
P R A V I L A 
ZDRUŽENJA ROKOMETNIH KLUBOV 

TEKMOVANJA MLADIH 
 

 
1. člen 

 
Združenje rokometnih klubov tekmovanja mladih (v nadaljevanju Združenje) je samostojno 
združenje društev in klubov, članov RZS, ustanovljeno zaradi lažjega, hitrejšega in z 
ostalimi organi RZS usklajenega delovanja klubov v tekmovanju mladih. 
 

2. člen 
 
Člani Združenja so klubi, prijavljeni v tekmovanje mladih, katerega organizira in razpisuje 
RZS. 
 

3. člen 
 
Ime Združenja: Združenje rokometnih klubov tekmovanja mladih 
Sedež združenja je v Ljubljani , Leskovškova 9e. 
Skrajšano ime: ZRKTM.  
 

4. člen 
 
Delo združenja je javno in v skladu s Zakonom o športu in Zakonom o društvih, z 
obveznostmi in pravicami iz Statuta in Pravilnikov RZS. 
Združenje bo skrbelo predvsem za izpolnjevanje pristojnosti iz Statuta RZS in sicer: 
- sprejemanje propozicij, organizacijo in vodenje tekmovanja mladih 
- dogovarjanje in usklajevanje stroškovnikov v tekmovanju mladih 
- dajalo pobude in predloge za dopolnitve in izboljšave pravilnikov RZS, ki se nanašajo na 
tekmovanja mladih 
- sodelovalo z ostalimi združenji na področju tekmovanja, razvoja in uveljavitve rokometa 
mladih. 
 
 

5. člen 
 
Organizacijska shema združenja: 
- konferenca Združenja 
- predsednik  
- podpredsednik 
- predsedstvo 
- komisar združenja 
- disciplinski sodnik združenja 
- svet za delegiranje sodnikov   
- začasne komisije za izvedbo posameznih nalog in projektov. 
 
 

6. člen 
 
Konferenca združenja (v nadaljevanju konferenca) je najvišje telo združenja in ima 
naslednje pristojnosti: 
- sprejema Pravila Združenja 



- sprejema Propozicije Združenja  
- voli telesa ter komisije Združenja 
- sprejema sklepe v okviru pristojnosti iz 4. člena Pravilnika Združenja 
Konferenco sestavljajo člani Združenja. Vsak član ima en glas. Glasovanje na seji 
konference in vseh ostalih telesih Združenja je javno. 
Konferenca zaseda najmanj enkrat letno, sicer pa po potrebi. Konferenco sklicuje 
predsednik (v njegovi odsotnosti podpredsednik). Na zahtevo tretjine članstva jo mora 
predsednik (v njegovi odsotnosti podpredsednik) sklicati v petnajstih dneh, drugače jo 
skličejo predlagatelji. 
Konferenca se skliče najmanj 7 dni pred zasedanjem. Dnevni red se objavi hkrati s sklicem 
in predlogi pisnih sklepov.  
Konferenca je sklepčna, če je prisotna 1/2 vseh članov. Če ob predvidenem času 
konferenca ni sklepčna, se ta opravi ne glede na prisotnost isti dan petnajst minut kasneje 
z istim dnevnim redom. 
Predlogi sklepov so sprejeti, kadar jih potrdi večina prisotnih glasov. 
Redna in izredna konferenca sta lahko korespondenčni. Predlogi sklepov so sprejeti, kadar 
jih potrdi tretjina +1 vseh članov Združenja. 
Zapisniško potrjeni glasovi članov Združenja, ki so glasovali o istih točkah dnevnega reda 
konference na predlogih pisnih sklepov, so veljavni glasovi na konferenci. 
 
 

7. člen 
 
Predsednik Združenja predstavlja in zastopa konferenco ter uresničuje sklepe delovnih 
teles. V njegovi odsotnosti opravlja njegove dolžnosti podpredsednik. 
Predsednik je izvoljen na konferenci združenja. Njegov mandat traja dve leti. Število 
njegovih mandatov je omejeno na dva zaporedna mandata. 
 

8. člen 
 
Predsedstvo: 
- pripravlja predloge sklepov za konferenco 
- poroča konferenci o delovanju združenja 
- v skladu s sklepi konference izvaja pristojnosti iz 4. člena Pravilnika Združenja 
Predsedstvo sestavlja: 

- predsednik in podpredsednik (moški, ženski del). V kolikor je izvoljeni predsednik 
predstavnik moškega kluba, mora biti podpredsednik predstavnik ženskega kluba in 
obratno. 

- predstavniki posameznih skupin C, C I, C II, J, Z, V pri moških kategorijah in C, V, Z 
pri ženskih kategorijah. 

- predsednik in podpredsednik sta hkrati tudi predstavnika posameznih skupin iz 2. 
alineje.   

 
Predsedstvo šteje devet (9) članov. Člane Predsedstva izvoli konferenca. Podpredsednika 
potrdi predsedstvo, na predlog predsednika. Mandat članov predsedstva traja dve 
leti. Število njihovih mandatov je omejeno na dva zaporedna mandata. 
 

9. člen 
 
Komisarja tekmovanja mladih  in disciplinskega sodnika tekmovanja mladih za obdobje 
dvoletnega mandata izvoli zbor članov. Število mandatov ni omejeno. 
 
Komisar tekmovanja mladih vodi tekmovanje mladih v skladu s pravilniki RZS in sklepi 
Združenja ter: 



- predlaga in usklajuje tekmovalni koledar 
- igralcem izdaja in potrjuje licence za tekmovalno sezono 
- organizira in vodi tekmovanje mladih 
- v skladu s PORT-om obravnava pritožbe na odigrano tekmo  
Svet za delegiranje sodnikov v tekmovanju mladih v skladu s pravilniki RZS, sklepi 
Združenja in na podlagi list sodnikov delegira sodnike, spremlja sojenje ter o delu poroča 
organom združenja. Svet za delegiranje sodnikov potrjuje Predsedstvo RZS. 
Disciplinski sodnik tekmovanja mladih odloča v disciplinskih zadevah na prvi stopnji v 
skladu z Disciplinskim pravilnikom RZS. Za svoje delo odgovarja in poroča konferenci 
Združenja. 
O pritožbah na odločitve komisarja lige in disciplinskega sodnika odloča v skladu s Statutom 
RZS, Odbor za Arbitražo RZS. 
 

10. člen 
 
Združenje s pisnim dogovorom ureja z RZS opravljanje administrativno tehničnih nalog, 
opravljanje računovodsko finančne službe in uporabo prostorov za delovanje ter način 
financiranja. 
 

11. člen 
 
Pravila Združenja se sprejme na ustanovni seji konference v skladu s 6. členom teh Pravil. 
Po enakem postopku se sprejemajo spremembe teh Pravil. 
 

12. člen 
 
Določbe teh Pravil ter njihove spremembe začnejo veljati naslednji dan po sprejetju na 
Predsedstvu RZS. 
 
 
                                                                               Predsednik 
                                                   Združenja rokometnih klubov tekmovanja mladih 
                                                                         Marjan Potokar l. r.  


