo o vplačani taksi.                                               

6. člen  
 
Registracijski organ odloči o registraciji v roku 8 dni od prejema popolne vloge. 
 

7. člen   
  
V primeru nepopolne vloge pisarna RZS določi društvu 8-dnevni rok za dopolnitev vloge.  
 
V primeru, da društvo v predpisanem roku ne dopolni vloge, se vloga za registracijo zavrže.  
 
V primeru, da društvo ne izpolnjuje vsebinskih pogojev za članstvo v RZS, se vloga za registracijo zavrne.  
 
Neregistrirano društvo ne more sodelovati v tekmovanjih v organizaciji RZS ali njenih članov. 
  
V primeru zavrženja oziroma zavrnitve vloge za registracijo društva, lahko prizadeto društvo v roku 8 
dni od prejema odločbe zoper odločbo o vloži pritožbo, o kateri odloči Odbor za arbitražo v roku 8 od 
prejema zadeve v reševanje. 
 

8. člen  
 
Vsak član zveze mora v roku 30 dni po nastopu sprememb v zvezi s podatki in dokumentacijo iz 5. člena 
o spremembah obvestiti registracijski organ, ki spremembe vnese v register društev. 
 

9. člen  
 

Za pravilnost in točnost podatkov iz 5. člena društva materialno in kazensko odgovarjajo. 
 
 



Registracijski pravilnik Rokometne zveze Slovenije Stran 4 
 

 

 

III.  STATUS IGRALCEV 
                                                

10. člen  
Po statusu se igralci delijo v: 
 
a)  nepogodbene igralce  
b)  pogodbene igralce  
 

11. člen  
 
Nepogodbeni igralci so igralci, ki za igranje rokometa ne prejemajo finančnih ali materialnih 
nadomestil, razen povračil stroškov potovanja, prehrane in namestitve na tekmovanjih, športne 
opreme ter zdravstvenega in nezgodnega zavarovanja za primer nezgod, ki bi nastale zaradi igranja 
rokometa. 
 
Igralec, ki ima z društvom sklenjeno štipendijsko pogodbo, na podlagi le-te ne pridobi statusa 
pogodbenega igralca in ima tako status nepogodbenega igralca. 
 

12. člen    
 
Pogodbeni igralci so vsi igralci, ki niso nepogodbeni igralci v smislu 11. člena tega pravilnika. Pogodbeni 
status igralca se ugotavlja na podlagi predložitve izjave iz 17. oziroma 18. člena tega pravilnika med 
igralcem in rokometnim društvom oziroma, v kolikor pisna pogodba ni sklenjena, na podlagi 
predloženih podatkov o igralčevih prejemkih za igranje rokometa, ki jih predloži igralec ali klub. 
 
Glede uporabe določil o plačilu nadomestila in pogodbene odškodnine se šteje, da ima igralec status 
pogodbenega igralca še 12 mesecev od prenehanja njegove zadnje pogodbe. 
 

13. člen 
 
Status igralca se opredeli na podlagi razkritja pogodbenega razmerja z društvom. Status igralca se 
spremeni z vzpostavitvijo odplačnega pogodbenega razmerja v skladu s tem pravilnikom ali s 
prenehanjem odplačnega pogodbenega razmerja. 
 
Vlogo za spremembo statusa z zgoraj navedenimi dokumenti pri registracijskem organu vloži igralec ali 
društvo v njegovem imenu. Registracijski organ izda ugotovitveni sklep o spremembi statusa igralca in 
sklep objavi v zapisniku pisarne RZS o registracijah. 
 
Pisarna RZS lahko po uradni dolžnosti ali na zaprosilo posameznega organa RZS ugotovi spremembo 
statusa igralca na podlagi razpoložljivih dokumentov. Društvo je dolžno na poziv RZS, v roku, ki je 
določen v pozivu, slednji predložiti vse zahtevane dokumente in listine,potrebne za ugotovitev statusa 
igralca. 
 

14. člen  
 
Kot pogodbeni ali nepogodbeni igralci se lahko registrirajo igralci s slovenskim državljanstvom ali 
državljani članic EU ali drugi tuji državljani, ki imajo dovoljenje za prebivanje v Republiki Sloveniji.  
 
Državljani članic EU ter drugi tuji državljani, ki opravijo prvo registracijo za igranje rokometa v Republiki 
Sloveniji in še niso bili registrirani za igranje rokometa v nobeni drugi državi članici IHF, imajo enake 
pravice kot igralci -  državljani RS, ne glede na njihovo državljanstvo. 
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Slovenski ali tuji državljani, ki so bili registrirani v tujini, se registrirajo v skladu z veljavnimi predpisi EHF 
in IHF ter določili tega pravilnika. 
 
Tuji državljani, ki so bili registrirani v Sloveniji v skladu s predpisi EHF in IHF (mednarodni prestop), se 
v primeru registracije za drug slovenski klub, registrirajo v skladu z določili tega pravilnika.  
 
 
IV. REGISTRACIJA IGRALCEV  
 

15. člen  
 
Igralec je lahko sočasno registriran samo za eno društvo v okviru RZS, razen v primeru posoje. 
  
Članstvo v rokometnem društvu temelji na osnovi zadnje pravno veljavne registracije igralca. 
 

16. člen 
 
Registracija igralca se izvrši na podlagi pisne vloge za registracijo, ki jo na predpisanem obrazcu vloži 
društvo, ki sprejema igralca v članstvo. 
 
Vlogo za registracijo igralca je potrebno predložiti registracijskemu organu, ki mora o njej odločiti v 
roku 8 dni od prejema popolne vloge. Če registracijski organ o vlogi ne odloči v navedenem roku, je 
predlagatelj registracije upravičen za vsak neodigran krog tekmovanja od RZS zahtevati nadomestilo v 
višini polovice bruto zajamčene plače v RS.  
 

17. člen 
 
Za igralca, ki se prvič registrira, je potrebno vlogi za registracijo predložiti naslednje dokumente: 

1. Identifikacijski dokument RZS, 
2. lastnoročno podpisano prijavo igralca za registracijo na predpisanem obrazcu; za igralce mlajše 

od 18 let mora prijavo podpisati tudi njegov zakoniti zastopnik, 
3. izpis iz rojstne matične knjige ali kopijo potnega lista ali kopijo obeh strani osebne izkaznice,  
4. fotografijo v velikosti 3  cm x 4  cm, ne starejšo od 6 mesecev, 
5. če gre za tujega državljana, pisno potrdilo nacionalne zveze države, iz katere igralec prihaja, o 

neregistraciji, 
6. če gre za tujega igralca, je potrebno predložiti dovoljenje za stalno ali začasno prebivanje v RS, 

ki je izdano v skladu z veljavni predpisi RS 
7. če gre za pogodbenega igralca, izjavo o sklenitvi odplačnega pogodbenega razmerja. Izjavo 

morata podpisati igralec in zakoniti zastopnik kluba ali oseba, pooblaščena s strani zakonitega 
zastopnika.  

 
18. člen  

 
Za igralca, ki je že bil registriran za rokometno društvo, je potrebno vlogi za registracijo za novo društvo 
predložiti naslednje dokumente: 

1. lastnoročno podpisano prijavo igralca za registracijo na predpisanem obrazcu za igralce mlajše 
od 18 let mora prijavo  podpisati tudi njegov zakoniti zastopnik, 

2. izpisnico društva, iz katerega prihaja, ali mednarodno potrdilo o prestopu, 
3. identifikacijski dokument RZS, s sliko ne starejšo od 6 mesecev,  
4. fotografijo velikosti 3 cm x 4 cm ne starejšo od 6 mesecev,  
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5. pogodbo o plačilu nadomestila ali potrdilo o plačanem nadomestilu ali izjavo društva, s katero 
se društvo odpove plačilu nadomestila, v primeru, da je društvo upravičeno  
do plačila nadomestila v skladu s tem pravilnikom, 

6. dovoljenje za prebivanje, če gre za tujega igralca  - državljana države, ki ni članica EU, skladno 
z zakonom, in potrdilo o prijavi bivanja, če gre za državljana države EU. Potrdilo o prijavi bivanja 
oziroma dovoljenje za prebivanje se lahko predloži naknadno, a najkasneje v 15. dneh po 
poteku 3-mesečnega bivanja igralca v Sloveniji, 

7. če gre za pogodbenega igralca, izjavo o sklenitvi odplačnega pogodbenega razmerja. Izjavo 
morata podpisati igralec in zakoniti zastopnik kluba ali oseba, pooblaščena s strani zakonitega 
zastopnika.  

 
19. člen  

 
Odločitev o registraciji se objavi v biltenu, ki se ga elektronsko pošlje vsem članom RZS. 
 

20. člen  
 
V primeru nepopolne vloge registracijski organ vlagatelju določi 8-dnevni rok za dopolnitev vloge.  
V primeru, da vlagatelj v predpisanem roku ne dopolni vloge, se vloga za registracijo igralca zavrže.  
 
V primeru, da niso izpolnjeni predpisani pogoji za registracijo igralca, se vloga za registracijo zavrne.  
 
Neregistrirani igralec ne more sodelovati v tekmovanjih v organizaciji RZS ali njenih članov. 
  
V primeru zavrženja oziroma zavrnitve vloge za registracijo, lahko prizadeto društvo ali igralec v roku 
8 dni od prejema odločbe zoper odločbo o vloži pritožbo, o kateri odloči Odbor za arbitražo v roku 8 
dni od prejema zadeve v reševanje. 
 

21. člen  
 
Igralec, ki podpiše pristopni izjavi za dve društvi, se registrira na podlagi izjave, ki je prva prispela na 
RZS.  
 
Igralec, ki sklene pogodbi z dvema društvoma, se registrira na podlagi izjave v smislu 17. in 18. člena 
tega pravilnika, ki je prva prispela na RZS. 
 
Če je igralec za eno društvo podpisal izjavo, za drugo društvo pa pogodbo, se registrira za društvo, s 
katerim je podpisal pogodbo. 
 
Proti igralcu, ki je podpisal dve prijavi za registracijo oziroma pogodbi, se uvede disciplinski postopek. 
 
 
V. PRAVICA NASTOPA 
 

22. člen  
 
Igralec pridobi pravico nastopa po opravljeni registraciji, ko se prvič registrira. 
 
Vsak igralec, katerega prestop, posoja ali prekinitev posoje se registrira kadarkoli znotraj prestopnega 
roka ali roka za posojo, pridobi pravico nastopa za klub, za katerega je registriran.  
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Igralec ima lahko hkrati pravico nastopa za dva različna kluba, če sta ti dve pravici v različnih starostnih 
kategorijah tekmovanja. 
 
Igralec lahko nastopa v primeru posoje igralca v skladu s 32. členom tega pravilnika v različnih 
kategorijah. 
 

23. člen  
 
Če društvo ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti do pogodbenega igralca, lahko igralec pri Odboru za 
arbitražo zahteva izvedbo postopka za izdajo izpisnice po 30. členu tega pravilnika. K zahtevi mora 
igralec predložiti dokaze o neizpolnjevanju obveznosti oziroma predlagati njihovo izvedbo. 
 
Igralec lahko v roku 8 dni po preteku roka za izpolnitev vloži zahtevo iz prejšnjega odstavka, če je 
predhodno s priporočeno pošiljko pisno pozval društvo, da mu v roku, ki ne sme biti krajši od 15 dni, 
poravna obveznosti. O pozivu mora igralec hkrati obvestiti Odbor za arbitražo. 
 
Odbor za arbitražo izda sklep, da se igralcu dovoli prestop v drugo društvo, če društvo ne dokaže, da je 
v roku, ki ga je podal igralec, svoje obveznosti izpolnil, ali da do igralca nima zapadlih in neporavnanih 
obveznosti, oziroma da so neizpolnjene obveznosti v nebistvenem delu. 
 
V primeru, ko klub in igralec sporazumno prekineta pogodbo, na osnovi katere je bil igralec registriran 
za klub najmanj 90 dni, ker klub ni zmožen izpolnjevanja pogodbenih obveznosti, ni potrebna odločba 
Odbora za arbitražo, ampak klub izda izpisnico, igralec pa ob registraciji za nov klub predloži pisni 
sporazum o prenehanju pogodbe, iz katerega je razviden razlog (nezmožnost izpolnjevanja 
obveznosti). 
 
 
VI. PRESTOPI IGRALCEV  
 

24. člen  
 
Igralci lahko prestopijo iz enega društva v drugo društvo in se registrirajo za novo društvo v prestopnem 
roku, ki traja od 1.7. do 30.9. začetnega leta tekmovalne sezone in od 1.1. do 1.3. naslednjega leta iste 
tekmovalne sezone.  
 
Glede prestopa igralce iz tujega kluba v klub na območju RS, velja prestopni rok po pravilih IHF oziroma 

EHF.« 

                                            
25. člen  

 
Zahtevek za izdajo izpisnice vloži igralec pri društvu, pri katerem je registriran.  
 
V zahtevku za izpisnico mora navesti popolno osebno ime, svoj naslov in naziv društva, v katerega 
prestopa, zaradi izračuna nadomestila ali pogodbeno dogovorjene odškodnine, in izstavitve ustreznega 
računa društva za ta namen.« 
 
Zahtevek za izpisnico se pošlje priporočeno ali vroči osebno z vročilnico. 
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26. člen  
 
Društvo mora v roku 15 dni od oddaje priporočenega pisma igralca izdati izpisnico. 
 
V primeru nadomestilo ali odškodnine, mora društvo za namen plačila izdati ustrezen račun. V primeru, 
da je do nadomestila ali odškodnine upravičenih več društev, je dolžno društvo, iz katerega igralec 
izstopa, o prestopu in okoliščinah, relevantnih za izračun nadomestila in/ali odškodnine, obvestiti 
upravičence do nadomestila in/ali odškodnine ter društvo, v katerega igralec prestopa, sporočili nazive 
upravičencev. 
 
V primeru, da igralec nima poravnanih finančnih obveznosti do društva (članarine, vadnine, povračilo 
individualno dogovorjenih stroškov ipd.), mu društvo ni dolžno izdati izpisnice vse do plačila obveznosti 
igralca. 

 
27. člen  

 
Igralec lahko prekliče zahtevo za izdajo izpisnice pred izdajo le-te.            
                         

28. člen  
 

Društvo izda izpisnico na predpisanem obrazcu, ki ga predpiše RZS in vsebuje naslednje podatke: 

• zaporedno številko, 

• datum, 

• priimek in ime igralca, 

• dan, leto in mesec rojstva, 

• številko registracije, 

• številko licence, 

• datum zadnjega nastopa na prvenstveni ali pokalni tekmi, 

• podatke o suspenzu, oziroma kazni in naziv organa, ki je izrekel suspenz ali kazen, 

• višino pogodbeno dogovorjene odškodnine ali nadomestila. 
 

29. člen  
 
Če društvo v roku iz 26. člena igralcu pisno zavrne izdajo izpisnice, lahko Igralec v roku 8 dni od prejema 
negativnega odgovora na zahtevek za izpisnico vloži pritožbo, o kateri odloča Odbor za arbitražo RZS.  
 
Če društvo v roku za izdajo izpisnice ne odgovori na igralčevo zahtevo, sme igralec v roku nadaljnjih 8 
dni po izteku roka iz 26. člena vložiti zahtevo, da o izdaji izpisnice odloči Odbor za arbitražo RZS.  
 
Zahteva za odločitev Odbora za arbitražo iz prvega ali drugega odstavka tega člena se pošlje s 
priporočeno pošiljko. 
 
Zahtevi za odločitev Odbora za arbitražo je potrebno priložiti naslednje dokumente: 

• kopijo zahtevka za izpisnico, 

• potrdilo o priporočeni pošiljki za izdajo izpisnice ali vročilnico, 

• pisno obvestilo društva, da ne izda izpisnice, če je bilo izdano, 

• druge dokumente, s katerimi utemeljuje upravičenost do izpisnice v skladu s tem pravilnikom 
oziroma pravilnikom IHF in EHF v primeru, da želi igralec prestopiti v tuji klub. 
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30. člen  
 

Odbor za arbitražo mora odločiti o zahtevi iz prejšnjega člena v čim krajšem roku, najkasneje pa v roku 
15 dni. V kolikor odbor za arbitražo v navedenem roku ne odloči, je predlagatelj zahteve upravičen za 
vsak neodigran krog tekmovanja od RZS zahtevati nadomestilo v višini polovice bruto zajamčene plače 
v RS, člani Odbora za arbitražo pa so disciplinsko odgovorni. 
 
Odbor za arbitražo mora v postopku preveriti pravilnost postopkov in utemeljenost zahtevka za 
izpisnico, oziroma zavrnitve zahtevka za izdajo izpisnice. 
 
Sklep o pozitivni odločitvi Odbora za arbitražo nadomešča izpisnico. 
 
Na podlagi izpisnice oziroma pozitivne odločitve Odbora za arbitražo registracijski organ izvede 
registracijo igralca za novo društvo. 
 
Zoper odločitev Odbora za arbitražo je mogoče v roku 1 meseca vložiti zahtevo za varstvo zakonitosti.  
 
 
VII. POSOJA IGRALCEV 
 

31. člen 
 
Društvo lahko igralca ob njegovem soglasju začasno posodi drugemu društvu v roku za posoje od 1.7. 
(začetek tekmovalne sezone) do 31.10. v tekoči tekmovalni sezoni. Če je igralec mladoleten, je za 
posojo igralca potrebno tudi soglasje njegovega zakonitega zastopnika. 
 
K vlogi za registracijo posojenega igralca se mora priložiti tudi tripartitno pogodbo, sklenjeno med 
igralcem in obema društvoma, iz katere mora biti jasno razviden tudi čas posoje igralca. 
 

32. člen  
 

Društvo lahko posodi igralca drugemu društvu samo za obdobje do konca tekmovalne sezone.  
 
Posojeni igralec se registrira po določilih tega pravilnika.  
 
Posojeni igralec lahko v času posoje nastopa samo za društvo, v katerega je posojen in za društvo iz 
katerega je posojen, vendar za različne starostne kategorije tekmovanja. 
 
Posojeni igralec se lahko ponovno registrira za društvo, iz katerega je bil posojen, za kategorijo, za 
katero je bil posojen, kadarkoli, v času obeh prestopnih rokov. 
 
 
VIII. IGRANJE TUJIH DRŽAVLJANOV V REPUBLIKI SLOVENIJI  
 

33. člen 
 
Tuj igralec je tisti, ki v času vložitve zahteve za registracijo nima državljanstva Republike Slovenije. 
 

34. člen 
 

Vsako društvo ima lahko registrirano neomejeno število tujih igralcev. 
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35. člen 
 

Registracijski organ vodi register tujih igralcev v Republiki Sloveniji. 
 
 
IX. REGISTRACIJA URADNIH OSEB 
 

36. člen   
 
Postopek registracije uradnih oseb se izvede na podlagi vloge za registracijo. 
 
Vlogi za registracijo uradne osebe je potrebno priložiti: 

• ime in priimek, 

• podatki o klubu, iz katerega prihaja, 

• vlogo, ki jo opravlja, 

• potrdilo o vplačani taksi.          
                                      

37. člen  
 
Registracijski organ izda sklep o registraciji uradne osebe v roku 8 dni od prejema popolne vloge. 
 

38. člen   
  
V primeru nepopolne vloge registracijski organ vlagatelju določi 8-dnevni rok za dopolnitev vloge.  
 
V primeru, da vlagatelj v predpisanem roku ne dopolni vloge, se vloga za registracijo zavrže.  
 
V primeru, da niso izpolnjeni predpisani pogoji za registracijo uradne osebe, se vloga za registracijo 
zavrne.  
 
Neregistrirana uradna oseba ne more sodelovati v tekmovanjih v organizaciji RZS ali njenih članov. 
  
V primeru zavrženja oziroma zavrnitve vloge za registracijo, lahko uradna oseba ali prizadeto društvo 
v roku 8 dni od prejema odločbe zoper odločbo o vloži pritožbo, o kateri odloči Odbor za arbitražo v 
roku 8 od prejema zadeve v reševanje. 
 

39. člen  
 

Vsaka registrirana uradna oseba mora v roku 30 dni po nastopu sprememb v zvezi s podatki in 
dokumentacijo iz 36. člena o spremembah obvestiti registracijski organ, ki spremembe vnese v register 
uradnih oseb. 
 
 
X. VODENJE REGISTROV 
 

40. člen  
 
Registracijski organ vodi register društev in register igralcev ter register uradnih oseb. 
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41. člen 
 

Registri se vodijo v centralnem informacijskem sistemu RZS. 
 

42. člen 
 
V registru društev se za vsako rokometno društvo zbirajo naslednji podatki: 

• uradno ime rokometnega društva, 

• matična številka rokometnega društva, 

• sedež rokometnega društva, 

• kontaktni podatki rokometnega društva, 

• transakcijski račun rokometnega društva, 

• ime in priimek zakonitega zastopnika, 

• datum registracije rokometnega društva in 

• datum zadnje spremembe v registru. 

  
43. člen  

 
V registru igralcev se zbirajo naslednji podatki: 

• zaporedno številko, 

• priimek in ime igralca, 

• datum rojstva, 

• ime društva, 

• datum registracije oziroma vpisa v register, 

• datum pravice nastopa, 

• ime društva, iz katerega igralec prihaja, 

• zadnji nastop za društvo, 

• datum izteka kazni, 

• datum izbrisa iz registra. 

 
44. člen  

 
Registracijski organ je dolžan omogočiti vpogled v registre igralcem, pooblaščenim predstavnikom 
društev, uradnim osebam RZS in organom RZS.  
 
Vpisi v register se izvajajo po vrstnem redu vloženih zahtevkov za registracijo. 
 
V registru ni dovoljeno puščati registracijskih številk, ki bi omogočale naknaden vpis v register. 
 
 
XI. POGODBE 
 

45. člen  
 
Pogodbeni in posojeni igralci urejajo medsebojne pravice in obveznosti z društvi s pogodbo. 
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46. člen  
 
Pravico sklenitve prve pogodbe z igralcem, ki dopolni 16 let, ima klub prve registracije. Klub prve 
registracije je društvo, v katerem se je igralec začel ukvarjati z rokometom in je bil zanj prvič registriran.  
 
Pogodba mora vsebovati: 

• čas trajanja pogodbe, ki mora trajati najmanj do konca tekoče tekmovalne sezone, 

• obveznosti pogodbenih strank. 

 
Pogodba, sklenjena med društvom in igralcem pred dopolnitvijo njegovega 16. leta, nima učinka. 
  
Če klub igralcu ponudi prvo pogodbo, se le-ta sklene: 

• najmanj za štiri leta, če je sklenjena v 17. letu starosti igralca,  

• najmanj za tri leta, če je sklenjena v 18. letu starosti igralca, 

• najmanj za dve leti, če je sklenjena v 19. letu starosti igralca, 

• najmanj za 1 leto, če je sklenjena po dopolnjenem 19. letu starosti igralca. 

 
V primeru sporazumne predčasne prekinitve prve pogodbe ima igralec pravico prestopa ob plačilu v 
tem pravilniku določenega nadomestila in odškodnine določene v pogodbi, razen v primeru 
drugačnega pisnega dogovora. 
  
Po poteku veljavnosti pogodbe ima igralec pravico prestopa v drugo društvo brez odškodnine in ob 
plačilu nadomestila. 
 
Če društvo na pisno izraženo željo igralca za sklenitev pogodbe v roku enega meseca pogodbe ne 
podpiše, je dolžno igralcu izdati izpisnico skladno določilom tega Pravilnika, če jo igralec zahteva. 
 
Če igralec na pisno izraženo željo društva za sklenitev prve pogodbe v roku enega meseca pogodbe ne 
podpiše, se za potrebe tega pravilnika šteje, da je igralec pogodben igralec za čas trajanja ponujene 
prve pogodbe in v tem primeru je društvo tisto, ki postavlja višino odškodnine za prestop. 
  

47. člen  
  
Delavci organov RZS smejo sklenjene pogodbe o medsebojnih pravicah in obveznostih igralcev in 
društev uporabljati izključno za potrebe registracijskih postopkov in so dolžni varovati podatke iz 
pogodb kot poslovno tajnost. Kršilec dolžnosti varovanja poslovne tajnosti odgovarja disciplinsko po 
pravilih RZS, odškodninsko in kazensko. 
 

48. člen  
 

V Pogodbi o medsebojnih pravicah in obveznostih med igralcem in društvom mora biti določeno: 

• datum sklenitve in pričetek veljavnosti pogodbe, 

• čas trajanja pogodbe,  

• pravice in obveznosti pogodbenih strank. 
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XII. NADOMESTILA IN ODSKODNINE 
 
NEPOGODBENI IGRALCI 

49. člen  
 

Za prestop nepogodbenega igralca, ki ob prestopu iz enega društva v drugo društvo v koledarskem 
letu prestopa dopolnil starost 14 let, lahko društvo, iz katerega igralec prestopa, po določilih tega 
pravilnika, zahteva plačilo nadomestila za vzgojo od društva, v katerega igralec želi prestopiti, 
izključno, v kolikor je bil igralec oz. v primeru mladoletnega igralca, njegov zakoniti zastopnik, 
predhodno (ob vpisu oz. pristopu športnika v društvo) ustrezno seznanjen s pogoji za prestop in 
obveznostmi do društva, iz katere želi prestopiti in se je z njimi strinjal (podpis izjave, dogovora, 
Registracijski pravilnik ipd.).  
 
Šteje se, da je igralec oz. v primeru mladoletnega igralca njegov zakoniti zastopnik, seznanjen z 
določili le-tega, z dnem objave tega pravilnika na spletnih straneh Rokometne zveze Slovenije, 
oziroma z dnem, ko podpiše pristopno izjavo za članstvo v klubu.  
 

50. člen  
 
Nadomestila za vzgojo lahko društvo zahteva do konca koledarskega leta prestopa, v katerem igralec 
dopolni 23 let starosti. 
Nadomestilo se lahko zahteva, če je igralec, ki želi prestopiti, imel vsaj eno polno tekmovalno sezono 
tekmovalno licenco za društvo, iz katerega želi prestopiti.  
V kolikor igralec ne izpolnjuje pogoja nastopanja za društvo v celotni tekmovalni sezoni, je do 
nadomestila upravičeno predhodno društvo igralca, ob izpolnjenem pogoju iz prejšnjega odstavka. 
 

51. člen  
 
Višina nadomestila se določa glede na število točk za posameznega igralca. Vrednost ene točke 
znaša za igralca 300 EUR in za igralko 100 EUR: 
 

1. Igralec reprezentant (vsaj en uraden nastop na tekmovanju pod okriljem IHF, EHF ali MOK) 

KATEGORIJA TOČKE NA SEZONO 

Član/ice 9 

Mladinci/ke 5 

Kadeti/nje 4 

 
Nadomestilo pripada RZS - združenju posamezne lige, iz katere igralec prestopa za trenutno sezono 
in vsako sezono pred prestopom, ko je igralec izpolnjeval pogoje iz te točke.  Nadomestilo pripada 
RZS - združenju posamezne lige, iz katere igralec prestopa tudi v primeru dogovora med kluboma o 
drugačni višini ali plačilu nadomestila. 
 

2. Kategorizacija OKS 

RAZRED TOČKE 

Olimpijski  15 

Svetovni  12 

Mednarodni 10 

Perspektivni 6 

Državni 7 

Mladinski 2 
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Pri izračunu nadomestila se upošteva dosežen najvišji nivo kategorizacije na dan prestopa. 
Nadomestilo pripada tistemu društvu, s katerim je igralec dosegel najvišji nivo njegove trenutno 
veljavne kategorizacije. 
 

3. Nivo tekmovanja društva v katerega prestopa igralec 

NIVO TOČKE 

1. A DRL 10 

1. B DRL 8 

1. mladinska liga 4 

1. kadetska liga 2 

 
Nadomestilo po tej točki pripada v primeru, da obstaja v kategoriji, v katero igralec prestopa, najmanj 
dvonivojski sistem tekmovanja.  
 
Pri izračunu nadomestila se upošteva nivo tekmovanja posamezne ekipe društva, v kateri bo igralec 
v sezoni  prestopa nastopal.  
V kolikor igralec tekom iste tekmovalne sezone prestopi v več klubov, je klub, ki igra na nivoju,  višjem 
od tistega, na katerem je igral klub, v katerega je igralec prvotno prestopil v tej sezoni, dolžan klubu, 
iz katerega je igralec prvotno prestopil, plačati nadomestilo po tej točki. V primeru, da igralec prestopi 
več kot 2x v isti sezoni, se ob vsakem prestopu smiselno uporabijo ta določila glede kluba, ki v času, 
ko je igralec prestopil iz njega, ni bil upravičen do nadomestila po tej točki. 
 

52. člen 
 

Društvo, iz katerega želi igralec prestopiti, lahko v vsakem primeru od igralca oz. zakonitega 
zastopnika zahteva tudi povračilo za dodatni vložek v igralca, če ima z igralcem ali njegovimi 
zakonitimi zastopniki sklenjen veljaven individualiziran dogovor za vzgojo igralca, ki izkazuje 
plačevanje individualnih stroškov iz zasebnih sredstev društva (in ne iz javnih sredstev), ki so 
neposredno povezani z razvojem  igralčeve  športne kariere in sicer stroški: 

•   prehrane,  

•   stanovanja,  

•   plačilo individualne vadnine,  

•   nakup osebne opreme,  

•   prevoza na tekmovanja ali vadbo,  

•   žepnine,  

•   zdravljenja ali zdravstvenega zavarovanja, če zavarovanje traja še potem, ko je športnik 
izstopil;  

Društvo mora priložiti uradna dokazila o izplačilih. Višino povračila, ki mora biti sorazmerna 
dokazljivemu vložku za vzgojo igralca, preveri RZS ob prejemu izpisnice. Višina nadomestila po tem 
odstavku lahko znaša največ 3.000,00 EUR na posamezno dopolnjeno tekmovalno sezono, v kateri je 
igralec dopolnil najmanj 14 in največ 23 let starosti in je bil registriran za to društvo. 
 

53. člen 
 
Društvo, iz katerega igralec prestopa in društvo, v katerega igralec prestopa se dogovorita o pogojih 
plačila nadomestila. 
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POGODBENI IGRALCI  
54.  člen 

 
V primeru pogodbenega igralca se glede točkovanja in starosti igralca nadomestilo za igralca 
obračunava po pravilih, ki veljajo za nepogodbene igralce, pri čemer znaša vrednost točke za igralca 
900 EUR in za igralko 300 EUR.  
 
Nadomestilo se obračunava po določilih, ki veljajo za pogodbene igralce le,  kolikor je igralec po 
pogodbi upravičen do mesečnega plačila v višini najmanj bruto minimalne plače v RS. 

 
55. člen 

 
V primeru pogodbenega igralca ima društvo, kadar se pogodba sporazumno predčasno prekine, 
pravico tudi do odškodnine zaradi predčasne prekinitve pogodbe, v kolikor je o tem sklenjen pisni 
dogovor med društvom, iz katerega igralec odhaja in društvom, v katerega prestopa, ali kadar je 
sklenjen dogovor o odškodnini med društvom in igralcem. 
 
V primeru odškodnine iz prejšnjega člena so društva, za katere je bil igralec registriran od 14. leta 
starosti dalje, do vključno tekmovalne sezone, v kateri je dopolnil 23 let starosti, upravičeni do 
solidarnega deleža odškodnine. Društvom pripadajo naslednji deleži: 

- za tekmovalno sezono, v kateri je igralec dopolnil 14 let   5% 
- za tekmovalno sezono, v kateri je igralec dopolnil 15 let   5% 
- za tekmovalno sezono, v kateri je igralec dopolnil 16 let   5 % 
- za tekmovalno sezono, v kateri je igralec dopolnil 17 let   5 % 
- za tekmovalno sezono, v kateri je igralec dopolnil 18 let   5 % 
- za tekmovalno sezono, v kateri je igralec dopolnil 19 let   5 % 
- za tekmovalno sezono, v kateri je igralec dopolnil 20 let   5 % 
- za tekmovalno sezono, v kateri je igralec dopolnil 21 let   5 % 
- za tekmovalno sezono, v kateri je igralec dopolnil 22 let   5 % 
- za tekmovalno sezono, v kateri je igralec dopolnil 23 let   5 % 

Delež prejšnjih klubov na odškodnini igralca, ki prestopi v tekmovalni sezoni, v kateri je dopolnil 24 
in več  let, lahko društva uredijo s posebnim dogovorom. 
 

56. člen 
 

Kadar nepogodbeni igralec sklene prvo profesionalno pogodbo z društvom, in je to društvo za igralca 
plačalo nadomestilo prejšnjemu društvu po določilih, ki veljajo za nepogodbene igralce, do pogodbe 
pa je prišlo v roku dveh let od prestopa igralca, mora društvo, ki z igralcem sklepa pogodbo, 
upravičencem plačati razliko med nadomestilom, ki velja za pogodbene in nadomestilom, ki velja za 
nepogodbene igralce v času sklenitve pogodbe. 
 
Določilo iz prejšnjega odstavka se uporablja tudi, kadar pogodbeni igralec, ki je z društvom sklenil 
prvo pogodbo, prvič prestopa v drug klub. 
 
Upravičenci po tem členu so društva, za katere je bil igralec registriran od svojega dopolnjenega 14. 
leta dalje. Delež nadomestila, do katerega je upravičeno posamezno društvo,  se določi sorazmerno 
času – dopolnjeni sezoni- ko je bil igralec registriran za posamezno društvo.  
 
Razliko v nadomestilo po tem členu je potrebno plačati v roku 30 dni od sklenitve pogodbe. 
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57.  člen 
 

Nadomestilo se  ne plača po določilih, ki veljajo za pogodbene igralce: 
- če je društvo, za katerega je igralec registrira, odstopilo od pogodbe brez upravičenega 

pravnega razloga; 
- če je od prenehanja zadnje pogodbe igralca minilo najmanj 12 mesecev.  

 
58. člen 

 
V primeru ponovnega prestopa pogodbenega  igralca je do nadomestila upravičeno le njegovo 
zadnje društvo, za katerega je bil registriran, za obdobje registracije – vsako dopolnjeno sezono. 
 
POSLEDICE NEPLAČILA NADOMESTILA 
 

59. člen 
 

V primeru neplačila nadomestila ali odškodnine (v nadaljevanju: nadomestilo), lahko društvo, ki je 
upravičeno do nadomestila, o tem obvesti RZS.  V kolikor društvo, ki je zavezano k plačilu nadomestila, 
tega ne plača niti v dodatnem roku 8 dni od prejema poziva RZS in v enakem roku le-temu preko 
elektronske pošte ne posreduje dokazila o plačilu, se zoper njega uvede postopek suspenza skladno 
Disciplinskemu pravilniku. 
 
V kolikor igralec prestopi v klub v tujini in se nato v isti tekmovalni sezoni ali prej, kot v 12. mesecih 
od prvotnega prestopa, vrne v društvo, ki deluje pod okriljem RZS, in slednje ni tisto, iz katerega je 
prestopil v tujino, je dolžno društvo, v katerega je igralec prestopil iz tujine plačati nadomestilo 
društvu, iz katerega je prestopil v tujino, in sicer po stanju na dan prestopa igralca v tujino. 
 
 
XIII. PREHODNE KONČNE DOLOČBE  
 

60.  člen  

Registracijski pravilnik je bil sprejet na 32. zboru članov RZS dne 24.8.2020 in stopi v veljavo z dnem 
sprejetja, ko se preneha uporabljati pravilnik sprejet dne 17.7.2019. 
 
Določbe spremenjenega Registracijskega pravilnika se uporabljajo za vse registracijske postopke od 
dneva sprejetja dalje.  
                                                                                        
Ljubljana, 24.8.2020 
        Rokometna zveza Slovenije 
 
 
                                            

 Franjo Bobinac 
                      predsednik  


