ZAPISNIK VERIFIKACIJSKE KOMISIJE ZA IZVEDBO
7. KORESPONDENČNE SEJE PREDSEDSTVA RZS
ki je trajala do 11.06.2007
Komisija v sestavi:
Leopold Kalin (predsednik)
Irena Bejtovič (članica)
Irena Starc (članica)
se je sestala 11.06.2007 ob 12.100 uri v prostorih Rokometne zveze Slovenije, Kongresni trg 3,
1000 Ljubljana.
Komisija je v skladu s 24. členom Statuta RZS in 14. členom Poslovnika predsedstva RZS
ugotovila, da je do predpisanega roka 11.06.2007 do 12.00 ure prispelo trinajst (13) veljavnih
glasovnic. Na podlagi navedenega je komisija sprejela naslednji ugotovitveni:

SKLEP
7. korespondenčna seja predsedstva RZS je sklepčna, saj je od 20 članov predsedstva
RZS do predpisanega roka glasovalo 13 članov predsedstva RZS.
V skladu s 24. členom Statuta RZS in zadnjim odstavkom 19. člena Poslovnika predsedstva RZS
je komisija ugotovila, da je za predlog sklepa 1. točke predsedstvo glasovalo sledeče: ZA - 12
glasov / PROTI - 0 glasov / VZDRŽAN – 1 glas.
Na podlagi navedenega ter v skladu s 24. členom Statuta RZS komisija ugotavlja, da je
predsedstvo RZS z večino glasov sprejelo naslednji:

SKLEP
Imenuje se verifikacijska komisija za izvedbo 7. korespondenčne seje predsedstva
RZS v sestavi: Leopold Kalin - predsednik, Irena Bejtovič – članica, Irena Starc –
članica.
V skladu s 24. členom Statuta RZS in zadnjim odstavkom 19. člena Poslovnika predsedstva RZS
je komisija ugotovila, da je za predlog sklepa 2. točke predsedstvo glasovalo sledeče: ZA - 11
glasov / PROTI - 2 glasova / VZDRŽAN – 0 glasov.
Na podlagi navedenega ter v skladu s 24. členom Statuta RZS komisija ugotavlja, da je
predsedstvo RZS z večino glasov sprejelo naslednji:

SKLEP
Na podlagi mnenja statutarne komisije RZS predsedstvo sprejeme naslednji sklep:
• Sprejme se predlog Združenja 1. A MRL za povečanje števila igralcev, ki imajo
pravico nastopa na tekmi in so prijavljeni v Uradnem zapisniku tekme, in sicer:
Število igralcev, ki lahko nastopijo na posamezni tekmi v 1. A MRL in so
navedeni v Uradnem zapisniku tekme, se spremeni iz 14 na 16 igralcev.
• Sprejme se predlog Združenja 1. A MRL glede števila nastopa tujih igralcev v
Republiki Sloveniji, in sicer: V 1. A MRL je dovoljeno na eni tekmi v uradnem
zapisniku prijaviti največ 6 igralcev, ki nimajo pravice nastopa za slovensko
reprezentanco.
ter ga predlaga skupščini RZS v sprejem.
V skladu s 24. členom Statuta RZS in zadnjim odstavkom 19. člena Poslovnika predsedstva RZS
je komisija ugotovila, da je za predlog sklepa 3. točke predsedstvo glasovalo sledeče: ZA - 12
glasov / PROTI - 0 glasov / VZDRŽAN – 1 glas.
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Na podlagi navedenega ter v skladu s 24. členom Statuta RZS komisija ugotavlja, da je
predsedstvo RZS z večino glasov sprejelo naslednji:

SKLEP
Na podlagi mnenja statutarne komisije predsedstvo RZS potrjuje spremembo 34.
člena Registracijskega pravilnika RZS ter jo predlaga skupščini RZS v sprejem.
Nova dikcija 34. člena:
Igralec si pridobi pravico nastopa takoj po opravljeni registraciji:
- kadar se prvič registrira;
- prestopni rok poteka v času od 15. junija tekočega leta do 01. marca
naslednjega leta, v primeru registracije do 30. avgusta tekočega leta pa lahko
igralec še enkrat pridobi pravico nastopa na podlagi registracije po 01.
septembru.
- v primeru pozitivnega sklepa o pritožbi, če je bila zahtevek za registracijo vložen v
prestopnem roku,
- v primeru, da je igralec sporazumno odstopljen drugemu klubu v skladu s 16.
členom tega pravilnika, 15 dni pred pričetkom tekmovanja in 8 dni po zaključku
jesenskega dela tekmovanja,
- v roku 8 dni po opravljeni registraciji v primeru pozitivnega sklepa Arbitražne
komisije RZS zaradi neizpolnjevanja obveznosti kluba ali je registracija opravljena
na podlagi izdane izpisnice v primeru, da igralec najmanj tri leta ni nastopil na
prvenstveni oziroma pokalni tekmi in je registracija opravljena na podlagi dane
izpisnice,
- društvo lahko igralca začasno odstopi drugemu društvu sporazumno z igralcem
na podlagi pogodbe med društvoma in igralcem v obdobju od 15. junija do 30.
avgusta tekočega leta,
- po izdaji mednarodnega certifikata za nepogodbene in pogodbene igralce, če je
certifikat izdan do 1. marca za tekočo tekmovalno sezono.
V skladu s 24. členom Statuta RZS in zadnjim odstavkom 19. člena Poslovnika predsedstva RZS
je komisija ugotovila, da je za predlog sklepa 4. točke predsedstvo glasovalo sledeče: ZA - 13
glasov / PROTI - 0 glasov / VZDRŽAN – 0 glasov.
Na podlagi navedenega ter v skladu s 24. členom Statuta RZS komisija ugotavlja, da je
predsedstvo RZS soglasno sprejelo naslednji:

SKLEP
Predsedstvo potrjuje datum 19. junij 2007 za 6. izredno sejo skupščine ter predlagan
dnevni red.
Veljavne glasovnice so sestavni del zapisnika in so arhivirane na RZS.
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