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Statutarni odbor
Leskoškova cesta 9e, p.p. 535, 1000 Ljubljana
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Številka: 6/zapisnik
Datum: 29.5.2013

ZAPISNIK
6. seje Statutarnega odbora Rokometne zveze Slovenije (RZS), ki je
bila v
sredo, 29.5.2013
Prisotni člani: Anton Janc – predsednik, Cvetka Vrhovnik – članica,Blaž Pipp – član, Martin
Hebar – član.
Odsotni člani: Maja Šerc – namestnica predsednika
DNEVNI RED:
1. Zaprosilo za razlago določil glede odškodnin – RK DAMAHAUS CERKLJE;
2. Spremembe in dopolnitve Disciplinskega pravilnika RZS;
3. Mnenje statutarne komisije glede določitve odškodnine za prestop igralke –
Ž.U.R.D. Koper;

Ad. 1
Zaprosilo za razlago določil glede odškodnin – RK DAMAHAUS CERKLJE
SKLEP
»Statutarni odbor ugotavlja, da 54. člena Registracijskega pravilnika RZS ni mogoče
tolmačiti na način, da bi lahko klub v katerega prestopi igralec, ob morebitnem prestopu v
tretji klub, bil upravičen zaračunati slednjemu nadomestilo, ki ga je plačal matičnemu
klubu.
Drugi klub lahko skladno 54. členu zaračuna nadomestilo za vsako polno sezono, ki jo je za
klub igralec odigral do dopolnjenega 23. leta ne glede na to, kdaj je igralec prestopil v
drugi klub. Ta znesek lahko drugi klub uveljavlja tudi ob morebitne prestopu igralca po
dopolnjenem 23. letu, vendar najdlje do dopolnjenega 26. leta.
V izogib nejasnostim Statutarni odbor daje pojasnilo, da se kot zadnja všteva sezona v
kateri igralec dopolni omenjeni starosti.
Za sklep so glasovali vsi člani odbora.

Ad. 2
Spremembe in dopolnitve Disciplinskega pravilnika RZS
SKLEP
»Statutarni odbor sprejme sklep, da je potrebno pripraviti čistopis Disciplinskega
pravilnika za javno obravnavo skladno predloženim pripombam in predlogi ter ga predati v
javno obravnavo vsem klubom.
Za sklep so glasovali vsi člani odbora.

Ad. 3
Mnenje statutarne komisije glede določitve odškodnine za prestop igralke – Ž.U.R.D.
Koper
SKLEP
»Statutarni odbor ugotavlja, da vprašanje Ž.U.R.D. Koper opisuje konkretno dejansko
stanje in je zato pravno vprašanje za katerega je pristojen Arbitražni odbor.
Poleg tega Statutarni odbor ugotavlja, da akti RZS – Pravilnik o rokometnih tekmovanjih v
svojem 21. členu – jasno določajo, da traja tekmovalna sezona od 1. julija vsako leto do
30. junija naslednje leto. V tem času so vsi klubi člani posameznega ranga ali lige
tekmovanja v katerem igrajo tekme, ne glede na dejstvo, da so s tekmovanjem zaključili
že pred koncem tekmovalne sezone.
Klub v nov rang ali ligo napredujejo šele v naslednji sezoni, ki se začne s 1. julijem.«
Za sklep so glasovali vsi člani odbora.

Statutarni odbor je odločal v okviru pristojnosti in tolmačil veljavne akte, zato apelira na člane RZS
in organe RZS, da pristopijo k dopolnitvi le-teh.
Statutarni odbor predlaga pisarni RZS, da objavlja vse zapisnike Statutarnega odbora na spletni
strani.

Ljubljana, 29.5.2013
Anton Janc
Predsednik
Statutarnega odbora RZS

