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ZAPISNIK
8. seje Statutarnega odbora Rokometne zveze Slovenije (RZS), ki je
bila v
sredo, 24.9.2013
Prisotni člani: Anton Janc – predsednik, Cvetka Vrhovnik – članica, Maja Šerc – namestnica
predsednika, Blaž Pipp – član, Martin Hebar – član.
Odsotni člani:
DNEVNI RED:
1. Dopolnitev PORT;
2. Spremembe in dopolnitve Disciplinskega pravilnika RZS;
3. Mnenje Statutarnega odbora o pričetku uporabe spremembe Registracijskega
pravilnika;

Ad. 1
Dopolnitev PORT
SKLEP
»Statutarni odbor predlaga, da se dopolni PORT tako, kot sledi:
1. na koncu drugega odstavka 25.člena se doda besedilo: », v kolikor propozicije ne
določajo drugače.«,
2. v 11. člen se za besedilo »pokalna« doda besedilo »in superpokalna«,
3. Doda se nov 17.a člen, ki se glasi:
»17a. člen
V superpokalnem tekmovanju se pomerita državni prvak in zmagovalec pokalnega
tekmovanja v pretekli sezoni. V primeru, da je bil v obeh tekmovanjih isti
zmagovalec, se pomeri državni prvak z drugim v pokalnem tekmovanju.
Udeležba na superpokalnem tekmovanju je obvezna za moške, za ženske pa v
primeru, da se takšno tekmovanje organizira.
Superpokalno tekmovanje se izvede zadnjo soboto pred začetkom prvenstvenega
tekmovanja.«
4. v 18. člen se za besedilo »pokalnega« doda besedilo »in superpokalnega«.
Za sklep so glasovali vsi člani odbora.

Ad. 2
Spremembe in dopolnitve Disciplinskega pravilnika RZS
SKLEP
»Statutarni odbor ugotavlja, da se nanaša razveljavitev 68. in 69. člena DPRZS samo na
uporabo avtomatičnega suspenza igralcev na tekmi, med tem ko DPRZS definira dve drugi

obliki suspenza, ki pa se še vedno uporabljata in ju je potrebno tolmačiti skladno
določilom 97. člena PORTa.
Za sklep so glasovali vsi člani odbora.

Ad. 3
Mnenje Statutarnega odbora o pričetku uporabe spremembe Registracijskega pravilnika
SKLEP
»Statutarni odbor ugotavlja, da se morebitne spremembe Registracijskega pravilnika
skladno 62. členu Registracijskega pravilnika uporabljajo od naslednjega prestopnega roka
dalje.
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, 24.9.2013
Anton Janc
Predsednik
Statutarnega odbora RZS

