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Številka: 5/zapisnik 
Datum: 31.1.2013 
 
 

ZAPISNIK 
5. seje Statutarnega odbora Rokometne zveze Slovenije (RZS), ki je 

bila v 
torek, 31.1.2013 

 
Prisotni člani: Anton Janc – predsednik, Maja Šerc – članica, Blaž Pipp – član, Martin Hebar 
– član, Cvetka Vrhovnik – članica. 
 
Odsotni člani:  
 
 
DNEVNI RED:  

1. Dopis RK Zagorje glede neveljavnosti sklepa seje skupščine z dne 
11.12.2012; 

2. Pravila združenja tekmovanj mladih; 
 
 
 

Ad. 1 
Dopis RK Zagorje glede neveljavnosti sklepa seje skupščine z dne 11.12.2012 

 
SKLEP  
»Statutarni odbor ugotavlja, da 72. člen neposredno ne ureja veljavnosti sprememb 
Pravilnika o rokometnih tekmovanjih (PORT).  
Omenjeni člen pa določa, da se Pravila ali Propozicije posameznega Združenja, ki iz 
Pravilnika o rokometnih tekmovanjih izhajajo in morajo biti skladne z njim, morajo 
sprejeti pred začetkom tekmovalne sezone in se med tekmovalno sezono ne smejo 
spreminjati. 
Ker je podlaga za sprejem teh Pravil in Propozicij Združenj, prav PORT veljaven na dan 
sprejema Propozicij in Pravil, se morebitne kasnejše spremembe PORTA ne morejo 
uporabljati med tekočo sezono temveč šele v naslednji tekmovalni sezoni. 
 
Glede veljavnosti tekem, ki so bile odigrane po sprejemu omenjene spremembe pa 
Statutarni odbor ugotavlja, da je v PORT v 44. členu urejen postopek pritožbe na odigrano 
tekmo, ki določa tudi pristojnost odločanja v predmetni zadevi. 
 
Statutarni odbor strokovnim službam RZS predlaga dopolnitev PORT, ki bi neposredno 
uredila veljavnost in uporabo sprememb PORT. 
  
Za sklep so glasovali vsi člani odbora. 
 



Ad. 2 
Pravila združenja tekmovanj mladih 

 
SKLEP 
»Statutarni odbor sprejme sklep, da so predložena Pravila skladna s Statutom in drugimi 
akti RZS.« 
 
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, 31.1.2013 
                                   
 

                                 Anton Janc 
                    Predsednik 
           Statutarnega odbora RZS 
 
 


