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ZAPISNIK 
11. korespondenčne 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. Dopolnitev Statuta – predlog Predsedstva z dne 14.6.2018 
2. Dopolnitev Registracijskega pravilnika 

 
 

Ad.1 
Dopolnitev Statuta – predlog Predsedstva z dne 14.6.201 

 
SKLEP: »Statutarni odbor soglasno ugotavlja, da je pregledal predloge sprememb Statuta 
RZS, ki jih je predlagalo Predsedstvo RZS in zato podaja v sprejem skupščini usklajen predlog 
Statuta 
 

Ad.2 
Dopolnitev Registracijskega pravilnika 

 
SKLEP: »Statutarni odbor soglasno sprejema sklep, da predlaga naslednje spremembe 
Registracijskega pravilnika: 
 
Sprememba 1. odstavka 24. člena: 
»Če društvo ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti do pogodbenega igralca, lahko igralec pri 
Odboru za arbitražo zahteva izvedbo postopka za izdajo izpisnice po 32. čl. tega pravilnika. 
K zahtevi mora igralec predložiti dokaze o neizpolnjevanju obveznosti oziroma predlagati 
njihovo izvedbo«. 
 
Sprememba 5. odstavka 24. člena: 
»V primeru, ko klub in igralec sporazumno prekineta pogodbo, na osnovi katere je bil igralec 
registriran za klub najmanj 90 dni, ker klub ni zmožen izpolnjevanja pogodbenih obveznosti, 
ni potrebna odločba Odbora za arbitražo, ampak klub izda izpisnico, igralec pa ob 
registraciji za nov klub predloži pisni sporazum o prenehanju pogodbe, iz katerega je 
razviden razlog (nezmožnost izpolnjevanja obveznosti)«. 
 
Sprememba 32. člena: Doda se nov 4. odstavek, ki se glasi 
"Zoper odločitev Odbora za arbitražo je mogoče v roku 1 meseca vložiti zahtevo za varstvo 
zakonitosti". 
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Sprememba 51. člena: 
« Vsako društvo, iz katerega igralec prestopa v drugo društvo pred ali v tekmovalni sezoni, 
v kateri je ali bo igralec dopolnil 23. leto starosti, ima pravico do nadomestila za vložena 
materialna in finančna sredstva za usposabljanje in vzgojo igralca, v skladu z določbami 
tega pravilnika, in sicer za vsako polno tekmovalno sezono, za katero je bil igralec 
registriran za to društvo ». 
 
 
Ljubljana, 21.6.2018 
                                   
 

Anton Janc 
predsednik 

           Statutarnega odbora RZS 
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