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: 4/zapisnik
Datum: 03.12.2012

ZAPISNIK
4. seje Statutarnega odbora Rokometne zveze Slovenije (RZS), ki je
bila v
torek, 03.12.2012.
Prisotni člani: Anton Janc – predsednik, Maja Šerc – članica, Blaž Pipp – član, Martin Hebar
– član.
Odsotni člani: Cvetka Vrhovnik – članica
DNEVNI RED:
1. Pravila združenj;
2. Pravila združenja tekmovanj mladih;
3. Dopolnitev disciplinskega pravilnika 52.a člen – pripomba disciplinske sodnice;
4. Pregled in soglasje h končnim predlogom aktov za izredno skupščino 11.12.2012

Ad. 1
Pravila združenj
SKLEP
»Statutarni odbor ugotavlja, da so pravila združenj skladna z akti RZS razen v delih, ki se
nanašajo na izdajanje licenc in določanje postopkov licenciranja. Skladno z veljavnimi akti
RZS je v pristojnosti posameznih Združenj samo določanje dodatnih pogojev po 76.členu
Pravilnika o rokometnih tekmovanjih.
Te določbe Pravil se zato ne morejo uporabljati.
Statutarni odbor zato Združenja poziva, da uredijo določanje dodatnih pogojev za
licenciranje skladno določilom omenjenega člena, za samo izdajanje licenc pa Združenja
nimajo pristojnosti.
Statutarni odbor ugotavlja, da dejansko stanje na področju dogovarjanja izhodišč in
pogojev o listah sodnikov ne ustreza več zapisanemu, zato poziva Združenja, da določijo
pravilen organ.«
Za sklep so glasovali vsi člani odbora.

Ad. 2
Pravila združenja tekmovanj mladih
SKLEP
»Statutarni odbor sprejme sklep, da predložena Pravila niso izvršljiva in na določenih
mesti v nasprotju sama s sabo, zato poziva Združenje k njihovi dopolnitvi skladno podanim
pripombam zapisanimi na predlogu.«
Za sklep so glasovali vsi člani odbora.

Ad. 3
Dopolnitev disciplinskega pravilnika 52.a člen – pripomba disciplinske sodnice
SKLEP
»Statutarni odbor ugotavlja, da so pripombe glede izvršljivosti določb predloga 52.a člena
podane s strani disciplinske sodnice utemeljene, zato predlaga, da se člen popravi, da se
glasi:
51 a. člen
Reprezentant, igralec, odgovorna oseba ali funkcionar, ki 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 se kaznuje s prepovedjo
igranja ali prepovedjo opravljanja svoje funkcije za čas od (6) mesecev do (2) let in
denarno kaznijo od 500 do 2.500€.«
Za sklep so glasovali vsi člani odbora.

Ad. 4
Pregled in soglasje h končnim predlogom aktov za izredno skupščino 11.12.2012
SKLEP
»Statutarni odbor daje soglasje k predlogom za izredno skupščino.«

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, 03.12.2012
Anton Janc
Predsednik
Statutarnega odbora RZS

