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ZAPISNIK 
8. seje predsedstva Rokometne zveze Slovenije, 

ki je bila v ponedeljek, 11. julija 2011 ob 16.00 uri, 
v prostorih Rokometne zveze Slovenije, Leskoškova cesta 9e, 1000 Ljubljana. 

 
 
PRISOTNI ČLANI PREDSEDSTA: Franjo BOBINAC, Matjaž AVSEC, Jože GALOF, Metka KOCBEK, 
Karlo KASTELIC, Izidor KRIVEC, Boštjan KOZOLE, Janez MARTINČIČ, Franci PLIBERŠEK, Zdravko 
POČIVALŠEK, Borut ŠKABAR;  
 
ODSOTNI ČLANI PREDSEDSTVA: mag. Urban GOLOB, Zoran JANKOVIĆ, Franc KRAŠOVEC, Aleš 
PRAZNIK, dr. Bor ROZMAN, Aleksander SVETELŠEK, Janez ŠKRABEC, Dušan ZORKO;  
 
OSTALI PRISOTNI: Agata AHDALI, Konrad BOŽEGLAV, Boris DENIĆ, Mitja GOBEC, Vanja 
HRIBERNIK, Tone TISELJ, Tomo VODOPIVEC, mediji.  
 
OSTALI ODSOTNI: Roman PUNGARTNIK – opravičil svojo odsotnost 
 
DANA POOBLASTILA:   
- g. Janez Škrabec in g. Urban Golob sta pooblastila predsednika RZS g. Franja Bobinca, da v 
  njunem imenu glasuje za vse točke dnevnega reda 
- g. Dušan Zorko in g. Aleksander Svetelšek sta pooblastila g. Izidorja Krivca, da v njunem 
  imenu glasuje za vse točke dnevnega reda 
- g. Franc Krašovec je pooblastil g. Boštjana Kozoleta, da v njegovem imenu glasuje za vse  
  točke dnevnega reda 
 
 
DNEVNI RED: 
 

1. Potrditev zapisnikov 5., 6. in 7.  seje predsedstva RZS;   
2. Poročilo generalnega sekretarja o realizaciji sklepov prejšnjih sej predsedstva ter o 

aktivnostih RZS za obdobje od zadnje redne seje predsedstva (Mitja Gobec);  
3. Revidirani računovodski izkazi za leto 2010  (Mitja Gobec); 
4. Poročilo Nadzornega odbora RZS; 
5. Predlog  Statuta RZS (Mitja Gobec) 
6. Poročilo Strokovnega odbora RZS (Tone Tiselj); 
7. Poročila o delovanju reprezentanc:  

a) Poročilo selektorja moške članske reprezentance Slovenije kvalifikacije 
za EP 2012 

      (Boris Denić); 
b) Poročilo selektorja ženske članske reprezentance Slovenije kvalifikacije 

za SP 2011 
      (Tone Tiselj) 

8. Sklic 17. seje skupščine RZS; predlog termina in dnevnega reda;  
9. Pravica nastopa (RK ŽALEC/ŽRK SEŽANA) 1. A DRL – ženske za tekmovalno sezono 

2011/2012 (Samo Kuzma) 
10. Potrditev propozicij posameznih rokometnih združenj za sezono 2011/2012 (Samo 

Kuzma) 
a) Propozicije državnih rokometnih lig;  
b) Propozicije Pokala Slovenije;  
c) Propozicije za tekmovanje mladih;  
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11. Tekoče zadeve in razno: 
                        a) Pravila/Statut posameznih združenj za sezono 2011/2012 (Samo Kuzma) 

- Pravila Združenja 1. A MRL; 
- Pravila Združenja 1. A DRL ženske; 
- Pravila Združenja 1. B DRL moški; 
- Pravila Združenja 1. B DRL ženske; 
- Pravila Združenja 2. DRL moški in Statut ZRODS; 
- Pravila Združenja rokometnih klubov tekmovanja mladih 
b) Podaljšanje mandata članom Registracijske komisije (Mitja Gobec); 
c) Sodniška problematika – evidentiranje sodnikov (Mitja Gobec); 
d) Predlog nagrad za uvrstitev na EP 2012 za moško člansko reprezentanco 
(Mitja Gobec) 
e) Dopis RK CELJE PIVOVARNA LAŠKO – dopolnitev Registracijskega pravilnika 
(Roman Pungartnik) 

 
 
PREDSEDNIK Franjo BOBINAC je pozdravil vse navzoče ter odprl 8. sejo predsedstva RZS. V 
nadaljevanju je podal informacijo, da je ob pričetku seje prisotnih 11 od 19 članov predsedstva 
RZS. 
 
SKLEP 

8. seja predsedstva RZS je sklepčna, saj je ob pričetku seje prisotnih 11 od 19 članov 

predsedstva RZS. Predsedstvo nadaljuje sejo s 16 glasovi (11 prisotnih + 5 pooblastil). 

 
PREDSEDNIK je povedal, da sta bili prejšnji teden v časopisih objavljeni dve dobri novici. Na 
prvem mestu je izpostavil, da je Slovenija v moškem rokometu prišla iz osmega na šesto mesto 
v Evropi. Med 35 oziroma 31 člani Evropske rokometne zveze, kar je zelo lep uspeh in ima tudi 
praktične učinke in sicer v sezoni 2012/2013 bo imela Slovenija iz tega naslova dva 
predstavnika v ligi prvakov in dva predstavnika v na novo ustanovljeni Evropski ligi. To pomeni 
združevanje EHF-a in Tekmovanja pokalnih zmagovalcev, kar je lep uspeh za katerega ste 
zaslužni predvsem tisti, ki delate v klubih. Predsednik je za uspehe v rokometu izrekel čestitke. 
Torej imamo dva prvoligaša, kar je imela Slovenija samo enkrat v zgodovini, s čimer smo na 
lestvici prehiteli tudi Hrvaško, Dansko in Švico in smo za Nemčijo, Španijo, Francijo, Rusijo, in 
Madžarsko.  
Druga vzpodbudna novica, je, da je pisarna RZS dobila pobudo s strani večine klubov takratnega 
ZROPS-a, da organizira tekmovanje znotraj RZS. Z veseljem je povedal, da so se na sestanku 
pred enim tednom uspeli soglasno dogovoriti vsaj, po njegovem mnenju, osnovnih konturah 
kako naj bi to tekmovanje potekalo, akti in stvari vezane na samo tekmovanje še niso do konca 
oblikovani. Klubom smo dali možnost, da se o tem sami dogovorijo, če pa nekega dogovora 
glede pravil samega tekmovanja ne bo, ima pristojnost glede teh stvari pisarna RZS, da na 
zadnji seji predsedstva, ki bo nekje v mesecu avgustu, v okviru predsedstva sprejmemo pravila 
in se bo tekmovanje v 1. moški ligi odvijalo na ta način. Zato praktično ni razloga, da ne bi bilo 
tega tekmovanja v takem obsegu (12 klubov 1. moške lige). Seveda nas čaka, da dokončno 
postavimo sodniško zgodbo znotraj krovne organizacije RZS-ja in to ne samo za moško ligo 
temveč za vsa tekmovanja, ki se odvijajo v okviru RZS-ja ampak o tem nekoliko več kasneje, 
ker imamo v nadaljevanju predlog sklepa, kot eno izmed točk, ki je nastal v okviru pisarne, kdo 
bo sestavljal pet člansko ekipo strokovnega odbora sodniške organizacije RZS.  
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Predsednik Franjo Bobinac je navzoče pozval, da sprejmejo dnevni red takšen kot je, oziroma, 
da podajo kakršnekoli dodatke ali spremembe. 
 
MITJA GOBEC je povedal da smo pri točki 11. c (Sodniška problematika) s strani predstavnika 
ZDRSS, prejeli še dodatno dokumentacijo, vendar v okviru točke, tako, da na sam dnevni red ne 
vpliva. 
 
PREDSEDNIK Franjo BOBINAC je pozval predsedstvo, da potrdi dnevni red z dvigom rok. 
 
SKLEP 

Potrdi se predlagani dnevni red 8. seje predsedstva RZS.  

 
Sklep je bil soglasno sprejet (16 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽAN). 
 

Ad 1. 
 

Potrditev zapisnikov 5., 6. in 7. seje predsedstva 

 

PREDSEDNIK je pozval k pripombam na zapisnike 5., 6. in 7. seje predsedstva RZS. Ker pripomb 

in dopolnitev ni bilo, je predlagal sledeči 

 

SKLEP 

Sprejmejo in potrdijo se zapisniki 5., 6. in 7. seje predsedstva RZS. 

 

Sklep je bil soglasno sprejet (16 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽAN). 

 
Ad 2. 

 
Poročilo generalnega sekretarja o realizaciji sklepov prejšnjih sej predsedstva ter o 

aktivnostih RZS za obdobje od zadnje redne seje predsedstva 
 
PREDSEDNIK Franjo Bobinac je pozval generalnega sekretarja Mitjo Gobca, da za obdobje med 
obema sejama poda poročilo o realizaciji sklepov prejšnjih sej predsedstva. 
 
MITJA GOBEC je povedal, da od zadnje seje predsedstva potekajo v pisarni RZS določene 
aktivnosti, končana so prvenstva, reprezentance so imele določene aktivnosti o čemer bosta v 
naslednji točki poročala tudi selektorja. Povedal je, da so bili vsi sklepi predsedstva realizirani, 
kar je podrobneje opisano v gradivu. Od zadnje seje je bila zaključena revizija družbe KPMG, 
odvijali sta se tudi dve reprezentančni akciji, uspelo nam je podpisati nekaj manjših 
sponzorskih pogodb (pogodbi 8. igralec in srebrni sponzor), prišel je apel prve moške lige, ki ga 
v tem trenutku uspešno peljemo, pričeli smo tudi z aktivnostmi glede reševanja sodniške 
problematike. 
 
PREDSEDNIK se mu je zahvalil za poročilo ter pozval k vprašanjem.  
 



____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
Zapisnik 8. seje predsedstva Rokometne zveze Slovenije, Ljubljana, 11. julij 2011  

4 

Ad 3. 
 

Revidirani računovodski izkazi za leto 2010 
 
MITJA GOBEC je povedal, da so bili računovodski izkazi za leto 2010 revidirani s strani 
Revizijske družbe KPMG, ki je tudi izdala pozitivno mnenje, na tem mestu je predlagal, da se 
omenjeno družbo sprejme tudi za prihodnje leto, saj so cenovno primerljivi z ostalimi 
ponudniki. Povedal je, da smo glede na plan za leto 2010 zaostali, sicer minimalno pri 
realizaciji na prihodkovni strani, vendar pa je plan na stroškovni strani krepko presežen. 
Razlogi za to so lahko pri pogodbah določenih selektorjev, krepko so se dvignili tudi stroški 
storitev. Ker so stroški presegli plan je Rokometna zveza poslovala z minusom, kar je tudi 
razvidno iz revidiranega izkaza, minus je za leto 2010 sicer 257.826,00 EUR. V tem obdobju je 
Rokometna zveza prodala vse svoje naložbe in v tem trenutku z njimi ne razpolaga več. 
Poudaril je tudi, da za leto 2010 še niso bili izdani vsi računi s strani reprezentantov in sicer za 
dnevnice in stroške za obdobje od akcije Avstrija – Innsbruck dalje, kar pomeni, da bodo ti 
računi še prišli v letošnjem letu. V portfelju terjatev RZS-ja obstaja množica neizterljivih 
terjatev, ki bodo skozi leta tudi odpisani. V prvih petih mesecih letošnjega leta, poslujemo z 
rahlo negativnim izidom, kar je predvsem posledica izplačila večjega dela odškodnine bivšemu 
selektorju ženske reprezentance. Če pa primerjamo poslovanje prvih petih mesecev letošnjega 
leta s primerljivim obdobjem lanskega leta, poslujemo 50% boljše, ne glede na minus. Hkrati 
opominja, da glavnina stroškov še ni prišla v pisarno, kar pomeni, da pričakujemo v poletnem 
obdobju večje stroške, ker moramo poslati na tekmovanja mlajše reprezentance, ki imajo 
akcije v Argentini na Nizozemskem in v Grčiji. Hkrati nas bodo v letošnjem letu, in verjetno 
tudi v prihodnjem, bremenili odpisi neizterljivih terjatev, kar bo vplivalo tudi na poslovni izid 
konec leta. Zato bo verjetno potrebno v prihodnjem letu narediti radikalen rez v vseh 
segmentih, ko bomo pripravljali plan. Plan bo potrebno prilagoditi na vseh področjih, da bodo 
vsi reprezentančni plani optimalno izpeljani, vendar bo potrebno krepko zarezati na vseh 
področjih, to pomeni tudi plače, pogodbeniki itd., da bomo končno, mogoče po treh letih, 
ustvarili presežek, s katerim bomo lahko počasi tudi krili izgubo iz preteklih let oziroma 
dolgove iz preteklosti. 
 
PREDSEDNIK je ob tem dejal, da v dobrobit tega, da bo lahko ta zveza tudi v prihodnje 
funkcionirala, predvsem pa, da bo lahko omogočala selekcijam, da delajo svoje delo, se bo 
predsedstvo zelo resno lotilo stroškovne racionalizacije, o čemer je govoril Mitja. Na eni strani 
plače, pogodbeniki, storitve in vse to kar spada zraven, po drugi strani, na prihodkovni strani, 
bo pregledalo kje so tisti zaostanki. Tudi sponzorska sredstva še manjkajo, tako  da v celoti 
niso izpolnjene obveznosti tudi tistih, ki so nenazadnje tudi člani predsedstva in so dali 
določene obveze tudi niso vsi še izpolnili svoje domače naloge ampak o tem bo še govora v 
naslednjih tednih, vsekakor do konca avgusta, hkrati je prosil Mitjo za informacijo kako je s 
plačevanjem s strani Ministrstva. 
 
MITJA GOBEC je povedal, da tako na Ministrstvu za šolstvo in šport kot verjetno povsod, država 
zamuja s plačili tako, da je v letošnjem letu trend nekje dvo trimesečne zamude. Kar pa se tiče 
Fundacije za šport, je le ta poslušala apel ostalih športnih zvez in je nakazala nekaj sredstev v 
naprej.  
 
PREDSEDNIK je pozval člane predsedstva, predvsem tiste, ki so na sponzorski strani, da se bodo 
dobili in pogovorili, hkrati pa je prosil pisarno naj, do začetka avgusta pripravi natančno sliko 
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tako na stroškovni kot prihodkovni strani, da vidimo kje zaostajamo ter predloge za določene 
racionalizacije. Obenem je poudaril, da nič ne sme ostati svetega niti plače niti pogodbene 
obveznosti. Vsako pogodbo je potrebno prevetriti. Na prihodkovni strani pa bomo videli kaj 
lahko storimo, misli, da imamo 2 elementa, ki jih moramo znati iztržiti na prihodkovni strani: 
- najbolj kvalitetno klubsko tekmovanje prihaja v naslednji sezoni na RZS (moška 1. liga). 
Iščemo sponzorja, samo prvenstvo v Srbiji je dovolj privlačna zadeva, zato meni da bi lahko 
našli pokrovitelja moške reprezentance za nekaj 10.000,00 EUR  ali pa morda 100.000,00 EUR.  
- dogajalo se bo v Beogradu, prisoten bo ves Balkan, veliko bo tudi slovenskih navijačev.  
Oba našteta elementa nam lahko pomagata pri pridobivanju pokroviteljev. Razmere na trgu so 
relativno zapletene, tako, da ne bo enostavno. Potrebno bo delati na obeh straneh tako na 
strani prihodkov kot stroškov. Cilj letošnjega leta je, da pridemo skozi s pozitivno ničlo. Drugo 
leto mora biti plan bolj realno zastavljen. 
 
MITJA GOBEC Potrebno je ustvariti presežek, da bomo z njim lahko pokrili dolgove iz 
preteklosti. Potrebno je zmanjšati stroške in spraviti denar v hišo.  
 
PREDSEDNIK je pozval predsedstvo k vprašanjem. 
 
IZIDOR KRIVEC je vprašal kako je s starostno strukturo terjatev do kupcev, saj v gradivu piše, 
da jih imamo 373.206,00 EUR, od tega je 168.050,00 EUR zapadlih nad 360 dni. 
 
MITJA GOBEC je povedal, da je bilo to stanje konec leta 2010 ter, da so te terjatve zdaj še bolj 
zastarale, dejansko so se določene stvari še odpisale, določene terjatve pa so neizterljive (kar 
nas bo v letošnjem in še v prihodnjem letu še bolj teplo). 
 
IZIDOR KRIVEC je vprašal koliko je teh neizterljivih terjatev. 
 
MITJA GOBEC V tem trenutku krepko čez 100.000,00 EUR 
 
IZIDOR KRIVEC je vprašal ali je struktura obveznosti do dobaviteljev nad enim letom sploh še 
aktualno. 
 
 MITJA GOBEC je pojasnil, da smo do tega trenutka, kar veliko najstarejših obveznosti zaprli. 
Največji delež pade na nastanitve preteklih let, kjer smo povzročili kar velik strošek in smo ga 
postopoma zaprli z določenimi kompenzacijami. Poudaril je, da je večji problem na terjatvah, 
ker so stvari stare 2 ali 3 leta in jih tudi prek sodišča ne moremo več izterjati, ker se pisarna ni 
držala določenih stvari iz pogodb (morali bi oglaševati določene sponzorje, ki se jih ni 
oglaševalo kot bi se jih moralo), zato so dejansko stvari neizterljive. Določene terjatve so že 
odpisane, določene pa se bo še odpisovalo. 
 
IZIDOR KRIVEC je dejal, da imamo potem praktično enkrat več obveznosti kot pa terjatev. 
 
PREDSEDNIK je povedal, da bodo natančno specifikacijo vsega člani predsedstva videli nekje do 
konec meseca, ko bo potrebno iti od primera do primera, ter pozval predsedstvo h morebitnim 
vprašanjem in komentarjem. 
 
JOŽE GALOF je vprašal, če je prav razumel, da smo hišo na Kongresnem trgu že »pokurili«. 
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MITJA GOBEC je povedal, da je bil denar od prodaje hiše na Kongresnem trgu vložen v 
vrednostne papirje, ki so bili v letu 2010 dokončno prodani. Povedal je, da bi bilo sigurno veliko 
lažje, če bi še vedno razpolagali s katero od teh naložb. 
 
PREDSEDNIK se je zahvalil Mitji Gobcu za razlago in povedal, da je zadeva težka ter, da misli, 
da smo dobili odkrito informacijo o stanju in predlagal, da se sprejmejo revidirani računovodski 
izkazi za leto 2010, kot so jim bili predstavljeni, hkrati z nalogami in zadolžitvami o katerih 
smo govorili. 
Povedal je, da o tem odloča skupščina, ter da predsedstvo zaenkrat sprejme  
 
 
PREDLOG SKLEPA  

da se predsedstvo seznanja z revidiranimi računovodskimi izkazi RZS za leto 2010 ter jih 

daje skupščini RZS v sprejem.  

 
Predlog sklepa je bil soglasno sprejet (16 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽAN). 

Ad 4. 
 

Poročilo Nadzornega odbora RZS 
 
MITJA GOBEC je povedal, da je v gradivu osnutek poročila Nadzornega odbora, ki je bil na 
njihovo željo in pobudo posredovan predsedstvu v pregled. 
 
IZIDOR KRIVEC je vprašal, če so sklepi Nadzornega odbora zavezujoči za predsedstvo. 
 
MITJA GOBEC je povedal, da je Poročilo Nadzornega odbora RZS, dano skupščini kot priporočilo. 
 
PREDSEDNIK je povedal, da je v gradivu zapisano natanko to o čemer je poročal Mitja in kar je 
bilo s predsednikove strani predlagano za sklepe.  
 

Ad 5. 
 

Predlog Statuta RZS 
 
PREDSEDNIK je dal besedo Mitji Gobcu. 
 
MITJA GOBEC je prosil predsedstvo, da potrdi Statut in ga da Skupščini v sprejem. Isti Statut je 
bil že lansko leto sprejet in dan na Skupščino, kjer je bil prav tako potrjen, vendar ga je 
Upravna enota zavrnila z razlago, da je potrebno določene zadeve dopolniti. Ker je bilo v njem 
zapisano, da lahko Rokometna zveza opravlja računovodske storitve, kar je bilo po Zakonu o 
društvih sporno, je Upravna enota Statut zavrnila. Potem se je popravljen Statut na 
korespondenčni seji zbora članov RZS potrdilo. Nato je bil poslan na Upravno enoto, ki je med 
tem časom prejela dopis z zahtevo zveze rokometnih prvoligašev Slovenije 24.8.2010, da 
vstopajo v pravni postopek kot tretja oseba. Nato je Upravna enota zavrnila statut, ker se ne bi 
smela sklicati korespondenčna seja. Upravna enota je dala čas, da se Statut popravi, dopolni in 
prečisti, vendar je potrebno dati predlog Statuta na odločanje Skupščini, ker se zadeva v vsem 
času ni uredila, je Upravna enota 24.5.2011 ta Statut zavrnila in poslala odločbo, da se zahteva 
po spremembi temeljnega akta zavrne. Predlagal je predsedstvu, da prečiščeno besedilo 
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Statuta Rokometne zveze, ki je bil po uskladitvi poslan na Upravno enoto 18.5.2011, ponovno 
poda na sejo Skupščine Rokometne zveze na glasovanje. Če bo tam predlog Statuta sprejet ga 
bomo ponovno poslali na Upravno enoto, kar je najkrajša pot. 
 
 
PREDSEDNIK je pozval predsedstvo k morebitnim vprašanjem ali komentarjem. 
 
SKLEP 

Predsedstvo potrjuje predlog Statuta RZS, ter ga podaja Skupščini RZS v sprejem. 

 
Sklep je bil soglasno sprejet (16 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽAN).  

 
Ad 6. 

 
Poročilo Strokovnega odbora RZS 

 
PREDSEDNIK je pozval predsednika Strokovnega odbora Toneta Tislja, da poda poročilo 
Strokovnega odbora RZS. 
 
TONE TISELJ je povedal, da so se na ustanovni seji dogovorili, da se bodo sestajali enkrat 
mesečno, ter, da na sejah prisostvuje tudi predstavnik RZS. Povedal je, da meni, da je zelo 
dobro, da imamo tak organ, da so do danes imeli tri seje, četrta je zaradi polne zasedenosti 
članov na žalost odpadla. Povedal je še, da želijo do leta 2013 pripraviti neko vizijo in 
strategijo. Poudaril je, da upa, da bo Strokovni odbor postal posvetovalni organ predsedstva 
RZS. 
 
PREDSEDNIK je pozval predsedstvo k morebitnim vprašanjem ali komentarjem. 
 
MATJAŽ AVSEC je vprašal, če so morda sprejeli kakšne sklepe.  
 
TONE TISELJ je od sprejetih sklepov izpostavil, da se ne smejo spreminjati propozicije  1. A 
ženske lige. Povedal je, da se ne more strinjati s tem, da je zmaga edino merilo in poudaril, da 
obstajajo neke druge komponente, ki so pri nas žal v nekem drugem planu. 
 
PREDSEDNIK je pozval prisotne, da povedo, če imajo še kako pobudo diskusije za Strokovni 
odbor. Povedal je, da se mu zdijo ideje na sejah Strokovnega odbora dobre, prave in 
ustvarjalne ter, da se izredno veseli Strategije razvoja rokometa do leta 2020, ki je že v 
nastajanju in bo strategija nas vseh. Strokovni odbor pa je tisti, ki nam jo bo poskusil pripraviti 
in predstaviti. 
Dodal je, da bi imel temo glede interesa v regionalnih tekmovanjih. Prišla je pobuda na temo 
moškega rokometa, dogaja se, da bodo te pobude prišle tudi na ženski strani ter mogoče še 
kake druge. Predlagal je, da mogoče ne bi bilo slabo, da bi v okviru Strokovnega odbora opravili 
to razpravo in dali dober impulz za predsedstvo, predvsem z vidika stroke. Želel bi, da 
Strokovni odbor opravi tudi razpravo o tem kakšen bo odnos predsedstva do regionalnih 
tekmovanj. 
 
TONE TISELJ je povedal, da so o tem že imeli neformalne razgovore ter, da so mnenja, da 
Slovenija tega ne potrebuje. 
 
PREDSEDNIK je povedal, da misli, da je to vseeno vredno nekega razmisleka, zapisa in 
priporočila za katero izmed naslednjih sej. 
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KARLO KASTELIC je pripomnil, da je potrebno narediti nekakšne smernice rokometa tudi v 
naprej ter, da misli, da bi bilo dobro, da bi Strokovni odbor to vseeno obravnaval, saj bi bilo 
takšno strokovno mnenje dobrodošlo. 
 
TONE TISELJ je povedal, da so o tem že debatirali ter poudaril, da končnega zaključka še 
nimajo. 
 
FRANCI PLIBERŠEK je vprašal na kakšen način bo regionalna liga delovala ter kaj ponujajo tako 
na nivoju tekmovanja kot na nivoju sodnikov in sodelujočih. 
 
TONE TISELJ je odgovoril, da smo bili Slovenci vedno izigrani ter, da bodo sodelovanje v ligi še 
obravnavali. 
 
PREDSEDNIK je potrdil, da se je predsedstvo seznanilo s poročilom Strokovnega odbora ter 
Tonetu Tislju predlagal, da čim prej skliče sejo Strokovnega odbora, ker je ena manjkala, da se 
ne bo zadeva razvodenela. 
 

Ad 7 
 

Poročilo o delovanju reprezentanc 
 
 

Ad 7. a 
 

Poročilo selektorja moške članske reprezentance Slovenije, kvalifikacije za EP 2012 
 
PREDSEDNIK je predal besedo selektorju moške članske reprezentance Borisu Deniću. 
 
BORIS DENIĆ je na kratko povzel poročilo o delovanju moške članske reprezentance, ki je v 
gradivu, ter pozval k morebitnim vprašanjem. 
 
PREDSEDNIK se mu je zahvalil za poročilo in mu še enkrat čestital za lep uspeh. Povedal je, da 
smo prvič (9.3.2011) napolnili Stožice, drugič (12.6.2011) pa smo imeli solidno polne Stožice. 
Povedal je, da je pri moški članski reprezentanci hvalevredno to, da se resnično kaže nek nov 
model igre, kar se je dalo zaznati z relativno velikim vključevanjem mlajših igralcev, izredno 
velikim številom novih reprezentantov, tudi takšnih, ki jih mnogi nismo poznali. Vidi pa se da je 
ta baza izredno kvalitetna predvsem glede na število igralcev, ki jih imamo registriranih. Tudi 
sami lahko vidite, da se je igra, ki se ji reče hitrost, borbenost in kolektivnost razmahnila. 
Mnogi izmed vas ste bili zelo zadovoljni s pristopom in s samim razvojem rokometne igre. 
Predsednik je poudaril, da je to njegov komentar in njegovo osebno razmišljanje.  
 

Ad 7. b 
 

Poročilo selektorja ženske članske reprezentance Slovenije, kvalifikacije za SP 2011 
 
 
PREDSEDNIK je predal besedo selektorju ženske članske reprezentance Tonetu Tislju. 
 
TONE TISELJ je povzel poročilo o delovanju ženske članske reprezentance, ki je v gradivu.  
 
PREDSEDNIK se je zahvalil selektorju ženske reprezentance, ter pozval h vprašanjem. 
 
IZIDOR KRIVEC je vprašal kakšni so cilji za naprej 
 
TONE TISELJ je povedal, da si prav visokih ciljev ne bi postavljal ter, da je pomembno, da 
vsaka igralka in reprezentanca kot takšna napredujejo. Poudaril je, da punce potrebujejo čas. 
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Problem vidi v tem, da jih je veliko v tujini, predvideva pa, da bodo nosilke ostale tiste igralke, 
ki so na Krimu. 
 
PREDSEDNIK je povedal, da je bil odziv reprezentantk in reprezentantov relativno velik, še 
posebno, če gledamo to kar se dogaja na košarki, sami veste koliko ljudi je do zdaj odpovedalo, 
kar je po svoje žalostno. Poudaril je, da je zelo pomemben odnos klubov do igralk ter, da bi 
mora imeti predsedstvo nalogo, ki jo je že Tone Tiselj večkrat izpostavil in da bo treba 
omogočiti, da bodo dekleta ostala v reprezentanci, da ne bo preveč osipa kot se je to dogajalo 
pri ženskah pri prejšnjem selektorju.  

 
Ad 8 

 
Sklic 17. seje skupščine RZS 

 
 
MITJA GOBEC je povedal, da je predlog termina, ki je usklajen s predsednikom, v sredo 
31.8.2011 ob 16:00 uri, ter, da se bodo v kolikor bo predsedstvo potrdilo dnevni red sprejemali 
akti ter izkazi za leto 2010. Za dodatne člane predsedstva po novem statutu, bomo evidenco 
opravili v jeseni, po sprejemu oziroma potrditvi novega statuta. Kar pa se tiče članov 
predsedstva, ki so člani združenj bomo preko poletja opravili evidenco teh kandidatov, ter jih 
dali na jesensko sejo predsedstva pred skupščino v potrditev 
 
PREDSEDNIK je vprašal, če moramo imeti formalno sejo predsedstva v živo pred skupščino ali 
lahko to opravimo korespondenčno. 
 
MITJA GOBEC je potrdil, da je lahko korespondenčna. 
 

SKLEP 

Predsedstvo potrjuje termin in dnevni red ter sklicuje 17. redno sejo skupščine 
Rokometne zveze Slovenije v sredo 31.8.2011 ob 16:00 uri. 
 
Sklep je bil soglasno sprejet (16 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽAN).  

Ad 9 
 

Pravica nastopa (RK ŽALEC/ŽRK SEŽANA) 1. A DRL – ženske za tekmovalno sezono 
2011/2012 

 
PREDSEDNIK je predal besedo Samu Kuzmi. 
 
SAMO KUZMA se je zahvalil predsedniku za besedo ter povedal samo na kratko v obrazložitev, 
da propozicije za tekmovalno sezono 2010/2011 v segmentu napredovanja iz 1.B v 1.A ligo 
govorijo o tem, da prvo in drugo uvrščeni ekipi iz 1.B, napredujeta v 1.A žensko ligo. Na koncu 
tekmovalne sezone 2010/2011 je drugo uvrščena ekipa 1.B ženske lige odpovedala nastop v 
sezoni 2011/2012 v 1.A ženski ligi. Povedal je, da je pisarna RZS pregledala celotno 
dokumentacijo glede tega problema in ugotovilo se je, da obstaja pravna praznina. Sklican je 
bil sestanek v sestavi dveh predsednikov združenj 1. A lige in 1. B lige ter predstavnikov obeh 
klubov (enajsto uvrščena ekipa 1.A lige in tretje uvrščena ekipa 1.B lige). Sklep tega sestanka 
je bil, da se o tem problemu vpraša za mnenje statutarno komisijo, ki je potrdila pravno 
praznino ter zapisala, da ni pristojna za razrešitev tega problema. Pisarna je nato vprašala za 
mnenje še arbitražno komisijo, ki je povedala, da v tem trenutku tudi ona ni pristojna za 
reševanje tega problema in predlagala, da o tem odloča Skupščina RZS ter prav tako je 
predlagala, da bi lahko obe Združenji 1. A in 1. B ženske lige sprejeli in pooblastili bodisi 
arbitražno komisijo, predsedstvo ali neki tretji organ, ki bi sprejel odločitev o tem, kdo bo 
popolnil 1. A žensko ligo za tekmovalno sezono 2010/2011. 
 
PREDSEDNIK se mu je zahvalil za kratko obrazložitev ter odprl razpravo. 
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KARLO KASTELIC je povedal, da v pravilih 1. A ženske lige zelo jasno in nedvoumno piše, da 
enajsti izpade, zato je želel opomniti, da je s tem, ko je sklical sestanek z Združenji 1. A in 1. 
B lige, naredil veliko napako in zavedel javnost. Poudaril je, da je njegovo mnenje, da je 
pravica o tem kdo napreduje eksplicitna pravica Združenja 1. B lige, kar je zelo lepo napisano v 
pravilih RZS oziroma njene skupščine ter v pravilih IHF-a in EHF-a, ter poudaril, da meni, da bi 
se morali tega držati. 
 
IZIDOR KRIVEC je povedal, da stvar ni tako črno bela ter, da meni, da ni nihče zavajal javnosti, 
ker pač obstaja pravna praznina, je potrebno stvari doreči in zapisati za naslednjo sezono. 
 
BORUT ŠKABAR se pridružuje mnenju Izidorja Krivca in Karla Kastelica, ter meni, da se je stvar 
preveč zakomplicirala že na začetku. Povedal je, da ga najbolj boli to, da je vse prej politika 
kot pa šport. 
 
PREDSEDNIK je povedal, da bo predsedstvo to »razpletlo« kot je tudi predlagala arbitražna 
komisija ter sprejel naslednji 
 
SKLEP 

Da se tretje uvrščeni 1.B lige uvrsti v 1.A ligo glede na to, da se je drugo uvrščeni tej 
pravici odpovedal. 
 
Sklep je bil soglasno sprejet (16 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽAN). 

 
Ad 10 

 
Potrditev propozicij posameznih rokometnih združenj za sezono 2011/2012 

 
SAMO KUZMA je povedal, da je v konkretnem primeru pisarna delovala popolnoma v skladu z 
vsemi priporočili tako Statutarne kot tudi Arbitražne komisije kot tudi v skladu in s priporočili 
obeh predsednikov lig. 
Povedal je, da so bile propozicije 1.B moške lige in 2.DRL za moške že sprejete in potrjene na 
posameznih združenjih. Propozicije 1.A ženske lige, 1.B ženske lige, so bile prav tako že 
sprejete in potrjene na posameznih združenjih, razen v segmentu napredovanja in izpadanja, 
kjer jih bo potrebno še uskladiti. Predlog 1.A ženske lige, da v sezoni 2011/2012 izpade zadnja 
uvrščena ekipa, predzadnja pa igra kvalifikacije. Predlog 1.B ženske lige pa je, da propozicije 
ostanejo enake kot do sedaj in sicer, da prvo in drugo uvrščena ekipa napredujeta v višji krog 
tekmovanja. V kolikor ne napreduje ena izmed teh dveh ekip, se pravica za napredovanje 
prenese na naslednje uvrščene ekipe. Ta zadeva se v tem segmentu dopolni. 
 
PREDSEDNIK je izrazil željo, da predsedstvo resnično zadolži pisarno, vse strokovne službe ter 
vsa združenja, da v prihodnji sezoni ne bomo imeli takšnih predpisov, da ne bi vedeli kaj se 
dogaja znotraj posameznih lig, predvsem pri prehajanju iz ene lige v drugo. Tu smo do sedaj 
imeli praznino, saj stvari niso bile dovolj jasno dorečene. Predlagal je, da predsedstvo 
pooblasti pisarno Rokometne zveze, da do začetka tekmovalne sezone skupaj z združenji, ki 
predstavljajo klube uredijo zadeve v zvezi s tekmovalnimi predpisi. Dodal je, da ne vidi 
razloga, da to ne bi bilo urejeno ter, da stvari ne bi mogli spraviti na isti imenovalec, 
nenazadnje so vsa združenja pod okriljem Rokometne zveze Slovenije ter na podlagi razprave 
na glasovanje podal naslednji 
 
SKLEP 

Predsedstvo potrjuje propozicije državnih rokometnih lig za 1. B in 2. DRL moški in 
Pokala Slovenije za sezono 2011/2012. 
 
Sklep je bil soglasno sprejet (16 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽAN). 
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Ad 11 
 

Tekoče zadeve in razno 
 

Ad 11.a 
 

Pravila/Statut posameznih združenj za sezono 2011/2012 
- Pravila Združenja 1. A MRL; 

- Pravila Združenja 1. A DRL ženske; 
- Pravila Združenja 1. B DRL moški; 

- Pravila Združenja 1. B DRL ženske; 
- Pravila Združenja 2. DRL moški in Statut ZRODS; 

- Pravila Združenja rokometnih klubov tekmovanja mladih 
 

PREDSEDNIK je predal besedo Mitji Gobcu. 
 
MITJA GOBEC je povedal, da je danes 11.6.2011 prišla pobuda klubov (dodatno gradivo) 2. 
rokometne lige za moške, ki apelira na pisarno, da se 2. rokometna liga igra po pravilih, ki 
veljajo za vsa združenja, ki niso pravna oseba, se pravi po pravilih RZS in ne po Statutu ZRODS-
a. Poudaril je, da smo to točko namensko postavili pred sprejemom pravil in Statuta, ker bi v 
točki 11. morali potrditi pravila Združenj 2. DRL moški in Statut ZRODS-a, vendar je v tem 
primeru potrebno obvestiti predsedstvo o apelu klubov, da naj bi bilo do ponedeljka 10 klubov 
podpisanih, zaenkrat jih je le osem. S povedanim je odprl razpravo in s tem povezane sklepe.  
 
JANEZ MARTINČIČ je povedal, da je bilo združenje formirano le zaradi pravne formalnosti ter, 
da bi tekmovanje tudi v bodoče potekalo pod okriljem RZS, saj je bilo predsedstvo tisto, ki jih 
je februarja potrdilo. Povedal je, da spoštujejo akte Rokometne zveze, imajo iste Propozicije, 
isti Registracijski pravilnik, isto arbitražo ter, da ne vidi nikakršnega problema.  
 
PREDSEDNIK je povedal, da bomo samo evidentirali, da problema ni, da bo RZS z veseljem 
organizirala tekmovanje v 2. ligi. 
 
MITJA GOBEC je pojasnil, da bo RZS organizirala tekmovanje v 2. ligi po pravilih, ki veljajo za 
vsa združenja, ki niso pravne osebe in ne po Statutu ZRODS-a, kar je tudi bil apel klubov. 
 
JANEZ MARTINČIČ je ponovil, da je združenje polnopravni član Rokometne zveze, kar je 
predsedstvo potrdilo v mesecu februarju. Povedal je še da, če bi se spoštovali sklepi združenja, 
ko le ta še ni bil pravna oseba, potem do združenja kot pravne osebe sploh ne bi prišlo. 
 
BOŠTJAN KOZOLE je potrdil, da je predsedstvo pred meseci to res potrdilo. 
 
PREDSEDNIK je predlagal, da se ta pobuda podpre, da bo RZS organizirala tekmovanje, da 
pričakujemo, da se bosta, tako kot je zapisano v apelu prijavila najmanjša dva kluba. Hkrati pa 
je predlagal, da se na vse klube, ki so člani te moške lige, naslovi nek sklep, ter na glasovanje 
podal naslednji 
 
SKLEP 
Predsedstvo sprejme sklep, da se glede pravil postopa v skladu z 51. členom 2. odstavka 
Statuta RZS. 
 
Sklep je bil soglasno sprejet (16 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽAN). 

SAMO KUZMA je pojasnil, da so bila pravila 1. A ženske, 1. B ženske in 1. B moške lige že 
sprejeta in potrjena na sejah posameznih združenj. Pravila Združenja 1. A moški bodo sprejeta 
in potrjena naknadno. Pravila Združenja rokometnih klubov tekmovanja mladih pa bodo tudi 
verjetno sprejeta v kratkem. Poudaril je, da je pisarna dala vsa pravila na statutarno komisijo, 
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ki bo podala svoje mnenje, katero nato potrjuje Skupščina RZS (govorimo seveda samo o 
skladnosti pravil s Statutom RZS). 

PREDSEDNIK je povedal, da so imeli kvalitetno diskusijo s strani klubov 1. lige. Ugotovljeno je 
bilo tudi, da je v zadnjih letih nastalo kar nekaj kvalitetnih pravnih podlag poslovanja teh 
klubov (pravilniki,…). Dogovorili so se, da se bodo pisarna in posamezni člani te bivše 
organizacije sestali in videli katere akte, seveda z ustreznimi modifikacijami, bi lahko 
uporabili. Predsednik je poudaril, da si želi, da bi se na današnji seji, kar je najbolj čista in 
najbolj poštena pot, dala možnost klubom, da se dogovorijo. Hkrati je pozval, da naj se vse 
tisto kar je bilo dobro z vidika aktov, ki so nastali znotraj ZROPS-a, uporabijo seveda ponovno 
ob ustrezni modifikaciji. Če pa na podlagi konference teh klubov ne bo konsenza, bomo 
primorani znotraj seje predsedstva dati pravila, ki bodo skupna in enotna tudi moški 1. ligi in 
jih sprejeti, sicer tekmovanja ne bo možno začeti. Meni, da bodo stvari tekle, kot so bile 
dogovorjene, za vsak slučaj pa bi bilo dobro, da bi se klube seznanilo za iniciativo znotraj 
konference 12-ih prvoligaških klubov ter, da pričakujemo, da bo dogovor glede aktov sklenjen, 
v nasprotnem primeru bodo veljala pravila enotna za vse. Predsedstvo je sklenilo, da se zgornji 
sklep dopolni in sicer: 

POPRAVLJEN SKLEP 
Predsedstvo sprejme sklep, da se klube obvesti o iniciativi znotraj konference 12-ih 
prvoligaških klubov ter, da pričakujejo, da bo dogovor glede aktov sklenjen, v 
nasprotnem primeru bodo veljala pravila enotna za vse, se pravi, da se glede pravil 
postopa v skladu z 51. členom 2. odstavka Statuta RZS. 

 
 

Ad 11. b 
 

Podaljšanje mandata članom Registracijske komisije 
 
MITJA GOBEC je povedal, da je predsedstvo RZS pristojno za imenovanje Registracijske 
komisije, ki je delovala dobro, zato je predlagal imenovanje v isti sestavi (Koršič, Ban, Kovač) 
še za delovanje enega leta. 
 
PREDSEDNIK je pozval h razpravi oziroma podaji morebitnega drugačnega mnenja. 
 
JOŽE GALOF je vprašal kolikokrat se je Registracijska komisija sestala. 
 
MITJA GOBEC je povedal, da te informacije žal nima. 
 
JOŽE GALOF je pripomnil, da je seznanjen, da samo eden od naštetih članov Registracijske 
komisije, fizično dela. 
 
MITJA GOBEC je odgovoril, da zaenkrat pritožb ni bilo ter poudaril, da v tem, da Registracijska 
komisija ostane v isti zasedbi, ne vidi problema. 
 
PREDSEDNIK je vprašal Samota Kuzmo, če ima morda on kakšno izkušnjo. 
 
SAMO KUZMA je povedal, da se pridružuje mnenju generalnega sekretarja ter potrdil, da 
Registracijska komisija opravlja svoje delo kvalitetno in strokovno. 
 
PREDSEDNIK je pozval h glasovanju, da se sprejme  
 
 
 



____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
Zapisnik 8. seje predsedstva Rokometne zveze Slovenije, Ljubljana, 11. julij 2011  

13 

SKLEP   
Da se predsedstvo, v skladu s 26. členom Statuta RZS, podaljša mandat članom 
Registracijske komisije, za čas mandata predsedstva, v sestavi: Aleš Koršič, Marko Ban in 
Oskar Kovač. 
 
Sklep je bil sprejet (15 ZA, 0 PROTI, 1 VZDRŽAN). 

 
Ad 11. c 

 
Sodniška problematika – evidentiranje sodnikov 

 
PREDSEDNIK je prosil Mitjo Gobca, da predstavi to točko ter poda predloge o katerih bodo 
sklepali. 
 
MITJA GOBEC je povedal, da se je glede razrešitve sodniške problematike predsednik RZS 
podelil mandat pet članski komisiji, da pripravi neke vrste akcijski načrt glede reševanja 
sodniške problematike, ter poimensko imenoval pet članov strokovnega odbora nove 
organizacije, začasnega Strokovnega odbora sodniškega združenja RZS. To so g. Andrej 
Juratovec, g. Tomo Vodopivec, g. Samo Kuzma, g. Uroš Mohorič ter generalni sekretar RZS, ki 
ima pooblastilo predsedstva, da zamenja katerega koli člana, ki bi oviral delo tega organa. V 
tem trenutku je njihova glavna naloga, da se formira kot začasno telo in sicer za obdobje 
enega leta, katerega prednostna naloga je vzpostavitev sistema in nudenja sodniških storitev 
vsem uporabnikom pod okriljem RZS, in deluje po načelu enakopravnosti ter na volonterski 
bazi. Prosil je predsedstvo, da potrdi Strokovni odbor, da jim podeli mandat ter jim s tem 
omogoči, da v najkrajšem možnem času začnejo z delom. Pripraviti morajo celotno strategijo 
in plan, uskladiti cene ter podpisati pogodbe. Izhajali bodo iz evidence sodnikov, ki so se po 
sklepu predsedstva prijavili na Rokometni zvezi. Naknadno smo izpeljali še evidenco delegatov. 
To je baza iz katere se bodo izbirali sodniški pari, ki bodo sodili tekmovanja v prihodnji sezoni. 
Iz povedanega bi oblikovali sklep, z izjemo 1. lige. Predsedstvo je opozoril na dopis ZDRSS-ja, 
ki smo ga dobili naknadno (dodatno gradivo). 
 
PREDSEDNIK je povedal, da ne smatra, da bi šlo za kakršnokoli izjemo. Poudaril je, da bodo s 
samim ravnanjem v prihodnosti ravnali v smislu kot je bilo ves čas mišljeno. Morda je videti, da 
gre za izjemo, ker je bilo kljub temu znotraj 1. lige z vidika sojenja, s strani velike večine 
klubov dana podpora strokovnemu delu g. Juratovca. Takrat, ko smo se pogovarjali o tem kako 
vzpostaviti tekmovanje v 1. ligi, ni bilo nobene dileme, da ne bi zagotovili neke kontinuitete. 
Poudaril je, da tu samo sporočajo, da se aktivnosti, ki potekajo znotraj RZS in tega strokovnega 
odbora za sodnike nadaljevale ter, da se bo tu krovna skupna zgodba dogajala pod okriljem RZS 
in to za vsa tekmovanja. Povedal je, da je njegovo mnenje, da bo skupna zgodba še širša ter, 
da misli, da bo v prihodnjih tednih potrebno priti do določenih razgovorov, ki bi stvari zelo 
natančno precizirali z vidika sodniških parov, delegatov, načina dela, žreba,…  
Ponovil je, da ne gre za nikakršno izjemo, da je potrebno izhajati iz dejstva, da so eden od 
elementov s katerim je bila večina klubov v lanskem letu zadovoljna sodniki. Po drugi strani pa 
je bilo na tej konferenci s klubi dovolj jasno izpostavljeno, da bi bilo smiselno sodniško bazo 
bistveno razširiti, ter nadaljevati z vsem kar ni bilo problematično. 
Poudaril je, da so bile pred dvema tednoma tri stvari odprte in sicer: 
1. sodniki - nadaljujemo po poti, ki smo si jo začrtali, saj imamo evidentirane sodniške pare. 
2. tekmovanje v 1. ligi – zgodba je vzpostavljena. 
3. neurejenost prestopov iz višje v nižjo ligo (Žalec, Sežana, Koper, Slovenj Gradec,...) - ta del 
postavili in je popolnoma jasno katere ekipe igrajo v kateri ligi. 
 
Predsednik je poudaril, da se bo osebno zavzel, da najdemo skupno pot, ki bo vodila v dobrobit 
slovenskega rokometa in mora imeti vrhunski servis s strani sodnikov, ki morajo biti pošteni, 
kvalitetni in jih mora biti dovolj. Gospodu Vodopivcu je povedal, da je dopis prebral ter, da ga 
jemlje zgolj kot informacijo oziroma razmišljanje, ter predsedstvo pozval k vprašanjem. 
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IZIDOR KRIVEC je dejal, da mora pokomentirati, ker prihaja iz ženskega dela, prevečkrat pa se 
govori samo o moškem delu. Kar se tiče sodniške zgodbe je poudaril, da želi, da se Strokovni 
odbor potrdi, da se mu podeli mandat brez vmešavanj, da se ne bodo skregali. Pozval je naj 
Strokovni odbor dela kot je treba, da ne bomo septembra spet v kakšni dilemi. Povedal je, da 
podpira in dviguje roko za Strokovni svet ter, da želi, da le ta deluje strokovno. 
 
PREDSEDNIK je ponovil predlagane člane Strokovnega odbora ter pojasnil, da imamo vrhunsko, 
kompetentno ekipo, ki mora stvar pripeljati do konca. 
 
MITJA GOBEC je menil, da bi bilo dobro dodati, da v kolikor ne bi dobili potrditve g. Juratovca 
do nekega datuma, da bi lahko Strokovni odbor vseeno pričel z delom. 
 
PREDSEDNIK je menil, da ni nič slabega, če se g. Juratovca pozove, da v 48-ih urah poda svoj 
pristanek še formalno. Pozval je predsedstvo, da poda sledeči  
 
SKLEP 
V skladu s 26. členom Statuta, ki predvideva oblikovanje začasnih komisij, se za obdobje 
enega leta (od 1.7.2011 do 1.7.2012) oblikuje začasni strokovni odbor sodniškega 
združenja RZS v sestavi: Andrej Juratovec, Tomo Vodopivec, Samo Kuzma, Uroš Mohorič 
ter generalni sekretar Mitja Gobec, ki ima možnost odpoklica katerega koli člana, po 
pooblastilu predsedstva RZS. Strokovni odbor izvaja naloge in zasleduje cilje določene v 
poročilu, ki je sestavni del tega sklepa. 
 
Sklep je bil soglasno sprejet (16 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽAN). 

 
PREDSEDNIK je vprašal generalnega sekretarja kakšni so naslednji koraki, saj je potrebno stvari 
pripeljati do konca v določenih rokih. 
 
MITJA GOBEC je povedal, da mora biti vse (vsa pravila igre, vse strategije, podpisane vse 
pogodbe s sodniki, usklajene vse cene) končano do 2.9.2011 oziroma pred koncem avgusta. Kar 
pomeni, da se mora v najkrajšem možnem času Strokovni odbor sestati. 
 
PREDSEDNIK je prosil predsedstvo, da pooblastijo generalnega sekretarja, da diktira dinamiko 
srečanj Strokovnega odbora. Predlagal je, da se to doda sklepu za katerega so malo prej 
glasovali. 
 
POPRAVLJEN SKLEP 
V skladu s 26. členom Statuta, ki predvideva oblikovanje začasnih komisij, se za obdobje 
enega leta (od 1.7.2011 do 1.7.2012) oblikuje začasni strokovni odbor sodniškega 
združenja RZS v sestavi: Andrej Juratovec, Tomo Vodopivec, Samo Kuzma, Uroš Mohorič 
ter generalni sekretar Mitja Gobec, ki ima možnost odpoklica katerega koli člana, po 
pooblastilu predsedstva RZS. Strokovni odbor izvaja naloge in zasleduje cilje določene v 
poročilu, ki je sestavni del tega sklepa. Generalni sekretar ima vsa pooblastila 
predsedstva, da diktira tudi dinamiko srečevanj Strokovnega odbora. 
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Ad 11. d 
 

Predlog nagrad za uvrstitev na EP 2012 za moško člansko reprezentanco 
 

PREDSEDNIK je predsedstvo pozval, da se pomaknejo naprej na naslednjo točko in sicer na 
predlog nagrad za uvrstitev na EP 2012 za moško člansko reprezentanco. 
 
MITJA GOBEC je povedal, da imamo v tem trenutku predlog nagrad, v katerem je predlagano, 
da se reprezentanca odpove dnevnicam in se jim izplača denarna nagrada v znesku 50.000,00 
EUR bruto (se razdeli med člane reprezentance), dodal je še, da se nagrada izplača tudi 
selektorju in pomočniku selektorja moške članske reprezentance, kot imata definirano v 
pogodbi. Obenem je apeliral na sponzorski del predsedstva, da bi poskusili poiskati dodatna 
možna sredstva namenjena za izplačilo prej omenjenih nagrad. 
 
BORUT ŠKABAR je vprašal, če je bil apel namenjen obstoječim ali potencialnim novim 
sponzorjem. 
 
MITJA GOBEC je pojasnil, da se obstoječim sponzorjem lahko doda aneks h pogodbi. Z novimi 
sponzorji pa se sklene sponzorska pogodba. 
 
BORUT ŠKABAR je izrazil dvom glede novih sponzorjev, ki bi lahko imeli interes po sponzorstvu 
samo zaradi lokacije EP 2012, ki bo v Srbiji. 
 
MITJA GOBEC je razložil, da bomo veseli vsakega sponzorja »starega ali novega«. 
 
IZIDOR KRIVEC je vprašal, če ni bil Pravilnik o izplačevanju nagrad že izglasovan. 
 
MITJA GOBEC je razložil, da je Pravilnik o reprezentancah, ki opredeljuje nagrade že zastarel 
ter, da ima RZS pripravljen že predlog novega, tako za moške kot ženske reprezentance, ki je 
trenutno v pregledu pri kapetanu moške reprezentance Urošu Zormanu.  
 
PREDSEDNIK je pojasnil, da v bodoče reprezentanca ne bo več dobivala dnevnic. 
 
IZIDOR KRIVEC je vprašal, če to pomeni, da v primeru, če se reprezentanca ne uvrsti, tudi ne 
dobijo dnevnic. 
 
MITJA GOBEC je pojasnil, da dnevnice ne bodo izplačane v nobenem primeru. 
 
PREDSEDNIK je povedal, da se mu to zdi zelo korektno, ter predal besedo Tonetu Tislju. 
 
TONE TISELJ je vprašal, če bo to prišlo v poštev tudi za žensko reprezentanco, ker se nikoli ne 
ve, kdaj se stvari lahko obrnejo. 
 
MITJA GOBEC je razložil, da povedano velja za obe reprezentanci. 
 
PREDSEDNIK je dal v potrditev predlog naslednjega sklepa: 
 
SKLEP 
Predsedstvo sprejme sklep o višini nagrade za igralce moške članske reprezentance ob 
uvrstitvi na EP 2012. Višina nagrade za igralce znaša skupno 50.000,00 EUR bruto ter o 
višini nagrade za selektorja moške članske reprezentance ob uvrstitvi na EP 2012, višina 
nagrade za selektorja je 2.000,00 EUR bruto. 
 
MITJA GOBEC je opozoril, da imata selektor in pomočnik selektorja moške članske 
reprezentance navedeno določeno v pogodbi. 
 
Sklep je bil soglasno sprejet (16 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽAN). 
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Ad 11. e 

 
Dopis RK CELJE PIVOVARNA LAŠKO – dopolnitev Registracijskega pravilnika 

 
 
PREDSEDNIK je povedal, da na začetku pri dnevnem redu niso povedali, da umikajo točko 11. e 
z dnevnega reda, ker se je g. Pungartnik opravičil in ni prisoten na seji predsedstva ter pozval h 
morebitnim vprašanjem in pobudam. 
 

Ad 11. f 
 

Razno 
 

BORUT ŠKABAR je menil, da bi moralo biti v propozicijah zapisano, da se sme smola uporabljati 
v rokometnih dvoranah, ker trenutno nekateri klubi nimajo dovoljenja za uporabo smole. 
 
MITJA GOBEC je povedal, da je to zadevo urejal g. Kalin, ki je trenutno na dopustu. 
 
PREDSEDNIK je pozval Toneta Tislja, da bi Strokovnemu svetu predlagal še eno nalogo in sicer 
razpravo glede uporabe smole v dvoranah. 
 
TONE TISELJ je povedal, da o uporabi smole odloča upravitelj dvorane. 
 
PREDSEDNIK je predvideval, da seja Strokovnega odbora verjetno še kak mesec ne bo sklicana, 
ker smo v času dopustov, zato je predlagal, da pisarna pripravi dopis, da Predsednik 
Strokovnega odbora podaja pozitivno mnenje v zvezi z uporabo smole na rokometnih igriščih. S 
tem dopisom dajemo možnost posameznikom, da lahko z upravljalci športnih dvoran pridobijo 
soglasje h uporabi smole. 
 
IZIDOR KRIVEC je povedal, da je v primeru, če zadevo zapišemo v propozicije organizator 
tekme dolžan zagotoviti drugo dvorano. 
 
PREDSEDNIK je povedal, da, če je predsednik Strokovnega odbora podal svoje mnenje, potem 
se tudi on s tem strinja ter pozval, da se sprejme naslednji  
 
SKLEP 
Pisarna RZS bo dopolnila pravila oziroma propozicije tekmovanj v vseh ligah, kjer se 
igra rokomet, da je smola sestavni del tega športa. 
 
Sklep je bil soglasno sprejet (16 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽAN). 

PREDSEDNIK je poudaril, da ne bomo delali izjem, se pravi, da bo zgornji sklep veljal za vse, 
tudi za mlade ter ponovno pozval h morebitnim pobudam. 
 
 
 
JOŽE GALOF je opomnil, da je ZROPS pred leti prevzel obveznosti RZS v višini cca 55.000,00 
EUR, danes pa ima ZROPS minus v približno enakem znesku. 
 
PREDSEDNIK je vprašal kakšna je ta obveznost. 
 
JOŽE GALOF je ponovil, da je ZROPS prevzemal dolgove RZS-ja ter prosil, da se te stvari 
preverijo, da se dogovorimo, da ne bo kakega spora. 
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PREDSEDNIK je povedal, da o tem danes ne bomo odločali in predlagal, da pisarna zadevo 
preveri. 
 
MITJA GOBEC je vprašal, če je prav razumel, da je pisarna RZS od druge pravne osebe, 
prevzemala dolgove. 
 
JOŽE GALOF je povedal, da takrat ZROPS še ni bila druga pravna oseba. 
 
MITJA GOBEC je menil, da ni mogoče, da bi se prevzemali dolgovi od druge pravne osebe. 
 
IZIDOR KRIVEC je menil, da bi morali ta dolg prevzeti klubi in ne RZS. 
 
PREDSEDNIK se je strinjal, da se 55.000,00 EUR razdeli med 12 klubov. 
 
 
 
JANEZ MARTINČIČ je povedal, da je na internetu videl, da so vstopnice za ogled tekem v Srbiji 
že v prodaji. Predlagal je, da bi se pisarna pozanimala glede vstopnic. 
 
MITJA GOBEC je razložil, da se je pisarna že pozanimala in, da se v tem trenutku že 
dogovarjamo z agencijo, ki bo prevzela vse v našem imenu, da si pisarna že v naprej zagotovi, 
da ne bo imela minusa pri nakupu vstopnic, kot se je dogajalo v preteklosti, ko je RZS v naprej 
kupovala vstopnice, katerih nato ni uspela prodati. 
 
IZIDOR KRIVEC je menil, da bi bilo dobro uvesti način prodaje vstopnic kakršnega smo imeli za 
tekmo s Poljsko, ko so klubi sami kupili vstopnice. 
 
MITJA GOBEC je povedal, da bo agencija organizirala različne pakete, prodajala bo tako 
vstopnice kot celotne aranžmaje. Zveza bo poskušala od agencije pridobiti določeno provizijo. 
V preteklosti je zveza v takšnih situacijah zalagala sredstva za nakup vstopnic, tokrat pa se 
bomo skušali temu izogniti, vsekakor pa to ne bo šlo na račun klubov. Cene vstopnic pa so že 
znane.  
 
JANEZ MARTINČIČ je poudaril, da je želel samo potrditev, da bodo klubi prišli do vstopnic. 
 
PREDSEDNIK je menil, da bo pisarna poskrbela za dovolj vstopnic, saj je vsem v interesu, da si 
bo tekme v živo ogledalo čim večje število Slovencev. 
 
Predsedstvu se je zahvalil za učinkovito sejo. 
 
 
 
 
Ljubljana, 18.07.2011 
          Franjo Bobinac, l.r. 
 
       Predsednik Rokometne zveze Slovenije  
 
 
 

 


