ROKOMETNA ZVEZA SLOVENIJE
Statutarni odbor
Leskoškova cesta 9e, p.p. 535, 1000 Ljubljana
tel: +386 1 547 66 22, +386 1 547 66 46

Številka: 3/zapisnik
Datum: 02.10.2012

ZAPISNIK
3. seje Statutarnega odbora Rokometne zveze Slovenije (RZS), ki je
bila v
torek, 02.10.2012.
Prisotni člani: Anton Janc – predsednik, Maja Šerc – članica, Blaž Pipp – član, Cvetka
Vrhovnik – članica, Martin Hebar – član.
Odsotni člani:
DNEVNI RED:
1. Sklep Združenja 1. A ženske lige (predlog RK Krim);
2. Dopolnitve Statuta RZS ter predlog za sklic seje Skupščine RZS;
3. Pregled članstva v RZS;
4. Pravila združenj;
5. Sprememba aktov RZS v smeri sankcioniranja stav.

Ad. 1
Sklep Združenja 1. A ženske lige (predlog RK Krim)
SKLEP
»Statutarni odbor ugotavlja, da je sklep Združenja 1. A ženske lige v nasprotju s
Tekmovalnim pravilnikom, ki je hierarhično višji akt.
Iz sprejetega sklepa, ki bistveno odstopa od vseh ostalih ureditev v Tekmovalnem
pravilniku izhaja, da obstaja želja po zelo različnih ureditvah obravnavanega vprašanja
med posameznimi združenji, zato v kolikor predlagatelji menijo, da bi moralo to
obravnavati vsako Združenje zase, lahko na naslednjem Zboru članov predlagajo
spremembo Tekmovalnega pravilnika, ki bi to pristojnost ob ustrezni ureditvi prenesel na
Združenja.«
Za sklep so glasovali vsi člani odbora.

Ad. 2
Dopolnitve Statuta RZS ter predlog za sklic seje Skupščine RZS
SKLEP
»Statutarni odbor sprejme sklep, da mora pisarna RZS v najkrajšem možnem času poslati
priložen čistopis predloga statuta v potrditev Upravni enoti Ljubljana in takoj po prejemu
potrditve sklicati Zbor članov.«
Za sklep so glasovali vsi člani odbora.

Ad. 3
Pregled članstva v RZS
SKLEP 1
»Statutarni odbor ugotavlja, da je na osnovi predloženega seznama trenutno 99 članov
Rokometne zveze Slovenije.
Statutarni odbor zato predlaga dopolnitev 15. člena Statuta z novim drugim odstavkom, ki
se glasi:
Šteje se, da je član izstopil iz članstva, če ni plačal dve zaporedni članarini.«
Za sklep so glasovali vsi člani odbora.

Ad. 4
Pravila združenj
SKLEP
»Mnenje o pravilih združenj bo statutarni odbor podal naknadno po pregledu pravil.«
Za sklep so glasovali vsi člani odbora.

Ad. 5
Sprememba aktov RZS v smeri sankcioniranja stav
SKLEP
»Na osnovi razprave o ureditvi vprašanja člani Statutarnega odbora podajajo predlog za
dopolnitev disciplinskega pravilnika na prvem naslednjem zasedanju Zbora članov kot
sledi:
 Disciplinski pravilnik se dopolni z novim 52.a členom, ki se glasi:
Šteje se, da avtomatično izpolnjeni znaki kršitev opisanih v členih 50., 51. in 52. v
primeru, da reprezentant, igralec, odgovorna oseba ali funkcionar na kakršen koli
način neposredno ali posredno preko tretje osebe sodeluje pri športni stavi, ki se
nanaša na tekmovanje v katerem nastopa njegova reprezentanca ali klub.
Statutarni odbor poziva pisarno RZS, da v najkrajšem možnem času pripravi celovito
prenovo Disciplinskega pravilnika ter ostalih aktov in izpelje njihovo javno obravnavo ter
sprejem na Zboru članov.«
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, 02.10.2012
Anton Janc
Predsednik
Statutarnega odbora RZS

