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: 1/zapisnik
Datum: 12.06.2012

ZAPISNIK
1. seje Statutarnega odbora Rokometne zveze Slovenije (RZS), ki je
bila v
torek, 12.06.2012.
Prisotni člani: Anton Janc – predsednik, Maja Šerc – članica, Blaž Pipp – član, Cvetka
Vrhovnik – članica, Martin Hebar – član.
Odsotni člani:
DNEVNI RED:
1. Seznanitev s poročilom o izvolitvi novih članov
2. Seznanitev z registracijo novega Statuta na UE
3. Izvolitev predsednika in podpredsednika
4. Obravnava Pravilnika o rokometnih tekmovanjih v RS
5. Poslovnik o delu Statutarnega odbora
6. Pregled registra članov RZS – skladno novemu statutu
7. Razno
a. Vprašanje v.d. generalnega sekretarja – volitve predsednika združenja
tekmovanja mladih

Ad. 1
Seznanitev s poročilom o izvolitvi novih članov.
V.d. generalnega sekretarja je seznanil člane s poročilom izvolitvi članov Statutarnega
odbora.
SKLEP
»Statutarni odbor je seznanjen s poročilom o izvolitvi novih članov.«
Za sklep so glasovali vsi člani odbora.

Ad. 2
Seznanitev z registracijo novega Statuta na UE.
V.d. generalnega sekretarja je seznanil člane s postopkom registracije Statuta sprejetega
dne 31.5.2012 pri Upravni enoti Ljubljana.
Statut še ni bil registriran zaradi izjemne zasedenosti pisarne RZS z organizacijo dveh
kvalifikacijskih mednarodnih tekem.
Anton Janc je opozoril v.d. generalnega sekretarja na zakonsko obvezo po registraciji.
SKLEP
»Statutarni odbor je seznanjen s postopkom registracije Statuta pri Upravni enoti
Ljubljana.«
Za sklep so glasovali vsi člani odbora.

Ad. 3
Izvolitev predsednika in podpredsednika
SKLEP
»Za predsednika Statutarnega odbora se izvoli Anton Janc, za namestnico pa Maja Šerc«
Za sklep so glasovali vsi člani odbora.

Ad. 4
Obravnava Pravilnika o rokometnih tekmovanjih v RS
Člani odbora so obravnavali amandmaje k Pravilniku o rokometnih tekmovanjih v RS, ki je
bil sprejet na skupščini 31.5.2012.
Ob proučitvi amandmajev so člani odbora ugotovili, da predlagani amandmaji k 26. členu
niso skladni s cilji zveze določenimi v 9. členu Statuta, saj v predlagani obliki zaradi
nedorečenega sistema tekmovanja za klube, ki bi ostali izven predlaganih skupin (lig)
predstavljajo nedopustno omejevanje pravic članom, kar je neposredna kršitev prve
alineje 13. člena Statuta – omejevanje pravice enakopravnega uresničevanja svojih
interesov v okviru ciljev Zveze. Ker je med cilji zveze v 9. Členu Statuta na prvem mestu
zapisan kot cilj razvoj množičnosti in šele na drugem in tretjem kakovostnega in
vrhunskega športa, je za šteti, da je prvi cilj primarnejši in je šele ob izpolnitvi slednjega
mogoče razvijati preostala dva, nikakor pa ni za šteti, da bi lahko na račun prvega
prevladala slednja dva, kar predlog amandmajev 26. člena vsekakor pomeni.
Statutarni odbor zato razveljavlja 26. člen v naslednjem besedilu:
»V enotni 2. DRL - moški lahko nastopa do 14 moštev. Prvo uvrščeni moštvi se uvrstita v 1.
B DRL – moški, dve zadnje uvrščeni moštvi pa izpadeta v 3. DRL. Prvo uvrščeni moštvi 3.
DRL – moški se uvrstita v 2. DRL – moški.
V enotni 2. DRL - moški lahko nastopa do 14 moštev. Prvo uvrščeni moštvi se uvrstita v 1. B
DRL – moški, dve zadnje uvrščeni moštvi pa izpadeta v 3. DRL - moški.
Če je prvenstvo v 1. B DRL – ženske in 2. DRL - moški organizirano v več kot dveh skupinah,
je potrebno organizirati zaključno tekmovanje za naslov prvaka oziroma določitev ekip, ki
imajo pravico napredovanja v višji rang tekmovanja.
Če je prvenstvo v 1. B DRL – ženske organizirano v več kot dveh skupinah, je potrebno
organizirati zaključno tekmovanje za naslov prvaka oziroma določitev ekip, ki imajo
pravico napredovanja v višji rang tekmovanja.
V kolikor je za tekmovanje v 2. DRL – moški prijavljenih več kot 14 moštev, se formira 3.
DRL – moški. V tem primeru lahko v enotni 2. DRL – moški nastopa največ 12 članov.
V primeru formiranja 3. DRL – moški, lahko v tekmovalni sezoni v 2. DRL - moški sodelujejo
ekipe, ki so bile v pretekli tekmovalni sezoni uvrščene do vključno 12. mesta v 2. DRL moški in ekipi, ki izpadeta iz 1. B DRL – moški po končani pretekli tekmovalni sezoni.«
in nalaga skupščini, da sprejme popravek ustrezno ciljem statuta.
SKLEP
»Statutarni odbor je obravnaval in potrdil amandmaje sprejete na skupščini 31.5.2012 in
sprejel čistopis, ki je v prilogi.«
Za sklep so glasovali vsi člani odbora.
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Ad. 5
Poslovnik o delu Statutarnega odbora
SKLEP
»Statutarni odbor je sprejel sklep, da podpredsednica pripravi predlog Poslovnika do
naslednje seje.«
Za sklep so glasovali vsi člani odbora.

Ad. 6
Pregled registra članov RZS – skladno novemu statutu
SKLEP
»Statutarni odbor je sprejel sklep, da pisarna RZS skladno 16.členu statuta prečisti
register članov, ga dopolni z matičnimi številkami članov in ga javno objavi.«
Za sklep so glasovali vsi člani odbora.

Ad. 7
Razno
a.) Vprašanje v.d. generalnega sekretarja
tekmovanja mladih

– volitve predsednika združenja

SKLEP
»Statutarni odbor je sprejel sklep, da pisarna RZS skladno 7.členu Pravil združenja
rokometnih klubov Tekmovanja mladih skliče zbor vseh članov z dnevnim redom izvolitve
vodstva.«
Za sklep so glasovali vsi člani odbora.
Ljubljana, 12.06.2012
Anton Janc
Predsednik
Statutarne komisije RZS

