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ZAPISNIK 

24. izrednega zasedanja zbora članov Rokometne zveze Slovenije, 

ki je bila v torek, 05.08.2014 ob 16. uri v prostorih Rokometna zveza Slovenije, 

 Leskoškova cesta 9e, 1000 Ljubljana.  

 

PRISOTNI ČLANI: ŽRK MLINOTEST AJDOVŠČINA (Ivan Vodopivec), DRS ALEŠ PRAZNIK (Aleš 

Praznik), RD ALPLES ŽELEZNIKI (Srečo Rehberger), RK ARCONT RADGONA (Brane Klun), ŽRK 

MARIBOR BRANIK (Aleš Zorko), RK BREŽICE (Stanko Tomše), ŽRK BREŽICE (Aleš Zorko), RK CELJE 

PIVOVARNA LAŠKO (Stanko Tomše), RK ČRNOMELJ (Marjan Novak), RK DAMAHAUS CERKLJE 

(Janez Martinčič), MRD DOBOVA (Boris Stajnko), RK DOL TKI HRASTNIK (Marko Planinc), RK 

DRAVA PTUJ (Robert Lesjak), RK EVRO CASINO KOČEVJE (Marjan Novak), RK GEN-I ZAGORJE 

(Žarko Sladić), RK GORENJE VELENJE (Tomaž Juršič), RK GRČA KOČEVJE (Stanko Tomše), RK 

GROSUPLJE (Brane Kokot), RD JADRAN 2009, HRPELJE KOZINA (Marjan Novak), ŠD JADRAN 

BLUEMARINE HRPELJE-KOZINA (Borut Škabar), RK JERUZALEM ORMOŽ (Stanko Tomše), Ž.U.R.D. 

KOPER (Aleš Zorko), RD KOPER 2013 (Vianej Višnjevec), ŠD RK KRIM (Stanko Tomše), RK KRIM 

MERCATOR (Stanko Tomše), RK KRŠKO (Stanko Tomše), RK LOKA 2012 (Mišo Cerovski), RK 

MARIBOR BRANIK (Marjan Novak), RK METLIKA (Marjan Novak), RK MITOL SEŽANA (Štefan 

Kocjan), ŠD RK MOKERC IG (Andrej Ambrož), RD MOŠKANJCI GORIŠNICA (Marjan Novak), RK 

NAZARJE (Aleš Zorko), MARK OLIMPIJA (Stanko Tomše), RK POMURJE (Stanko Tomše), RK 

RADEČE MIK CELJE (Damijan Stopar), RK RADOVLJICA (Rok Vidic), RD RIBNICA RIKO HIŠE (Stanko 

Tomše), RD RUDAR (Žarko Sladić), RK SEVNICA (Stanko Tomše), RD SLOVAN (Marjan Gorišek), RK 

ŠKOCJAN (Marjan Novak), ŠD ŠKOFLJICA (Janez Rigler), RK VELIKA NEDELJA CARRERA OPTYL 

(Stanko Tomše),  

 

ODSOTNI ČLANI: RK ADRIA TRNSPORT LOGATEC, RK AJDOVŠČINA, DRŠ ALENA MIHALJA, ŽRK 

ANTRUM SEŽANA, RK BURJA ŠKOFIJE, RK CIMOS KOPER, RK COL,  PREDSEDNIK G. FRANJO 

BOBINAC, RD HERZ ŠMARTNO 99, RK IDRIJA, RK ILIRSKA BISTRICA, RD ISTRABENZ PLINI IZOLA, 

ŽRK IZOLA, MRK KRKA, RK KRONOS, ŽRD LITIJA, RZ MARIBOR BRANIK, ŽRK MERCATOR TENZOR 

PTUJ, ŽRK MILLENNIUM SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI, RK NAKLO PEKO TRŽIČ, RK NOVA GORICA, RK 

OLIMPIJA, RK PIRAN, ŠD POLJE, RK PREDDVOR, ŠD RŠ PTUJ, RK RAČE, DRŠ RAVNE NA 

KOROŠKEM, RK SAVA KRANJ, RK SLOVENJ GRDEC 2011, RK SVIŠ IVANČNA GORICA, RK ŠEMPETER 

VRTOJBA, ŽRD ŠKOFJA LOKA, RK TIVOLI, RK TRIMO TREBNJE, ŽRK TRŽIČ, ŽRK VEPLAS VELENJE, 

ŠD RŠ VRHINIKA, ZRTS, RK ZELENE DOLINE ŽALEC, ZDRSS.  

 

OSTALI PRISOTNI: Goran Cvijić, Samo Kuzma, Agata Ahdali, mediji. 

DNEVNI RED:  

1. Izvolitev organov zbora članov:  

a) delovno predsedstvo (predsednik in dva člana); 

b) verifikacijska komisija (predsednik in dva člana); 

c) določitev zapisnikarja; 

d) določitev dveh overovateljev zapisnika; 

2. Obravnava in potrditev zapisnikov 22. in 23. izrednega zasedanja zbora članov RZS; 

3. Predlog klubov o poenotenju in izenačenju števila klubov v vseh ligah na 14 članov.  
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PODPREDSEDNIK RZS BORUT ŠKABAR je pozdravil vse prisotne in odprl 24. izredno zasedanje 

zbora članov RZS. Podal je informacijo verifikacijske komisije, da je bilo ob 16. uri 

ugotovljeno, da je od 89 članov RZS, ki imajo pravico glasovanja, prisotnih 45. 24. izredno 

zasedanje zbora članov RZS je bilo torej sklepčno.  

 

MARKO PLANINC je prosil, da se prebere 22. člen statuta RZS. Nekateri člani imajo pooblastila 

in zaradi tega več glasov, kar je v nasprotju z 22. členom Statuta RZS.  

 

BORUT ŠKABAR je prebral 22. člen statuta RZS; »Zbor članov sprejema sklepe z večino glasov 

prisotnih članov, pri čemer ima vsak prisotni član en glas.« 

 

JANEZ MARTINČIČ je povedal, da bodo šli s tem tudi do Ustavnega sodišča.   

 

MARKO PLANINC je povedal, da zbor ni sklepčen, zato je potrebna pol-urna pavza, nato pa 

lahko nadaljujemo, če bo prisotna ena tretjina vseh članov. Statut določa, kdo lahko glasuje in 

kako se sprejemajo veljavni sklepi. Menil je, da ne moremo delovati mimo vrhovnega akta RZS. 

Mi nismo delniška družba. 

 

MARJAN NOVAK je povedal, da v statutu lepo piše »prisotnih«, – ne pa fizično prisotnih. Če jaz 

nekoga pooblastim, potem sem preko njega prisoten.  

 

MARJAN GORIŠEK je povedal, da smo se zbrali zaradi zadev, ki so zelo pomembne za rokometno 

igro. V rokometu so določeni ljudje, ki se bolj ukvarjajo s papirji kot pa za rokometom. To je 

Janez Martinčič recimo. Tu smo se zbrali, da nekaj odločimo. Vseskozi smo delali s pooblastili. 

Če bi šlo za klub Janeza Martinčiča, ga zanima, če bi bila pooblastila zanj sporna.  

 

STANKO TOMŠE je povedal, da so na vseh skupščinah delovali s pooblastili. Če si je kdo uspel 

prebrati, samo podali predlog, da se izenči sistem v ligah. Če smo izglasovali 14-člansko prvo 

ligo in če je tudi 2. liga 14-članska, potrem naj bo še 1. B liga 14-članska. Ali je enakopravno za 

vse ali pa bomo razdrli vse skupščine in odšteli vsa pooblastila.  

 

JANEZ MARTINČIČ je prebral stališče profesorja ustavnega prava na Pravni fakulteti v Ljubljani, 

ki ne podpira podpira uporabo pooblastil. 

 

SKLEP 

24. izredno zasedanje zbora članov je sklepčno, saj je bilo ob 16. uri ugotovljeno, da je 

prisotnih 45 od 89 članov RZS, ki imajo pravico glasovanja.  

 

BORUT ŠKABAR je pozval k pripombam na dnevni red. Ker pripomb ni bilo, je predlagal 

 

SKLEP 

Potrdi se predlagani dnevni red 24. izrednega zasedanja zbora članov RZS. 
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Sklep je bil sprejet z večino glasov (ZA 35/PROTI 0/VZDRŽAN 10). 

 

Ad 1. 

Izvolitev organov zasedanja zbora članov RZS 

 

Pri točki izvolitve organov 24. zasedanja zbora članov RZS je Borut Škabar podal predlog za 

člane delovnega predsedstva: Borut Škabar – predsednik – član, Blaž Pipp – član, Tomaž Juršič – 

član. Nato je podal predlog za člane verifikacijske komisije: Goran Cvijić – predsednik, Agata 

Ahdali – članica, Andrej Ambrož - član. Za zapisnikarja se je predlagalo Ireno Starc, za 

overovatelja zapisnika pa Stanko Tomše in Samo Kuzma. Predsednik je na glasovanje podal 

 

SKLEP 

1. Izvolijo se Borut Škabar – predsednik, Blaž Pipp – član, Tomaž Juršič – član v delovno 

predsedstvo 24. zasedanja zbora članov RZS.  

2. Izvolijo se Goran Cvijić  – predsednik, Agata Ahdali – članica, Andrej Ambrož  - član v 

verifikacijsko komisijo 24. zasedanja zbora članov RZS.  

3. Izvolijo se Irena Starc za zapisnikarja ter Stanka Tomšeta in Sama Kuzmo za 

overovatelja zapisnika.  

 

Sklep je bil sprejet z večino glasov (ZA 35/PROTI 10/VZDRŽAN 0). 

  

 

Ad 2. 

Obravnava in potrditev zapisnikov 22. In 23. izrednega zasedanja zbora članov RZS 

 

BORUT ŠKABAR je pozval prisotne na pripombe na zapisnika 22. in 23. izrednega zasedanja 

zbora članov RZS. 

 

MARJAN NOVAK je izjavil, da je v naslovu zapisnik 23. seje zapisano, da je bila seja redna, bila 

pa je izredna.  

 

SKLEP 

Sprejmeta in potrdita se zapisnika 22. in 23. zasedanja zbora članov RZS s pripombo s 

strani Marjana Novaka. 

 

Sklep je bil sprejet z večino glasov (ZA 34/PROTI 5/VZDRŽAN 6). 

 

 

Ad 3. 

Predlog klubov o poenotenju in izenačenju števila klubov v vseh ligah na 14 članov 

 

PODPREDSEDNIK BORUT ŠKABAR je prebral predlog 1. B lige moški, ki ga je poslal predsednik 

združenja Stanko Tomše. Ravno tako je prebral sporočilo RK TRIMO TREBNJA na to temo.  
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MARKO PLANINC je menil, da če se 1. B liga popolni na 14 članov, koliko članskih ekip bo potem  

ostalo v 2. ligi. Žalostno je, da se moramo za tovrstne zadeve dobivati na zborih članstva. Res 

ni primerno, da se o taki zadevi odloča tako malo časa pred tekmovanjem. Dejstvo je, da 

rešujemo klube, ki imajo dobro zaslombo in lobiste. Prej sta bila to RK Krško in RK Sviš, sedaj 

pa RK Brežice in RK Črnomelj. To je jasno vsem in to ni prav. Da je ostal RK Krško in RK Sviš v 

1. A ligi je proti predpisom RZS. Jasno je napisano, kako se popolnjujejo lige. Sklep zbora 

članov RZS je bil, da vsi ostanjejo v ligi. Za tiste, ki so bili 3. in 4. v 1. B ligi, je bil sklep 

diskriminatoren. Sploh se ni vedelo, koga naj se povabi na sejo 1. B lige. Zgodilo se bo, da bodo 

veliki klubi zmagovali za 20 golov in  kmalu bodo ugotovili, da je 1. A liga s 14 klubi čisti 

nesmisel. Klubi nimajo denarja. Povečanje bo ligo podražilo. Vprašnje je, kako bodo klubi 

preživeli, ne pa koliko jih igra v ligi. Ni korektno, da ima g. Novak 6 pooblastil. 

 

STANKO TOMŠE je povedal, da je zadeva prišla pozno na mizo. Drugo ligo se je vedno 

spremljalo od daleč. Danes je v njej 11 klubov. Odločili so se za enotno ligo, ker je 

pravičnejša. Se je kdo vprašal, kako smo mi igrali s 14-imi klubi, vsi ostali pa so imeli 12 

klubov. Onemogočeno nam je bilo napredovanje.  

 

MARJAN GORIŠEK je menil, da je bila napaka, ko smo odločali o 14-članski 1. A ligi. Pojavili se 

bodo problemi. 2. liga je vedno najbolj prizadeta. Najti bi morali rešitev tudi za ostale lige. 

Take odločitve za sabo potegnejo stvari. Prvoligaši bodo hodili po vaseh in bodo zmagovali za 

20 golov. Vsak, ki pozna rokomet ve, da večja liga pomeni tudi izkušnje za najmanjše. Mi smo 

tu zaradi rokometa, ne pa zaradi pravno ustavnih presoj.  

 

ALEŠ PRAZNIK je povedal, da smo civilna druižba s področja športa, ki ima svojo logiko in fair 

play. Mešamo korpoerativno pravo in civilno pravno. Vse zadnje skupščine RZS so neveljavne. 

Tik pred zdajci spreminjati tekmovani sistem ni modro. Včasih smo imeli pravilo, da 2 leti pred 

sezono ne moremo sreminjati tekmovalnega sistema. A je prav, da nekdo administrativno 

napreduje? Naš predsednik je govoril, da smo vrtičnkarji in res je tako. Smo športna 

organizacija, ki je po definiciji tekmovalna. Ne moremo pa tekmovati s papirji. Novak in Tomše 

bi rada napredovala s papirji. To je zanj neveljavno.  

 

ANDREJ AMBROŽ je povedal, da vse izjaja iz junijske seje. Potrdili smo 12 + 2 kluba v 1. A 

moški ligi. Dve ekipi se pridružita kasneje. To ni 14-članska. Na 22. seji ne bi smela biti 

potrjena 14-članska liga.  

 

STANKO TOMŠKE je povedal, da je športno napredovanje bolj pomembno kot administrativno. 

Administrativno ni pravilno, vendar se to ne bo zgodilo prvič. Zamislite si, kako motivirati 

igralce, če že na začetku vejo, da nimajo kam napredovati. Motiva v 2. ligi ni. Za nami stojijo 

vsi klubi 2. lige in menil je, da mora biti tudi ta liga obravnavana tako kot ostale lige.  

 

MARJAN NOVAK je povedal, da gleda zapisnik  iz 22. seje. Tedaj ni nihče obravnaval te 

problematike. Tudi nekaj predstavnikov iz 1. B lige je bilo prisotnih, pa nihče ni omenjal 

problema, kaj se bo zgodilo. Stanko Tomše je bil glas vpijočega v puščavi. Ostali so se vsi 

strinjali.  
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ALEŠ PRAZNIK je menil, da so argumetni Stanka Tomšeta čista demagogija. Navedba, da je 

2.liga sprehajališče za klube, ki prihajajo iz višjih lig, je ravno tako čista demagoija. Če bi ti 

klubi ohranili isti igralski in trenerski potem bi se z njim še strinjal, vendar so ti klubi to  

naredili z mladinsko ekipo.  

 

MIŠO CEROVSKI je povedal, da so imeli v njihovem klubu močen in uspešen kadetski in 

mladinski pogon. V novem klubu ni bilo niti enega igralca iz 1. lige. Igrali so z mladinsko in 

kadetsko ekipo. Torej so krivi, da so zmagovalci.  

 

STANKO TOMOŠE je povedal, da nihče nikogar ne obsoja. Očita se jim, da hočemo 

administrativno napredovati. V obstoječem sistemu ekipa in igralci izgubljajo motiv. RD Loka 

2012 je s svojim pogonom dobro delala. Na 22. seji je izpostavil problem, ostalih komentarjev 

pa ni bilo zaslediti. 2. liga ostaja nazanimiva, izgubljamo igralce, prihajajo močnejše ekipe.  

 

ANDREJ AMBROŽ je menil, da bi moral o tem odločati širok strokovni svet.  

 

MARKO PLANINC je povedal, da če so klubi boljše organzirani in imajo boljše igralce, lažje 

prehajajo. Imeli so izkušnjo izpada v 2. ligo, ki ni bila slaba. Dve tri sezne so potrebovali, da so 

prišli nazaj. Zakaj smo 1. b ligaši proti. Vse je ad hoc in delano po željah. Razume, da bi šli 

radi naprej, vendar so proti, ker so o tematiki izvedeli iz vabila na zasedanje. Pred tem ni bilo 

nobenega posvetovanja. Moti ga dejstvo, da tega ni ocenila stroka.  

 

BORUT ŠKABAR je povedal, da je vsem znano, da se v današnjih časih srečujemo s težavami, še 

posebej v članskih ekipah. To, da ugašajo je naraven proces. V 1. b ženski ligi bo 7 klubov. To 

je živa stvar. Zato prihaja do teh stvari na skupščini tako hitro.  

 

MARJAN GORIŠEK je povedal, da se umikamo od bistva. Zaradi nepremišljenosti, ki so bile 

sprejete v preteklosti, smo zdaj tukaj. S sprejetjem 14-članske 1. A lige smo vedeli, da bo 

nastala verižna reakcija. Razume klube najnižje lige, da so v podrejenem položaju. Najbolj 

enostavno bi bilo, da se razveljavijo sklepi 21. zasedanja zbora člnanov. Izpadeta tista dva 

torej, ki sta administrativno napredovala. Če pa to obdržimo, moramo obdržati enaka pravila 

igre za vse lige. Napaka je bila nerejena že na začetku. 

 

SREČO REHBERGER je povedal, da njim bolj ustreza manjša liga. Nihče se ni vprašal, zakaj 

moramo plačevati  1500 eur več. Lani se ni nihče vprašal, da je liga 15-članska.  

 

BORUT ŠKABAR je zaključil razpravo ter na glasovanje podal sklepa:  

 

SKLEP 

1. Potrdi se predlog klubov, da se 1. B DRL moški številčno izenači s 1. A DRL moški.  1. B 

DRL moški šteje 14 (štirinajst) članov od vključno tekmovalne sezone 2014/2015 in 

naprej.  
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2. V 1. B DRL moški napredujejo štiri prvouvrščene ekipe iz 2. DRL moški po končani 

tekmovalni sezoni 2013/2014.  

Sklepa sta bila bila sprejeta z večino glasov (ZA 32/PROTI 10/VZDRŽAN 3). 

 

BORUT ŠKABAR je ob 17.15 zaključil zasedanje zbora članov RZS ter se vsem zahvalil za 

prisotnost in sodelovanje.  

 

Ljubljana, 10.08.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 


