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ZAPISNIK
7. korespondenčne seje Statutarnega odbora Rokometne zveze
Slovenije (RZS)
Člani ki so sodelovali: Anton Janc – predsednik, Maja Šerc – namestnica predsednika,
Cvetka Vrhovnik – članica, Blaž Pipp – član, Martin Hebar – član.
DNEVNI RED:
1. Vprašanje veljavnosti propozicij Združenja tekmovanj mladih - vprašanje
delitve tekmovanja mladincev na 1. in 2. Ligo
2. Dopis RK Krim Mercator - uskladitev Propozicij 1. A DRL.
3. Vprašanje kršitve sklepa Združenja 1. NLB Leasing lige, ki je določil uradno
žogo tekmovanja - kakšna sankcija bi doletela morebitnega kršitelja
(disciplinska...)
4. Prošnja za tolmačenje registracijskega pravilnika RK Jeruzalem Ormož;

Ad. 1
Vprašanje veljavnosti propozicij Združenja tekmovanj mladih - vprašanje delitve
tekmovanja mladincev na 1. in 2. Ligo
SKLEP
»Statutarni odbor ugotavlja, da je Pravilnik o rokometnih tekmovanjih (PORT), ki ga
sprejema Zbor članov RZS, hierarhično višji akt kot Propozicije za tekmovanje mladih ter
tako v primerih, ko sta ta dva akta v neskladju veljajo določila PORT-a. PORT tako določa,
da v tekmovanje mladih sodijo tudi mladinci (10. člen), za vsa tekmovanja mladih pa je
predpisano, da potekajo po skupinah in stopenjsko (25. Člen), zato Propozicije za
tekmovanje mladih, ki jih sprejema Združenje rokometnih klubov tekmovanja mladih tega
ne morejo spreminjati. Stutarni odbor tako predlaga organom RZS, da v primeru ko
ocenjuje, da je potrebno tekmovanje mladincev organizirati drugače, na prvi naslednji
skupščini predlagajo ustrezno spremembo 25. člena PORT.
Za sklep so glasovali vsi člani odbora.

Ad. 2
Uskladitev Propozicij 1. A DRL
SKLEP
»Statutarni odbor ugotavlja, da sklep Sklep izredne skupščine glede števila igralk s
pravico nastopa v SLO reprezentanci v 1.A DRL z dne 11.12.2012 stopi v veljavo v
tekmovalnem obdobju 2013 -2014, kot je to ugotovil že na svoji 5. seji dne 31.1.2013.
Za sklep so glasovali vsi člani odbora.

Ad. 3
Vprašanje kršitve sklepa Združenja 1. NLB Leasing lige, ki je določil uradno žogo
tekmovanja - kakšna sankcija bi doletela morebitnega kršitelja (disciplinska...)
SKLEP
»Statutarni odbor meni, da bi kršitelja, ki ne bi omogočil, da se tekma 1. NLB Leasing lige
odigra z uradno žogo, doletela sankcija določena v prvem odstavku
58. člena
Disciplinskega pravilnika.
Za sklep so glasovali vsi člani odbora

Ad. 4
Registracija tujcev članov EU kot nepogodbenih igralcev
SKLEP
»Statutarni odbor ugotavlja, da se tuji igralci iz držav članic EU lahko registrirajo po
določilih 11. člena Registracijskega pravilnika kot nepogodbeni igralci. Za registracijo
takega igralca je tudi neutemeljeno pogojevanje registracije s predložitvijo potrdila o
bivanju ali krajevni oddaljenosti igralčevega prebivališča od kluba za katerega se zahteva
registracija.
Za sklep so glasovali vsi člani odbora, razen Martina Hebarja, ki se je zaradi kolizije
interesov vzdržal.

Ljubljana, 10. 09. 2013
Anton Janc
Predsednik
Statutarnega odbora RZS

