ROKOMETNA ZVEZA SLOVENIJE
Statutarni odbor
Leskoškova cesta 9e, p.p. 535, 1000 Ljubljana
tel: +386 1 547 66 22, +386 1 547 66 46
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ZAPISNIK
10. 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 RK Damahaus Cerklje o časovni veljavi 35. Člena Registracijskega
pravilnika
2. Vprašanje generalnega sekretarja o razlagi določil 31., 31., 58. in 59. člena
Pravilnika o rokometnih tekmovanjih PORT

Ad. 1
Vprašanje RK Damahaus Cerklje o časovni veljavi 35. Člena Registracijskega pravilnika
SKLEP
»Statutarni odbor ugotavlja, da 35. člen Registracijskega pravilnika eksplicitno ne
prepoveduje registracije igralca, ki je bil za svoje društvo registriran po 1. septembru
tekočega leta, kot posojenega igralca za drugo društvo.
Ker pa četrti dostavek 35. člena jasno določa, da lahko društvo posodi igralca drugemu
društvu samo do konca tekmovalne sezone in hkrati 25. člen istega pravilnika, da pridobi
pravico do nastopa po opravljeni registraciji igralec, ko je registracija izvedena v
prestopnem roku v času od 15. junija tekočega leta do 01. marca naslednjega leta, v
primeru registracije ali posoje do 31. avgusta tekočega leta pa lahko igralec še enkrat
pridobi pravico nastopa na podlagi registracije po 01. septembru, oziroma tudi v primeru
izvedene registracije po 31. avgustu, če je prišlo do prekinitve pogodbe, ki je posledica
neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti društva do igralca, je potrebno ugotoviti, da je
takšna posoja igralca, ki je bil za svoje društvo registriran po 1. septembru vsebinsko
nesmiselna, saj igralec ne bo pridobil pravice do nastopa v tekoči tekmovalni sezoni,
posoja pa je mogoča samo do konca tekoče tekmovalne sezone, kar pa je v nasprotju z
namenom in pravico igralca do nastopanja.
Zaradi navedenega statutarni odbor meni, da kljub pomanjkanju eksplicitne prepovedi,
registracija posoje igralca, ki je bil za svoje društvo registriran po 1. septembru ni
mogoča.
Za sklep so glasovali vsi člani odbora.

Ad. 2
Vprašanje generalnega sekretarja o razlagi določil 31., 31., 58. in 59. člena Pravilnika
o rokometnih tekmovanjih PORT
SKLEP
»Statutarni odbor ugotavlja, da se v primeru uporabe določil 58. in 59. člena PORT pojem
izključitve iz tekmovanja uporablja enako kot, da je kljub izpolnil znake kršitve določene
v 31. členu PORT. Zaradi tega nastopijo posledice, kot jih določa PORT v svojem 32. členu.
Za sklep so glasovali vsi člani odbora.

Ljubljana, 16. 12. 2013
Anton Janc
Predsednik
Statutarnega odbora RZS

