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Leskoškova cesta 9e, p.p. 535, 1000 Ljubljana
tel: +386 1 547 66 22, +386 1 547 66 46

Številka: 13/2014
Datum: 9.4.2014

ZAPISNIK
13. seje Statutarnega odbora Rokometne zveze Slovenije (RZS)
Člani ki so sodelovali: Anton Janc – predsednik, Maja Šerc – namestnica predsednika,
Cvetka Vrhovnik – članica, Blaž Pipp – član,
Člani, ki niso sodelovali: Martin Hebar – član (zaradi navzkrižja interesov).
DNEVNI RED:
1. Vprašanje rokometnega kluba Jeruzalem Ormož z dne 24.3.2014

Ad. 1
Vprašanje rokometnega kluba Jeruzalem Ormož z dne 24.3.2014
SKLEP
»Statutarni odbor ugotavlja, da v določilih Registracijskega pravilnika (RegP) za igralca,
ki je bil posojen iz enega kluba v novi klub po 31.8. v koledarskem letu za eno starostno
kategorijo, ni ovir za registracijo prestopa v drugi klub za vse starostne kategorije.
Pri tem je potrebno ločiti možnost registracije, ki je možna vse leto (glej 23. Člen RegP)
od pravice nastopa, ki je časovno omejena v 25. členu RegP.
Slednjo igralec lahko pridobi samo za eno kategorijo, lahko pa tudi za vse hkrati (24.člen
RegP).
Registracija in pridobitev pravice nastopa temelječe na posoji za eno kategorijo za novi
klub po 31.8. ne more biti ovira ne za registracijo niti za pridobitev pravica nastopa za
ostale kategorije tega istega novega kluba tudi po 31.8., ker gre za en in isti klub (klub
posoje in novi klub igralca je isti).
Če je registracija izvedena do 31.3. tak igralec hkrati z registracijo pridobi tudi pravico do
nastopa še v isti tekmovalni sezoni.
Pri vprašanju pravice nastopa je namreč potrebno upoštevati posamezno starostno
kategorijo, kar pomeni, da pravica nastopa v eni starostni kategoriji ne izključuje
pridobitve pravice nastopa v drugi kategoriji, tudi če je igralec registriran po 31.8.
Da se pravica nastopa nanaša na posamezno kategorijo, izhaja iz 24. člena – predzadnji
odstavek RegP.
Za sklep so glasovali vsi prisotni člani odbora.

Ljubljana, 9. 4. 2014
Anton Janc
Predsednik
Statutarnega odbora RZS

