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ZAPISNIK 
4. seje Statutarnega odbora Rokometne zveze Slovenije (RZS) 

 
 
Člani ki so sodelovali: Anton Janc – predsednik, Maja Šerc – podpredsednica, Cvetka Vrhovnik 
– članica, Blaž Pipp – član, Janez Gams - član  
 
 
DNEVNI RED: 

1. Predlog sprememb propozicij državnih rokometnih lig komisarjev lig 
 

 

Ad. 1 
Predlog sprememb propozicij državnih rokometnih lig komisarjev lig 

 
SKLEP 
»Statutarni odbor soglasno ugotavlja, da ima predlog propozicij naslednje pomanjkljivosti, 
ki jih je potrebno odpraviti: 

- 1. odstavek 11. člena - V primeru, da se tekma igra v sredo, v petek ni igralni dan - 
velja samo za 1.A DRL moški. Zakaj ne velja isto tudi za 1.A DRL ženske oziroma 
ostala tekmovanja?  

- 3. odstavek 11. člena nima določil kdo in na kakšen način izvede sankcijo kaznovanja. 
- 10. odstavek 13. člena – Statutarni odbor predlaga, da se oddaljenost meri s pomočjo 

dogovorjenega spletnega iskalnika google zemljevidi, zemljevid.najdi.si ali 
razdalje.si (ali podobno - pomembno je, da je iskalnik točno naveden), tako da se 
vpiše naslova obeh športnih dvoran. Drugi stavek je nerazumljiv. 

- 2. odstavek 20. člena je neustrezno definiran. Ne določa kdo lahko odloči o izrednem 
skrajšanju roka in v kakšnih primerih. Predlog statutarnega odbora je, da se 
omenjeni odstavek izbriše ali poenoti krajši enoten rok za pritožbo. 

- 27. člen je povsem pravno nedefiniran, zato ga je potrebno ali dopolniti ali izbrisati. 
 
Poleg tega ni v Propozicijah navedeno, da se stroški arbitražnega postopka plačajo v primeru 
neuspele pritožbe, naknadno. To bi bilo potrebno izrecno navesti, pa tudi opredeliti stroške 
arbitražnega postopka, da klubi vedo, koliko jih bo to stalo.  
 
Pri tem svetuje, da združenja med seboj pred sprejemom uskladijo vsebino propozicij v 
izogib navzkrižnim določbam.« 
 
Ljubljana, 18.8.2017 
                                   

Anton Janc 
predsednik 

           Statutarnega odbora RZS 
 

 


