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ZAPISNIK 
15. seje predsedstva Rokometne zveze Slovenije, 

ki je bila v sredo, 09. maja 2012 ob 16.00 uri, 
v prostorih Turistične kmetije Pri Damjanu, Slope 6, 6240 Kozina. 

 
PRISOTNI ČLANI PREDSEDSTA: Franjo BOBINAC, Jože GALOF, mag. Urban GOLOB, Karlo 
KASTELIC, Boštjan KOZOLE, Janez MARTINČIČ, Aleš PRAZNIK, dr. Bor ROZMAN, Aleksander 
SVETELŠEK, Borut ŠKABAR;  
 
ODSOTNI ČLANI PREDSEDSTVA:, Zoran JANKOVIĆ, Metka KOCBEK, Franci PLIBERŠEK, Janez 
ŠKRABEC;  
 
OSTALI PRISOTNI: Matjaž AVSEC,Goran CVIJIČ, Vanja HRIBERNIK, Leopold KALIN, Samo KUZMA, 
Franc MIKLAVČIČ, Marjan POTOKAR, Stanko TOMŠE, mediji.  
 
DANA POOBLASTILA:   
- g. Janez Škrabec, g. Franci Pliberšek in g. Zoran Jankovič so pooblastili predsednika RZS g. 
Franja Bobinca, da v njihovem imenu glasuje za vse točke dnevnega reda; 
- ga. Metka Kocbek je pooblastila g. Boruta Škabarja, da v njenem imenu glasuje za vse točke 
dnevnega reda. 
 

DNEVNI RED: 
1. Potrditev zapisnika 14. seje predsedstva RZS 
2. Predlog statuta RZS 
3. Evidentiranje kandidatov v organe RZS (nadzorni odbor, statutarna komisija, 
    arbitražna komisija) 
4. Predlog tekmovalnega pravilnika (čistopis) 
5. Dopolnitev predsedstva RZS 
6. Predlog dnevnega reda skupščine RZS 31. maja 2012 
7. Revidirano finančno poročilo za leto 2011 
    (bilanca stanja, izkaz poslovnega izida 2011, sprejem in potrditev revidiranih 
    Računovodskih izkazov za leto 2011), 
8. Ustanovitev SVETA ZA ŽENSKI ROKOMET V RZS (kot operativno delovno telo 
    predsedstva RZS) 
9. Razno 

 
PREDSEDNIK Franjo BOBINAC je pozdravil vse navzoče ter odprl 15. sejo predsedstva RZS. V 
nadaljevanju je podal informacijo, da je ob pričetku seje prisotnih 10 od 19 članov predsedstva 
RZS ter da imamo štiri pooblastila in sicer so gospod Pliberšek, gospod Škabar in gospod 
Jankovič pooblastili gospoda Bobinca, da glasuje v njihovem imenu, gospa Metka Kocbek pa je 
pooblastila gospoda Boruta Škabarja, da glasuje v njenem imenu.  
 
SKLEP 

15. seja predsedstva RZS je sklepčna, saj je ob pričetku seje prisotnih 10 od 19 članov 

predsedstva RZS. Predsedstvo nadaljuje sejo s 14 glasovi (10 prisotnih + 4 pooblastila). 

 
PREDSEDNIK je povedal, da bomo med 1. in 2. točko dodali točko o dogajanju med obema 
sejama, tako, da se vse nadaljnje točke preštevilčijo: 
DNEVNI RED: 
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1.  Potrditev zapisnika 14. seje predsedstva RZS 
2.  Dogajanje med obema sejama 
3.  Predlog statuta RZS 
4.  Evidentiranje kandidatov v organe RZS (nadzorni odbor, statutarna komisija, 
     arbitražna komisija) 
5.  Predlog tekmovalnega pravilnika (čistopis) 
6.  Dopolnitev predsedstva RZS 
7.  Predlog dnevnega reda skupščine RZS 31. maja 2012 
8.  Revidirano finančno poročilo za leto 2011 
     (bilanca stanja, izkaz poslovnega izida 2011, sprejem in potrditev revidiranih 
     Računovodskih izkazov za leto 2011), 
9.   Ustanovitev SVETA ZA ŽENSKI ROKOMET V RZS (kot operativno delovno telo 
      predsedstva RZS) 
10. Razno 

 
SKLEP 

Potrdi se popravljeni dnevni red 15. seje predsedstva RZS.  

 
Sklep je bil soglasno sprejet (14 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽAN). 
 

Ad 1. 
Potrditev zapisnika 14. seje predsedstva RZS 

 
SKLEP 

Potrdi se zapisnik 14. redne seje predsedstva.. 
 

Sklep je bil soglasno sprejet (14 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽAN). 

 
Ad 2. 

Dogajanje med obema sejama 
 

 
PREDSEDNIK je vprašal kaj se je dogajalo v času od zadnje seje predsedstva do danes. 
 
LEOPOLD KALIN je povedal, da je Rokometno zvezo obiskala italijanska rokometna zveza s 
katero so se pogovarjali o podrobnostih lige. Italijanska zveza bi pokrila vse stroške 
tekmovanja, bivanja, dvorane, sodnikov... Ker si od nastopa v slovenski ligi obetajo veliko bodo 
v Italiji iskali sponzorja lige. V začetku junija pričakujemo obisk predsednika italijanske 
rokometne zveze, ko naj bi podpisali sporazum. 
Povedal je, da smo prejeli predlog Uroša Bregarja, da bi ženski mladinski reprezentanci 
omogočili, da bi nastopala kot 14. član v 1. A DRL za ženske. Predlog bo potrebno dati na 
Strokovni svet in lige, da se bo poiskalo proste termine in preverilo kaj to pomeni stroškovno. 
 
PREDSEDNIK je potrdil, da je to dobro za rokomet in prosil Strokovni svet in Združenje ženskih 
rokometnih lig, da podajo svoje mnenje,tako, da bi imeli še pred začetkom naslednje sezone 
izoblikovano stališče.  
 
LEOPOLD KALIN je povedal, da je vezano na problematiko RD Loka prispelo 11 predlogov za 
izredni sklic skupščine, od katerih jih je samo osem vsebovalo žig in podpis. Pojasnil je, da je 
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Statutarna komisija povedala, da bi v primeru, če bi Rokometna zveza sklicala izredno sejo 
skupščine bi bil morebitni sklep v nasprotju z veljavno zakonodajo. 
 
PREDSEDNIK je povedal, da te odgovornosti kot zakoniti zastopnik ne more prevzeti. Glede na 
to, da smo pridobili zunanje neodvisno pravno mnenje in mnenje Statutarne komisije, iz tega 
naslova ne bomo sklicali izredne seje skupščine, saj bi bilo to nezakonito. Žal ta rešitev ni v 
interesu vseh, vendar se je potrebno včasih odločiti med manj slabimi možnostmi. 
 
MARJAN POTOKAR je povedal, da moramo v tem trenutku razmišljati v višjem interesu. 
Razmišljati je potrebno v naprej, vprašati se moramo kaj bo, če se enaka situacija jutri zgodi v 
nekem drugem klubu. Mladi igralci so tisti, ki bodo nekoč članska ekipa. RD Loka je zadnjih 5-6 
let na vrhu ali tik pod vrhom. Ne bi smeli popustiti ne glede na to v kakšni gospodarski situaciji 
smo. Pozval je h razmisleku kaj bo jutri, če se bomo držali teh pravil in norm. 
 
PREDSEDNIK je povedal, da so vprašali pisarno, pravno službo in Statutarno komisijo za 
možnosti kako odreagirati, če se bo še kakšen klub kdaj znašel v takšni situaciji, če se 
pravočasno reagira.  
 
ALEŠ PRAZNIK je menil, da je zaradi poslanstva panožne zveze, na nas, da iz vidika slovenske 
zakonodaje sprožimo, da se kaj naredi v to smer. 
 
JOŽE GALOF je menil, da je to najslabši možni izbor za otroke RD Loke. 
 
PREDSEDNIK ga je popravil,da je povedal, da je to najslabši izbor za otroke iz RD Loke, na 
splošno pa en bolj slabih. 
 
JOŽE GALOF je dejal, da ima občutek, da so predsednika v tej zadevi zavajali uslužbenci RZS. 
Dodal je, da so bile v zadnjih desetih letih storjene vsaj tri nepravilnosti (prodaja imetja RZS, 
odvzem točke klubu Krško, sklic skupščine…). 
 
PREDSEDNIK je povedal, da o tem težko sodi in da v tem trenutku tega ne bo komentiral.  
 
FRANCI MIKLAVČIČ je vprašal kaj je naredil klub RD Loka sam, da bi se prej ukrepalo, da do 
tega ne bi prišlo. 
 
PREDSEDNIK je zaključil temo RD Loka ter povedal, da pri tej točki glasovanje ni potrebno. 
Predsedstvo RZS sprejema poročilo v.d. generalnega sekretarja o dogajanju med obema 
sejama. 
 

Ad 3. 
Predlog statuta RZS 

 
LEOPOLD KALIN je povedal, da je bila Statutarna komisija zaprošena za mnenje in sicer dveh 
zadev, tolmačenje Statuta v primeru RD Loka ter predlog spremembe Statuta. Povedal je, da je 
kontaktiral Upravno enoto Ljubljana, da bi pred samo sejo skupščine preverili ustreznost 
Statuta. Povedali so, da je potreben popravek v 11. členu Statuta, ki obravnava pridobitno 
dejavnost. V tem členu je potrebno po SKD (standardni klasifikaciji dejavnosti) zraven besedila 
napisati še šifre. 
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Dodal je, da je izredno pomembno, da se na seji skupščine sprejme popravljen Statut, zato je 
prosil predsedstvo, da pozove člane Rokometne zveze, da se je udeležijo, da bo skupščina 
sklepčna. Naslednji popravek v Statutu se nanaša na problematiko članov predsedstva. V 
veljavnem Statutu je opredeljeno, da so predstavniki združenj potrjeni na skupščini po novem 
pa bi bili predsedniki združenj ob izvolitvi avtomatično tudi člani predsedstva. 
 
BOR ROZMAN se je strinjal, da je bolje, da jih ne potrjuje skupščina. 
 
BORUT ŠKABAR se je prav tako strinjal. 
 
PREDSEDNIK je podal na glasovanje naslednji  
 
SKLEP  

Predsedstvo RZS potrjuje predlog Statuta RZS in ga podaja skupščini v sprejem. 

 
Predlog sklepa je bil sprejet ( 13 ZA, 0 PROTI, 1 VZDRŽAN). 

Ad 4. 
Evidentiranje kandidatov v organe RZS (nadzorni odbor, statutarna komisija, 

arbitražna komisija) 
 

PREDSEDNIK je predal besedo Leopoldu Kalinu. 

LEOPOLD KALIN je povedal, da po veljavnem Statutu poteče mandat članom Nadzornega 
odbora, Arbitražne in Statutarne komisije, za katere smo že izvedli evidentiranje kandidatov. 
Prav tako smo izvedli tudi evidentiranje kandidatov za člane Disciplinske komisije, katere bo 
imenovalo predsedstvo RZS. Če bo na seji skupščine sprejet nov Statut, se bo predsedstvo 
dopolnilo za štiri člane in sicer za predstavnika Združenja rokometnih trenerjev, igralk, igralcev 
in sodnikov. Prav tako bo dodan še Odbor za podelitev nagrad in priznanj.  

PREDSEDNIK je povedal, da mora predsedstvo potrditi predlagane evidentirane kandidate kot 
predlog za skupščino, lahko pa predsedstvo doda še koga. 

ALEŠ PRAZNIK je povedal, da sicer ni demokratično, da bi nekoga s tega seznam črtali, vendar 
mora povedati, da se mu Tomo Vodopivec in Zdravko Babič ne zdita primerna za tako 
odgovorno funkcijo. 

PREDSEDNIK je podal na glasovanje naslednji  

SKLEP  

Predsedstvo se je seznanilo z evidentiranimi kandidati v organe RZS in jih podaja 

skupščini RZS v izvolitev. 

Predlog sklepa je bil sprejet ( 13 ZA, 0 PROTI, 1 VZDRŽAN). 

Ad 5. 

Predlog tekmovalnega pravilnika (čistopis) 
 

GORAN CVIJIČ je povedal, da smo imeli 3 javne posvete in predal besedo Samu Kuzmi. 
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SAMO KUZMA je povedal, da je Pravilnik celovito zajel tekmovalni sistem, udeležence 
tekmovanj, izpad, napredovanje… dodal je, da je Tekmovalni pravilnik pripravljen za sprejem 
na skupščini. 
 
LEOPOLD KALIN je povedal, da je bil Tekmovalni pravilnik posredovan tudi Statutarni komisiji, 
da bo dala svoje mnenje.  
 
JANEZ MARTINČIČ je povedal, da niso usklajene starostne kategorije z EHF-om (mladinci, 
kadeti). 
 
SAMO KUZMA je pojasnil, da niso usklajene letnice. Dodal je, da so se o tem pogovarjali in da 
so klubi so mnenja, da znotraj letošnje sezone ostane tako kot je bilo v preteklih. Za v bodoče 
pa se mora povabiti vse klube, da se postavi prava osnova za rešitev. 
 
JANEZ MARTINČIČ je predlagal, da bi se v Tekmovalnem pravilniku opredelila igralna skupnost, 
da bi se izognili ponovitvi problema RD Loka. 
 
BOR ROZMAN je povedal, da tega ne smemo mešati s Tekmovalnim pravilnikom, da se mora to 
zapisati v Statut. 
 
JANEZ MARTINČIČ je pojasnil, da je Maribor Branik tako organiziran, da so člani eno, mladi pa 
drugo. 
 
ALEKSANDER SVETELŠEK je menil, da bi lahko dali klubom nekakšno priporočilo. 
 
PEDSEDNIK je pojasnil, da moramo najprej dobiti pravno mnenje potem šele lahko damo 
priporočilo. 
 
MARJAN POTOKAR je izrazil svojo željo, na osnovi izgube z RD Loka, da se zapiše v Statut, da 
obstaja možnost, da ima lahko ekipa več pravnih oseb, da bi se lahko na seji skupščine o tem 
že glasovalo. 
 
PREDSEDNIK je poudaril, da morajo najprej razčistiti s pravniki nato pa lahko pripravimo za v 
Statut. 
 
BORUT ŠKABAR je povedal, da uporaba smole še vedno predstavlja problem. Potrebno bi bilo 
nekje zapisati, da mora organizator tekme dovoliti uporabo smole. 
 
ALEŠ PRAZNIK je povedal, da so določene objekte prevzeli upravljavci, ki nimajo čistilnih 
servisov. 
 
BORUT ŠKABAR je povedal, da moramo zahtevati, da se mora dovoliti uporaba smole, predlagal 
je, da se zapiše v 93. člen, da mora organizator tekme dovoliti uporabo smole. 
PREDSEDNIK je predlagal, da se to dopolni, da se smatra isto kot da organizator ni zagotovil 
prave dvorane. 
 
MARJAN POTOKAR je povedal, da obstaja še ena možnost in sicer, da glede 1. lige ni debate, 
pri 1.B je možnost debate, 3. liga pa lahko igra brez smole. 
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STANKO TOMŠE je pojasnil, da so v letošnjem letu začeli z novo dvorano v kateri se smole ne 
sme uporabljati. Preverili so stroške čiščenja in izvedeli, da je čiščenje 50 € dražje, če smola ni 
na vodni osnovi. Če bomo zahtevali, da se uporablja smola, nas bodo dvorane izločale. 
 
FRANCI MIKLAVČIČ je pojasnil, da ko so se v Novem mestu pogajali za dvorano, niso smole 
nikjer omenjali. 
 
PREDSEDNIK je povedal, da v tem primeru stopenjska rešitev ni možna. Govorimo o razvoju 
mladih igralcev, ki se morajo navaditi na igro, ki se bo igrala pojutrišnjem. Na glasovanje je 
podal naslednji 
  

SKLEP 

Predsedstvo predlaga, da se popravi Tekmovalni pravilnik tako, da v primeru, da 
organizator ne bo dovolil uporabe smole se bo to smatralo kot da ni zagotovil primerne 
dvorane. 

 
Sklep je bil soglasno sprejet (13 ZA, 0 PROTI, 1 VZDRŽAN).  

Ad 6. 
Dopolnitev predsedstva RZS; 

 
PREDSEDNIK je povedal, da se bo na skupščini, kot smo že povedali pod 3. točko, dopolnilo 
predsedstvo, ki bo sedaj imelo 23 članov. O tem bo razpravljala in potrjevala skupščina. Do 
določenih sprememb bo prišlo, nekaterih članov predsedstva že dolgo časa ni na seje, manjša 
skupina članov predsedstva pa je zelo aktivna. Poudaril je, da sponzorski denar doteka 
(Amicus, NLB Leasing, Simobil,  Pošta Slovenije, Petrol, Riko, Gorenje…), pas zategujemo 
zaradi države. 
 

Ad 7 
Predlog dnevnega reda skupščine RZS 31. maja 2012; 

 
LEOPOLD KALIN je povedal, da bo seja Nadzornega odbora sklicana v 10-ih dneh, letno poročilo 
je bilo že tokrat priloženo v materialu, revidiran plan je bil obravnavan že na prejšnji seji 
predsedstva. 
 
PREDSEDNIK je prisotne pozval, da naj se angažirajo,da bomo na seji skupščine sklepčni. 

 
SKLEP 

Predsedstvo sprejme in potrdi predlog dnevnega reda Skupščine RZS. 

 
Sklep je bil sprejet (13 ZA, 0 PROTI, 1 VZDRŽAN).  

Ad 8 
Revidirano finančno poročilo za leto 2011 (bilanca stanja, izkaz poslovnega izida 
2011, sprejem in potrditev revidiranih Računovodskih izkazov za leto 2011); 
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LEOPOLD KALIN je pojasnil, da Rokometna zveza po reviziji pripravi Letno poročilo, kateremu 
dodamo poročilo neodvisnega revizorja  KPMG. Plan za leto 2012 smo že obravnavali na prejšnji 
seji predsedstva, potrditi ga mora še skupščina. Plan je bil znižan vsaj za polovico. Dela se na 
pridobivanju novih sponzorjev, če jih pridobimo, bo plan seveda večji oziroma se bo pokrivalo 
še za nazaj. 
 
PREDSEDNIK je povedal, da je bil plan za leto 2012 usklajen tudi s selektorji. Pozorni smo pri 
vsaki postavki, akcije pa ne bodo okrnjene. Dodal je, da ogromno naredimo na posameznih 
elementih, da bomo bolj varno pluli po tem letu in da rokomet ne bo trpel. Pa, da bomo stvari 
lahko nekoč spremenili. 
 
BORUT ŠKABAR je vprašal glede Karante, če nam to res preti. 
 
LEOPOLD KALIN je povedal, da so to dolgovi iz preteklih let, ki bodo enkrat verjetno odpisani. 
 
PREDSEDNIK je pojasnil, da smo tu na varni strani. 
 
LEOPOLD KALIN je povedal, da če bodo vztrajali, bo RZS vložila tožbo. 
 
PREDSEDNIK je podal na glasovanje naslednji 
 

SKLEP 

Predsedstvo sprejme in potrdi Revidirano finančno poročilo za leto 2011. 

 
Sklep je bil sprejet (14 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽAN).  

Ad 9 
Ustanovitev Sveta za ženski rokomet v RZS  

(kot operativno delovno telo predsedstva RZS); 
 

 
PREDSEDNIK je povedal, da je potrebno ženskemu rokometu nameniti poglobljeno in širšo 
pobudo. Ustanoviti je potrebno Svet za ženski rokomet v RZS, na nekem bolj zaprtem prostoru 
brez novinarjev. Kritično bo potrebno prediskutirati zadeve, da bo ženski rokomet v neki drugi 
poziciji kot je danes. Menil je, da bi bilo potrebno združiti cca 20 ljudi, da te zadeve 
prediskutirajo in jih nekaj naštel: Borut Škabar, Franci Miklavčič, Leopold Kalin,Goran Cvijič, 
Tone Tiselj, Marta Bon, Uroš Bregar, Boštjan Brulec, Bojan Voglar, Primož Pori, Branka 
Mijatovič, Anja Frešer, Deja Doler, Nina Jeriček… 
 
BORUT ŠKABAR je dodal še Karla Kastelica. 
 
FRANCI MIKLAVČIČ je dodal še Vido Murovec. 
PREDSEDNIK je dodal še Janija Štruklja. Povedal je, da bi bilo potrebno pobudo Vide Murovec 
združiti iz dveh koncev. Pobuda mora biti malo bolj pripravljena in prediskutirana – to srečanje 
naj bo še v maju, v naslednjih 14 dneh. Združiti želimo ljudi, ki so bolj poglobljeno spremljali 
ženski rokomet. 
 
ALEŠ PRAZNIK je predlagal še Miloša Helmicha 
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PTER ZALOKAR je dodal še  Goran Dujiča s Krima. 
 
FRANCI MIKLAVČIČ je predlagal še Sonjo Čotar in Milana Ramšaka. 
 
KARLO KASTELIC je dodal še Borisa Čuka. 
 
BORUT ŠKABAR je poudaril, da morajo biti bivše rokometašice, ker so stvari okusile na lastni 
koži. 
 
PREDSEDNIK je predlagal Majo Šon kot alternativo, ker bo Nina Jeriček verjetno v tujini. 

 
Ad 10 
Razno 

 
JANEZ MARTINČIČ  je povedal, da bo junija kvalifikacijska tekma. 
 

PREDSEDNIK je predlagal, da napolnimo letalo za Portugalsko. 
 
BOŠTJAN KOZOLE  je pojasnil, da bomo imeli v 2 dneh konkretne informacije. Odhod naj bi bil 
v petek, povratek pa v nedeljo. 
 
PREDSEDNIK je pozval, da bi se organizirali kot za tekmo s Poljsko, da napolnimo dvorano v 
Stožicah. 
 
GORAN CVIJIČ je povedal, da so priprave na 1. kvalifikacijsko tekmo identične akciji s Poljsko 
(klubi kupijo 1 karto in dobijo 1 brezplačno), Amicus bo zadnji teden postavil »jumbo« plakate, 
prodajali bomo lože po 250 €,vsi nekdanji reprezentanti bodo dobili vstopnice… 
 
ALEŠ PRAZNIK je opomnil, da ne smemo pozabiti na trenerje mladih. 
 
PREDSEDNIK se je strinjal, da je to najmanj kar lahko storimo. 
 
LEOPOLD KALIN je povedal, da mo že začeli z razgovori za Stožice. 
 
GORAN CVIJIČ je povedal, da se bomo vključili v akcijo »Podaj energijo za življenje« skupaj z 
Rdečim Križem in Petrolom ter v akcijo »Fair play« skupaj z zavodom Sporticus. 
 
Seja predsedstva se je zaključila ob 17.35 uri. 
 
Ljubljana, 22.05.2012 
 
 
         Franjo Bobinac, l.r. 
 
       Predsednik Rokometne zveze Slovenije  
 
 
 


