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ZAPISNIK VERIFIKACIJSKE KOMISIJE ZA IZVEDBO 9. KORESPONDENČNE 
SEJE SKUPŠČINE ROKOMETNE ZVEZE SLOVENIJE, 

ki je trajala do 13.01.2009 
 
 
Komisija v sestavi:  

- Tomaž Jeršič – predsednik 
- Leopold Kalin – član 
- Irena Starc - članica 

se je sestala 14.01.2009 ob 12.00 uri v prostorih Rokometne zveze Slovenije, Leskoškova 
cesta 9 e, 1000 Ljubljana.  
 
Komisija je v skladu z 11. členom Poslovnika skupščine RZS in 20. členom Statuta RZS 
ugotovila, da je v predpisanem roku do 13.01.2009 glasovalo 48 članov od 91 članov 
skupščine RZS. Na podlagi navedenega je komisija sprejela naslednji ugotovitveni sklep:  
 
SKLEP 
9. korespondenčna seja skupščine RZS je sklepčna, ker je veljavno oddanih 48 pisnih 
odgovorov od 91 članov skupščine RZS.  
 
DNEVNI RED:  
1. Izvolitev verifikacijske komisije 9. korespondenčne seje skupščine RZS;  
2. Sprejem popravkov Statuta RZS.  

Ad. 1 
 
V verifikacijsko komisijo 9. korespondenčne seje skupščine RZS so bili predlagani: Tomaž 
Jeršič – predsednik,  Leopold Kalin – član,  Irena Starc – članica. 
 
V skladu s  21. členom Statuta  RZS je verifikacijska komisija ugotovila, da je za predlagani 
sklep prispelo 48 veljavnih glasovnic: 48 ZA in 0 PROTI. Sklep je bil torej soglasno sprejet.  
 
SKLEP 
Potrdi se Tomaža Jeršiča za predsednika, Leopolda Kalina za člana ter Ireno Starc za 
članico verifikacijske komisije 9. korespondenčne seje skupščine RZS.  
 

Ad. 2 
 
Pod 2. točko so se na glasovanje podali dodatni popravki Statuta RZS, ki jih je zahtevala 
Upravna enota s svojim sklepom z dne 24.11.2008. Ugotovljeno je bilo, da temeljni akt – 
Statut – zveze, ki ga je skupščina RZS potrdila na svoji seji dne 21.10.2008, ni skladen z 
Zakonom o društvih, in sicer se neskladnost nanaša na 10. a člen Statuta, ki govori o 
opravljanju pridobitne dejavnosti in 54. člen, ki se nanaša na finančno in materialno  
poslovanje zveze: 

- izvajanje računovodskih in knjigovodskih storitev (četrta alineja 10. a sklepa) ni 
povezano z nameni in cilji zveze, saj izvajanje te dejavnosti neposredno ne 
pripomore k uresničevanju namena in cilje zveze, to je razvoj množičnega in 
kakovostnega rokometa v Sloveniji. 

- na podlagi 26. člena ZDru moramo uskladiti tudi način in obliko zagotavljanja 
podatkov o finančnem in materialnem poslovanju Zveze v 54. členu. 

Zaradi navedenega se je skupščini RZS predlagal sklep o izbrisu 4. alineje 10. a člena 
Statuta zveze in dopolnitev 54. člena Statuta, sprejetega 21.10.2008.  
V skladu z 21. členom Statuta  RZS je verifikacijska komisija ugotovila, da je za predlagan 
sklep prispelo 48 veljavnih glasovnic: 48 ZA in 0 PROTI. Sklep je bil torej soglasno sprejet.  
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SKLEP 
Skupščina RZS sprejeme predlagane popravke Statuta RZS:   
 

10. a člen 
 

»Zveza lahko v okviru zakona opravlja za zagotovitev financiranja svojega delovanja in opravljanja 
nepridobitne dejavnosti iz predhodnega člena tudi pridobitno dejavnost v obsegu, potrebnem za 
doseganje osnovnih namenov, ciljev in nalog, in sicer:  

- prodaja didaktičnega in propagandnega materiala Zveze ter izdelkov, ki predstavljajo Zvezo 
(emblemi, značke, zastave, maskote, brošure, almanahi, bilteni, navijaški pripomočki z 
oznakami Zveze ipd.),  

- organizacija tekem in drugih prireditev z namenom propagiranja in razvoja rokometa,  
- dajanje lastnih nepremičnin v najem,  
- računovodske, knjigovodske dejavnosti, 
- storitve marketinga in ekonomske propagande, 
- drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, zlasti s področja rokometa. 
 
Zveza lahko neposredno opravljanje pridobitne dejavnosti s sredstvi Zveze ali njihovimi lastnimi 
sredstvi poveri drugim pravnim ali fizičnim osebam na podlagi zakupne, delovršne ali druge 
predmetu ustrezne pogodbe. 

Zveza lahko za namene iz prejšnjega odstavka ustanovi gospodarsko družbo. 

 
Presežek prihodkov nad odhodki, ki ga Zveza doseže z neposrednim opravljanjem pridobitne 
dejavnosti, se sme uporabiti le za doseganje namenov in nalog Zveze ter opravljanje nepridobitne 
dejavnosti iz čl. 10 v skladu s tem statutom.« 

54. člen 
 
Zveza mora za vsako poslovno leto izdelati letno poročilo, ki mora vsebovati bilanco stanja, 
izkaz poslovnega izida s pojasnili ter poročilo o poslovanju Zveze. Letno poročilo mora biti pred 
sprejetjem na skupščini, revidirano s strani revizorske družbe ali samostojnega revizorja.   
 
Revizija mora biti opravljena najkasneje šest mesecev po koncu poslovnega leta.  
 
Materialno in finančno poslovanje Zveze opravlja pooblaščena strokovna služba v skladu  s predpisi, 
računovodskimi standardi za društva, sklepi predsedstva in skupščine.  
 
Naredbodajalca sta generalni sekretar in sekretar Zveze. 
 
RZS ima svoj transakcijski račun pri NLB d.d., Ljubljana. 

 
*popravki so v poudarjenem tisku 
 
 
 
 


