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P R A V I L A 

ZDRUŽENJA ROKOMETNIH KLUBOV 

1. B DRŽAVNE ROKOMETNE LIGE ZA ŽENSKE 

 

I. STATUSNE DOLOČBE 

Združenja rokometnih ligašev 1. B državne rokometne lige za ženske je organizacijska oblika delovanja v okviru 
Rokometne zveze Slovenije. Člani Združenja so klubi, ki tekmujejo v 1. B državni ligi za ženske. Pravila veljajo 
za vse udeležence, ki nastopajo v tekmovanju. 

Kratica Združenja je 1. B DRL - ženske. 

Sedež Združenja: Ljubljana, Leskoškova 9E. 

Združenje ima svojega predstavnika (predsednik) v Predsedstvu RZS. 

V okviru svoje organiziranosti RZS prenaša na Združenje predvsem pristojnosti za organiziranje in vodenje 
tekmovanja v 1. B državni rokometni ligi za ženske. 

Poleg organiziranja in vodenja tekmovanja je namen Združenja tudi okrepitev sodelovanja med klubi z drugimi 
člani RZS, pospeševanje napredka rokometa in uveljavljanje skupnih interesov članov Združenja. 

Glavni cilji in naloge Združenja so: 

- promocija in tržna uveljavitev rokometa; 

- sodelovanje z člani RZS zaradi uveljavljanja skupnih interesov članov Združenja; 

- organizacija in vodenje tekmovanja v 1. B ligi in pokalnega tekmovanja za ženske; 

- enotno nastopanje pri dogovorih o medijskem pokrivanju tekmovanja v 1. B državni ligi za ženske; 

- izdaja licenc. 

Za realizacijo namena, ciljev in nalog se lahko Združenje poveže z drugimi podobnimi Združenji v okviru RZS in 
z njimi dogovori o obliki in načinu uresničevanja skupnih ciljev. 

 

II. ORGANI ZDRUŽENJA 

Najvišji organ Združenja je KONFERENCA ZDRUŽENJA. V Konferenco Združenja imenuje vsak klub 
pooblaščenega člana. 

Konferenca se sestaja najmanj enkrat letno. Konferenca dela javno. 

Konferenco sklicuje in vodi predsednik Združenja. 

Konferenco sklicuje predsednik obvezno v roku enega meseca po končanem ligaškem tekmovanju. 

Predsednik je dolžan sklicati izredno Konferenco, če tako zahteva tretjina njenih članov. Rok za sklic izredne 
Konference je največ deset dni po prejemu pismene zahteve z navedenimi razlogi. 

Predsednik lahko sam skliče izredno Konferenco, če ima za to utemeljen razlog. 

Konferenca na redni seji: 

- sprejema letni program dela in finančni načrt; 

- obravnava in sprejema poročilo o izvajanju programa dela in finančno poročilo; 

- predlaga člana Združenja za izvolitev v Predsedstvo RZS; 

- sprejema propozicije za tekmovanje v 1. B državni ligi za ženske; 

- sprejema pravila Združenja; 

- sprejema organizacijska navodila za delo svojih organov; 

- voli in razrešuje člane organov Združenja in svoje člane v skupnih komisijah; 

- sprejema koledar tekmovanj v skladu s koledarjem RZS; 

- daje predloge za spremembo aktov RZS; 

- določa izhodišča in pogoje za dogovarjanje s SZ RZS o listah sodnikov v 1. B državni ligi za ženske, o sodniških 
taksah in drugih skupnih zadevah; 

- določa postopke licenciranja. 
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Izredna Konferenca se lahko skliče v vseh tistih primerih, ko so prizadeti interesi njenih članov, ko se pojavijo 
dvomi o pravilnosti in zakonitosti dela njenih organov, ali v primerih, ko je zaradi interesa rokometa ali članov 
Združenja potrebno v kratkem roku sprejeti stališča za delo organov Združenja. 
Konferenca je sklepčna, ce je ob predvidenem casu prisotna vecina clanov. Ce ob predvidenem casu 
Konferenca ni sklepčna, se zasedanje opravi pol ure kasneje z istim dnevnim redom. V tem primeru je 
konferenca sklepčna, ce je prisotnih vsaj 1/3 clanov. 

Glasovanje je javno z dvigom rok. Na predlog predsednika Združenja lahko Konferenca odloči, da je glasovanje 
tajno s pismenim izjavljanjem. 

Pri volitvah so za člane posameznih organov Združenja izvoljeni tisti kandidati, ki so prejeli največ glasov. 

Volitve v organe Združenja se opravljajo z glasovnicami. 

Združenje predstavlja in zastopa predsednik Združenja. Predsednika Združenja izvoli Konferenca Združenja za 
dobo dveh let. Število mandatov je omejeno na dva mandata. Od kandidatov je izvoljen tisti, ki prejme največ 
glasov. 

Predsednika lahko Konferenca predčasno razreši, če za razrešitev glasuje večina članov Združenja. 

Predsednik Združenja: 

- nadzoruje pravilnost in zakonitost dela Združenja; 

- sklicuje in vodi Konferenco Združenja; 

- skrbi za pravočasno in pravilno izpeljavo volitev; 

- predlaga finančni načrt in program dela; 

- podaja delovno in finančno poročilo Združenja; 

- podpisuje pravne akte in pogodbe za Združenje, za katere je pooblaščen po aktih RZS ali pooblastilu 
predsednika RZS; 

- podpisuje finančne obveznosti za Združenje, če ga za to pooblasti predsednik RZS; 

- Konferenci predlaga razrešitev posameznih članov organov Združenja; 

- imenuje začasne komisije za posamezna občasna vprašanja; 

- imenuje svojega namestnika. 

Komisar Združenja je izvršni organ Združenja. Na predlog predsednika ga voli Konferenca za dobo dveh let. 
Število mandatov ni omejeno. 

Komisar Združenja: 

- organizira in vodi ligaško in pokalno tekmovanje; 

- odloča o izdaji licenc igralkam; 

- delegira delegate; 

- spremlja potek tekmovanj in predlaga ukrepe; 

- predlaga tekmovalni koledar. 

Disciplinski sodnik: 

Disciplinski sodnik odloča v disciplinskih zadevah na prvi stopnji o disciplinskih prekrških, ki so jih storili vsi 
udeleženci tekmovanja v 1. B DRL – ženske. 

Disciplinskega sodnika izvoli skupščina za dobo dveh let. Mandat ni omejen. 

Disciplinski sodnik za svoje delo odgovarja skupščini. 

Za izvajanje promocijskih in tržnih aktivnosti Združenja in usklajevanje ter aktivnosti med posameznimi člani 
Združenja, lahko Konferenca Združenj imenuje enega ali več organov Združenja. Konferenca lahko sprejme 
sklep, da skupaj z drugimi podobnimi Združenji imenuje eno ali več skupnih komisij, v katere Konferenca 
Združenja izvoli svoje predstavnike. 

Koordinacijska komisija je operativni organ Konference Združenja, ki v času med dvema Konferencama: 

- usklajuje stališča članov Združenja o posameznih vprašanjih in predlogih članov – Združenja; 

- pripravlja predloge dogovorov z drugimi organi in člani RZS, ki jih sprejema Konferenca, o skupnih vprašanjih 
in interesih v okviru dvostranskih odnosov; 

- daje predstavniku (predsedniku) Združenja v predsedstvu RZS pobude in predloge za razpravo v predsedstvu 
RZS. 
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Koordinacijska komisija ima pet članov. Po funkciji sta člana koordinacijske komisije predsednik Združenja in 
komisar Združenja, tri člane pa izvoli Konferenca za dobo dveh let. 

Koordinacijsko komisijo vodi predsednik Združenja. 

Administrativne posle Združenja opravlja administrativna služba pri generalnem sekretarju RZS. 

 

III. FINANCIRANJE ZDRUŽENJA 

Združenje se financira iz prihodkov klubov za organizacijo tekmovanja in iz drugih prihodkov, ki se zagotovijo 
skozi tržne aktivnosti Združenja. 

Finančni posli se opravljajo preko transacijskega računa RZS. O stroških in prihodkih Združenja se vodi posebna 
evidenca. 

 

IV. KONČNE DOLOČBE 

Pravila Združenja sprejemajo člani Združenja, to so klubi, ki tekmujejo v 1. B državni ligi za ženske, s 
kvalificirano večino glasov vseh klubov, ki sodelujejo na ustanovni Konferenci Združenja. 

Kot kvalificirana večina glasov se šteje najmanj 75 % glasov. Pravila Združenja oziroma njegove spremembe 
začnejo veljati, ko njihovo skladnost s Statutom in drugimi akti RZS ter zakonitost preveri Statutarni odbor RZS.  

Za razlago teh Pravil je pristojen Statutarni odbor RZS. 
Dolocbe teh Pravil ter njihove spremembe zacnejo veljati naslednji dan po sprejetju na Predsedstvu RZS. 

 

 

Predsednik Združenja: 

Sašo PETEK,  l.r. 

 
 
 
 

 


