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ZAPISNIK
16. seje Statutarnega odbora Rokometne zveze Slovenije (RZS)
Člani ki so sodelovali: Anton Janc – predsednik, Maja Šerc – namestnica predsednika,
Cvetka Vrhovnik – članica, Blaž Pipp – član, Martin Hebar – član.
DNEVNI RED:
1. Pregled skladnosti sprememb aktov sprejetih na 21. zasedanju zbora članov
Rokometne zveze Slovenije
2. Zahteva za razlago prvega odstavka 22. člena STATUTA RZS

Ad. 1
Pregled skladnosti sprememb aktov sprejetih na 21. zasedanju zbora članov
Rokometne zveze Slovenije
SKLEP
»Statutarni odbor ugotavlja, da so spremembe aktov sprejete na 21. zasedanju zbora
članov RZS skladne z drugimi akti Zveze.
Statutarni odbor ugotavlja, da so spremembe aktov sprejete na 21. zasedanju zbora
članov RZS zakonite z izjemo določbe 33. člena Registracijskega pravilnika. V zvezi s to
določbo Statutarni odbor ugotavlja, da zaradi neobstoja delovnopravnega razmerja med
člani Odbora za arbitražo in Rokometne zveze Slovenije in dejstva, da člani Odbora za
arbitražo niso plačani za svoje storitve določba 33. člena Registracijskega pravilnika ne
more učinkovati zoper člane Odbora za arbitražo v obliki, kot je bila sprejet.«

Ad. 2
Zahteva za razlago prvega odstavka 22. člena STATUTA RZS

SKLEP
»Statutarni odbor ugotavlja, da je RZS pravna oseba civilnega prava. Zato se glede
konkretnega vprašanja uporabljajo določila Obligacijskega zakonika, Zakona o društvih in
Statut RZS. Skladno z drugim odstavkom 69. člena, ki določa, da upravičenost za
zastopanje temelji na zakonu, na drugem pravnem aktu ali na izjavi volje zastopanega
(pooblastitev) med druge pravne akte spada tudi izrecno pisno pooblastilo za zastopanje
kot je določeno v 74. členu Obligacijskega zakonika.
Zakon o društvih morebitno drugačno ureditev prepušča statutom društev. Ker Statut RZS
izrecno ne omejuje ali prepoveduje podeljevanje pooblastil za glasovanje na skupščine
predstavnikom drugega kluba, hkrati pa tudi ne omejuje števila prejetih pooblastil, ni

ovir za to, da en pooblaščenec ne zastopal več članov hkrati, vse v skladu z vsebino
posameznega prejetega pooblastila.
Za večino glasov prisotnih članov je pri ugotavljanju prisotnosti potrebno upoštevati poleg
prisotnih zakonitih zastopnikov članov tudi tiste, ki so zastopani preko pooblaščencev.
V prid tega govori tudi dosedanja praksa.«

Ljubljana, 6. 8. 2014
Anton Janc
Predsednik
Statutarnega odbora RZS

