Na podlagi sklepa predsedstva Rokometne zveze Slovenije je KONFERENCA članov Združenja 1. A
državne moške rokometne lige na svojem zasedanju dne, 8.8.2011

sprejela naslednja

PRAVILA
ZDRUŽENJA ROKOMETNIH KLUBOV
1. A DRŽAVNE MOŠKE ROKOMETNE LIGE

I.

STATUSNE DOLOČBE
1. ČLEN

Združenje rokometnih ligašev 1. A DRŽAVNE MOŠKE ROKOMETNE LIGE (v nadaljevanju: Združenje) je
organizacijska oblika delovanja v okviru Rokometne zveze Slovenije. Združenje nima statusa
samostojne pravne osebe.
2. ČLEN
Ime Združenja je: “ZDRUŽENJE 1. A DRŽAVNE MOŠKE ROKOMETNE LIGE”
Kratica Združenja je: Združenje 1. A MRL.
Sedež Združenja: Leskoškova 9E, 1000 Ljubljana.
Združenje ima svojega predstavnika (predsednik) v Predsedstvu RZS.

II.

NAMEN IN CILJI ZDRUŽENJA
3. ČLEN

V okviru svoje organiziranosti RZS prenaša na Združenje predvsem pristojnosti za organiziranje in
vodenje tekmovanja v 1. A MRL. 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 zlasti:
-

promocija in tržna uveljavitev rokometa;
sodelovanje s člani RZS zaradi uveljavljanja skupnih interesov članov Združenja;
organizacija in vodenje tekmovanja v 1. A MRL in pokalnega tekmovanja za moške;
enotno nastopanje pri dogovorih o medijskem pokrivanju tekmovanja v 1. A MRL;
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-

-

izdaja licenc igralcem;
delovanje na razvoju sodelovanja s trenersko in sodniško organizacijo, rokometnimi združenji
oz. društvi doma in v tujini zaradi krepitve zdravih športnih odnosov, razvoja tekmovanja in
drugih dejavnosti v rokometnem športu;
reševanje vprašanj, ki so v skupnem interesu vseh članov in krepitev povezanosti med združenji
in člani;
sprejemanje in usklajevanje stališč glede vprašanj, ki jih rešuje RZS in so pomembna za
Združenje oz. njegove člane, opravljanje analize in zavzemanje stališč do tekmovalnega
sisteme v rokometu, proučevanje problemov združenja oz svojih članov.

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.

III.

ČLANSTVO
4. ČLEN

Člani Združenja so klubi, ki tekmujejo v 1. A moški državni rokometni ligi.

5. ČLEN
Članstvo v Združenju preneha:





s prostovoljnim izstopom,
z dnem izpada iz I. A državne moške rokometne lige Republike Slovenije,
s prenehanjem delovanja oziroma obstoja člana
z izključitvijo iz združenja.

6. ČLEN
Član prostovoljno izstopi iz Združenja, ko Predsedniku Združenja ali generalnemu sekretarju predloži
pisno izjavo o izstopu.
Člana izključi iz združenja konferenca, če kljub opominu in v njem definiranem dodatnem roku za
plačilo ne plača stroškov tekmovanja v tekoči sezoni.
IV.

ORGANI ZDRUŽENJA
7. ČLEN

Organi
•
•
•
•
•

združenja so:
konferenca;
predsednik;
komisar;
disciplinski sodnik;
strokovni sodelavec za nominiranje, usposabljanje in kontrolo sodnikov in delegatov.
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8. ČLEN
Najvišji organ Združenja je KONFERENCA ZDRUŽENJA, ki je sestavljena iz vseh članov združenja.
Konferenca se sestaja najmanj štirikrat letno. Konferenca dela javno.

Konferenco praviloma sklicuje in vodi Predsednik Združenja. Konferenco lahko v izrednih primerih
sklicuje in vodi Predsednik RZS ali njegov pooblaščenec.
Konferenco sklicuje Predsednik obvezno v roku enega meseca po končanem ligaškem tekmovanju.

9. ČLEN
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 sklice izredno Konferenco, če ima za to utemeljen razlog, zlasti v primerih, ko
so ogroženi ali 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.
Na izredni konferenci se smejo obravnavati le-tiste zadeve, zaradi katerih je bila sklicana.
V primeru, da je bil s strani tretjine članov predlagan sklic izredne konference in predsednik v roku 10
dni po prejemu zahteve ne skliče konference, jo lahko skličejo predlagatelji sami.
10. ČLEN
Sklic konference se objavi z navedbo časa in kraja konference ter pogojev, od katerih sta odvisna
udeležba na konferenci in uresničevanje glasovalne pravice. Če sklic konference ne določa drugače, je
KONFERENCA na sedežu RZS.
Redna KONFERENCA se skliče najmanj 7 dni pred dnem zasedanja konference. Dnevni red se objavi
hkrati s sklicem konference. Če ena tretjina članov Združenja po sklicu konference zahteva objavo
nove točke dnevnega reda o kateri naj odloča KONFERENCA, zadošča, da se objavi v petih dneh po
sklicu konference.
Izredna konferenca se skliče najmanj 5 dni pred dnem zasedanja konference. Dnevni red se objavi
hkrati s sklicem konference.
Sklic konference in dnevni red z gradivom se objavi tako, da se pošlje po elektronski pošti ali s
priporočeno poštno pošiljko vsem članom združenja.

11. ČLEN
Konferenca na redni seji:
- sprejema letni program del;
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- obravnava in sprejema poročilo o izvajanju programa dela in finančno poročilo;
- sprejema propozicije za tekmovanje v 1. A MRL;
- 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;
- oblikuje izhodišča in stališča za dogovarjanje s sodniško organizacijo o listah sodnikov v 1. A MRL, o
sodniških taksah in drugih skupnih zadevah;
- odloča o izključitvi članov združenja;
- določa postopke licenciranja;
- odloča o višini stroškov tekmovanja;

12. ČLEN
Konferenca je sklepčna, če sta prisotni najmanj dve tretjini članov.
Sejo konference vodi predsednik Združenja, v primeru njegove odsotnosti namestnik predsednika ali
pa predsedujoči, ki ga izvoli KONFERENCA na začetku zasedanja. Konferenco lahko vodi tudi
predsednik RZS, kadar je to nujno, za zagotovitev nemotenega dela združenja, poteka tekmovanja,
uresničitve ciljev in varstva interesov RZS.
O delu konference se vodi zapisnik, ki ga podpišejo predsedujoči, zapisnikar in dva overitelja, ki ju na
predlog predsedujočega imenuje konferenca izmed prisotnih članov.

13. ČLEN
Odločitve konference so veljavne, če zanje glasuje večina prisotnih članov, razen v primeru glasovanja
o disciplinskem sodniku, komisarju in strokovnem sodelavcu za nominiranje, usposabljanje in kontrolo
sodnikov in delegatov ter glasovanja o pravilih združenja, ki so izvoljeni oziroma izglasovani, če zanje
glasuje najmanj dve tretjini vseh članov konference.
Glasovanje je javno z dvigom rok. Na predlog Predsednika Združenja lahko Konferenca odloči, da je
glasovanje tajno - s pismenim izjavljanjem.

14. ČLEN
Volitve v organe Združenja se opravljajo z glasovnicami.

15. ČLEN
Združenje predstavlja in zastopa Predsednik Združenja. Predsednika Združenja izvoli Konferenca
Združenja za dobo dveh let, na predlog članov Združenja, ki morajo svoj predlog podati najmanj 10
dni pred zasedanjem konference, in sicer pisno predsedniku združenja ali generalnemu sekretarju
RZS.
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Prvi predsednik Združenja se imenuje na ustanovitvenem zasedanju konference. V tem primeru se
predlogi za kandidate podajo neposredno na samem zasedanju.
Število mandatov je omejeno na dva mandata. Od kandidatov je izvoljen tisti, ki prejme največ
glasov.
Predsednika Združenja lahko Konferenca predčasno razreši, če za razrešitev glasuje večina članov
Združenja.

16. ČLEN
Predsednik Združenja (v nadaljevanju Predsednik):
- 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 v izvolitev komisarja lige,
- Konferenci predlaga razrešitev posameznih članov organov Združenja;
- imenuje začasne komisije za posamezna občasna vprašanja;
- imenuje svojega namestnika.

17. ČLEN
Komisar Združenja je izvršni organ Združenja. Na predlog Predsednika ali generalnega sekretarja RZS
ga voli Konferenca za dobo dveh let. Število mandatov ni omejeno.
Komisar Združenja:
-organizira in vodi ligaško in pokalno tekmovanje;
-odloča o izdaji licenc igralcem;
-delegira delegate s seznama, potrjenega s strani konference;
-spremlja potek tekmovanj in predlaga ukrepe;
-predlaga tekmovalni koledar
- podeljuje licence igralcem, objavlja podeljene licence in vodi register licenc;
- odloča o pritožbah na odigrane tekme;

18. ČLEN
Disciplinski sodnik odloča v disciplinskih zadevah na prvi stopnji o disciplinskih prekrških, ki so jih
storili vsi udeleženci tekmovanja v 1. A MRL.
Disciplinskega sodnika izvoli Konferenca za dobo dveh let, na predlog generalnega sekretarja RZS.
Mandat ni omejen.
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Disciplinski sodnik za svoje delo odgovarja Konferenci.

19. ČLEN
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.
20. ČLEN
Strokovni sodelavec za nominiranje, usposabljanje in kontrolo sodnikov in delegatov predloži v
potrditev seznam sodniških parov in delegatov konferenci pred pričetkom sezone. Predlagani sodniki in
delegati morajo biti iz seznama evidentiranih sodnikov in delegatov pri Rokometni zvezi Slovenije.
Strokovni sodelavec za nominiranje, usposabljanje in kontrolo sodnikov in delegatov v skladu z akti
RZS, ki jih pripravi strokovni svet in ki urejajo organiziranje in delovanje sodnikov in delegatov, odloča
v sodniških zadevah v zvezi s tekmovanjem v 1. A SRL. Strokovni sodelavec je dolžan pri svojem delu
upoštevati akte RZS in za svoje delo odgovarja konferenci.
Strokovnega sodelavca za nominiranje, usposabljanje in kontrolo sodnikov in delegatov voli skupščina
za dobo dveh let. Mandat ni omejen.

V.

FINANCIRANJE ZDRUŽENJA
21. ČLEN

Združenje se financira iz članarin in stroškov tekmovanja klubov za organizacijo tekmovanja in iz
drugih prihodkov, ki se zagotovijo skozi tržne aktivnosti Združenja.
Finančni posli se opravljajo preko transakcijskega računa RZS. O stroških in prihodkih Združenja se
vodi posebna evidenca.

VI.

KONČNE DOLOCBE
22. ČLEN

Pravila Združenja in njegove spremembe ter dopolnitve sprejemajo člani Združenja, to so klubi, ki
tekmujejo v 1. A MRL, z najmanj dvema tretjinama glasov vseh članov.
Za razlago teh Pravil je pristojen Statutarni odbor RZS.
Določbe teh Pravil ter njihove spremembe začnejo veljati takoj ob sprejetju na Konferenci Združenja
Na ustanovitveni konferenci se izvedejo prve volitve organov konference. Kandidati se predlagajo
neposredno na zasedanju konference.
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V primeru, da ta pravila ne urejajo vseh vprašanj ali so posamezne določbe pravil v nasprotju z
hierarhično višjimi akti RZS in odločitvami organov zveze, veljajo slednji.
V kolikor Predsedstvo RZS ugotovi, da pravila Združenja ali njegovo posamezno določilo ni v skladu z
drugimi akti RZS, lahko od Združenja zahteva, da v postavljenem roku sporno določilo spremeni.
V primeru, da ne pride do spremembe spornega določila v postavljenem roku, le – to preneha veljati.

Sprememba 10. točke pravil Združenja je bila sprejeta na 8. redni konferenci Združenja 1. A DRL moški dne 1. 9. 2016 in s tem dnem preneha veljati Pravilnik Združenja z dne 8. 8. 2011.

Podpredsednika Združenja:
Anton Janc
Vianej Višnjevec
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