ZAPISNIK
27. seje predsedstva Rokometne zveze Slovenije,
ki je bila v torek, 25. februarja 2014 ob 16.00 uri,
v prostorih Rokometne zveze Slovenije, Leskoškova cesta 9 e, 1000 Ljubljana.
PRISOTNI ČLANI PREDSEDSTA: Matjaž AVSEC, Martin HEBAR, Borut ŠKABAR, Andrej
JURATOVEC, Primož KAPUS, Boštjan KOZOLE, Marjan POTOKAR, Andrej PUCER, dr. Bor
ROZMAN, Aleš ZORKO, Janez ŽIVKO in predsednik Franjo BOBINAC;
ODSOTNI ČLANI PREDSEDSTVA: Danilo FERJANČIČ, Metka KOCBEK, Franci MIKLAVČIČ, mag.
Boris NOVAK, Marko PLANINC, dr. Primož PORI, Sergeja STEFANIŠIN, Gorazd ŠKOF, Janez
ŠKRABEC, Stanko TOMŠE;
OSTALI PRISOTNI: Bojan CIZEJ, Goran CVIJIĆ, Samo KUZMA, Uroš MOHORIČ, Janez RIGLER,
Marin ŠEBALJ, Irena STARC, mediji.
DNEVNI RED:
1. Potrditev zapisnikov 25. redne in 26. korespondenčne seje predsedstva RZS;
2. Poročilo o aktivnostih pisarne v obdobju od 17.09.2013 do 25.02.2014;
3. Poročilo selektorja moške članske reprezentance Borisa Denića;
4. Sodelovanje slovenskih klubov v Seha ligi;
5. Pobuda združenja 2. DRL za ustanovitev 3. DRL za moške;
6. Predlog ustanovitve državnega prvenstva v rokometu na mivki;
7. Razno
PREDSEDNIK Franjo BOBINAC je pozdravil vse navzoče ter odprl 27. sejo predsedstva RZS. V
nadaljevanju je podal informacijo, da je ob pričetku seje prisotnih 12 od 23-ih članov
predsedstva. Zoran JANKOVIĆ, Franci MIKLAVČIČ in Metka KOCEBEK so predsedniku podali
pooblastilo. Seja se je torej nadaljevala s 15 glasovi. Na seji je pozdravil tudi Bojana CIZEJA,
predstavnika podjetja Pivovarna Laško d.d., ki se zopet vrača kot spoznor v RZS. Predlagal ga
bo tudi za člana predsedstva, kar bo potrebno še proceduralno ustrezno izpeljati. Prisotne je
obvestil o sklenitvi dogovora s podjetjem GEN-I, ki je pripravljen sodelovati in podpirati ženski
rokomet, predvsem mladinke in kadetinje. Gre za večletno sponzorsko pogodbo. Tudi s
Petrolom so opravili sestanek, kjer so se dogovarjali za sponzorstvo za naslednje obdobje in
dogovori so že blizu konca. Petrol je eden od sponzorjev, ki zna sponzorstvo dobro izkoristiti.
Ena izmed pobud je tudi Petrolov igralec meseca.
SKLEP
27. seja predsedstva RZS je sklepčna, saj je bilo ob pričetku seje prisotnih 12 od 23
članov predsedstva RZS. Predsedstvo nadaljuje sejo s 15 glasovi (12 prisotnih + 3
pooblastila).
PREDSEDNIK je pozval je člane predsedstva, da glasujejo o predlaganem dnevnem redu.
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SKLEP
Potrdi se dnevni red 27. seje predsedstva RZS.
Sklep je bil soglasno sprejet (15 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽAN).
Ad. 1
Potrditev zapisnikov 25. in 26. seje predsedstva RZS
PREDSEDNIK je pozval k pripombam na zapisnika 25. in 26. seje predsedstva RZS. Ker nihče od
prisotnih članov ni podal pripomb, je predsednik podal
SKLEP
Potrdita se zapisnika 25. in 26. seje predsedstva RZS
Sklep je bil soglasno sprejet (15 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽAN).
Ad. 2
Poročilo o aktivnostih pisarne v obdobju od 17.09.2013 do 25.02.2014
PREDSEDNIK je pri tej točki besedo predal Goranu Cvijiću, generalnemu sekretarju.
GORAN CVIJIĆ je povedal, da je bilo v poročilu natančno terminsko opredeljeno, kaj in kje so
se dogajale aktivnosti. Zelo pomembno je, da se je moška članska reprezentanca uvrstila na
dodatne kvalifikacije za SP. Moška mladinska reprezentanca se pripravlja na kvalifikacije za
evropsko prvenstvo, ki bodo v Sloveniji v Slovenj Gradcu. Kadeti pa bodo nastopili Olimpijskih
igrah mladih v Nanjingu. Posebno pozornost namenjajo tudi ženskemu rokometu. Ženska
članska reprezentanca je premagala Srbijo in si s tem odprla možnost za uvrstitev na evropsko
prvenstvo 2014 Madžarska&Hrvaška. Logistično so izpeljali tudi odhod na mednarodni turnir
mladink in kadetinj, ki so šle v Švico. Sklicali smo tudi področne reprezentance oz. pregledni
trening deklic letnik 2000.
V mesecu marcu bo tudi pričetek projekta »štipendija Iztoka Puca«, katerega smo
sooustanovitelji poleg Hrvaške rokometne zveze in Olimpijskega komiteja Slovenije in Hrvaške.
Olimpijska komiteja Slovenije in Hrvaške bosta pokrivala štipendijo za enega slovenskega in
enega hrvaškega igralca.
PREDSEDNIK je predlagal, da bi na naslednji seji predstavili tudi kriterije za pridobitev
štipendije. Osvetlil je še dejstva glede rokometnih dosežkov ter povedal, da je rokomet edini
ekipni šport, ki je bil kar dvakrat na olimpijskih igrah. Ta primat še vedno držimo. Glede
klubskega rokometa je povedal, da obstaja zelo malo držav, ki imajo kar dva predstavnika med
16 najboljših klubov. Če bi gledali le po tem kriteriju, smo na vrhu. Na svetovnem prvenstvu
smo bili med prvimi štirimi.
SKLEP
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Kot informacijo se sprejme poročilo o aktivnostih RZS od 17.09.2013 do 25.02.2014.
Ad. 3
Poročilo selektorja moške članske reprezentance Borisa Denića
PREDSEDNIK je v odsotnosti Borisa Denića besedo predal Urošu Mohoriču, da predstavi njegovo
poročilo.
UROŠ MOHORIČ je na kratko povzel pisno poročilo Borisa Denića. Dobro je, da smo se uvrstili v
junijske dodane kvalifikacije. Do tedaj moramo reprezentanco dobro pripraviti za tekmi z
Madžarsko. Pred tem se bodo udeležili mednarodnega turnirja na Danskem, kjer bosta
sodelovali še Norveška in Francija. To je zelo močen turnir. Omenjene tekme nam bodo služile
kot preizkušnja za junijski kvalifikacijski tekmi. V mescu juniju moramo zagotoviti močno
pripravljalno tekmo, za kar se že dogovarjamo. Tekma naj bi bila 31.05. oz. 01.06.2014.
Trenutno so vsi potencialni igralci zdravi in vsi vpeti v klubski pogon. Kazen s strani EHF-a za
zadeve na tekmi z Ukrajino še ni določena.
SKLEP
Kot informacijo se sprejme poročilo selektorja moške članske reprezentance Borisa
Denića.
Ad. 4
Sodelovanje slovenskih klubov v SEHA ligi
PREDSEDNIK je povedal, da je danes to ključna točka. V samem uvodu te točke je povedal, da
je pred časom dobil s strani klubov RK Celje Pivovarna Laško, RK Gorenje Velenje, RK Maribor
Branik pobudo, da se ponovno premisli o sodelovanju v SEHA ligi. Glede na dejstvo, da vmes
nismo imeli seje predsedstva, se je sestal kolegij in ugotovili so, da je smiselno to pobudo
premisliti in ugotoviti interes RZS, z upoštevanjem dejstva, da so razmere danes drugačne kot
pred tremi leti. Drugačno je dejstvo, da se zaradi ekonomskih razmer gleda širšo regijo. Vse
družbe – sponzorji delujejo na področju celotne regije. Drugi element drugačnosti je ta, da se
je slovenska liga spremenila. Če so včasih klubi kot so RK Celje Pivovarna Laško, RK Gorenje
Velenje, RK Cimos Koper vlekli ostale klube navzgor, je zdaj situacija obratna. Raven ostalih
klubov tišči vodilna kluba navzdol. Število reprezentantov, ki igrajo v slovenski ligi je
zmanjšano. Pobuda za igranje v SEHA ligi je na mestu. Sodelujoči klubi bi se priključili 4-im
klubom iz slovenske lige in igrali le končnico. To je nekaj pozitivnih elementov, ki jih je
predstavil Hebarju. Združenje prvoligašev je o tej temi že razpravljalo. Vesel je, da je predlog
naletel na plodna tla. Predlagal je dve ekipi, ki bi paralelno delovali. Prva bi šla v dokončna
pogajanja z SEHA ligo, druga pa bi delovala na tekmovalni ravni in bi nam na naslednji seji
predsedstva dala predlog, kako bi bilo organizirano tekmovanje v slovenski ligi, tudi glede
sodelovanja s klubi in sodniki. Mediji so za predlog že slišali in zahvaljuje se jim za dobro
razmišljanje in stališča.
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MARTIN HEBAR je povedal, da na združenju ni bilo zadržkov. Zadeva je problematična le zaradi
tega, ker bi morali spremeniti tekmovalni sistem. Tekmovalni sistem naj bi bil tak, ki bi
omogočil napredovanje v to ligo. Dogovorili so se, da bodo podali ideje, kakšen naj bi bil
tekmovalni sistem. V dogovore so povabili tudi predstavnike 1. B lige. Tekmovalni sitem se
mora naknadno sprejeti še na skupščini.
PREDSEDNIK je menil, da bi bilo optimalno, da bi šlo v končnico šest klubov. Manj ne bi bilo
stimulativno.
MARJAN POTOKAR je povedal, da z vstopom v SEHA ligo sodelujoči klubi ne bi smeli izgubiti
stika z domačo ligo. Zgodi se lahko, da SEHA liga ne bo najboljša. Pripraviti se moramo, tudi če
to kasneje ne zgodi. Če se bosta dva ali trije klubi okrepili, dvanajst klubov pa bo naletelo na
težave, to za rokomet ne bo dobro.
BOJAN CIZEJ se je strinjal s Potokarjem in Hebarjem. Klubi želijo čim več tekem odigrati doma,
seveda če bodo termini dovoljevali. S šestimi klubi v končnici ne bi bilo težav.
GORAN CVIJIĆ je povedal, da imajo pripravljen tekmovalni sistem glede na informacije s strani
SEHA lige. Vendar je do sedaj prišla le pobuda, ki so jo prejeli člani predsedstva v gradivu. Če
bo potrebno spreminjati tudi ostale lige, bomo pripravili še spremembe tekmovalnega sistema
1. B lige.
BOJAN CIZEJ je povedal, da je sodelovanje v SEHA ligi tudi finančno ugodno. Liga brezplačno
zagotavlja prevoz, prenočišča, sodnike. Kar mora zagotoviti klub, so sredstva za organizacijo
tekme. Naredili so izračun, da bi to na sezono znašalo 100.000 eur, vendar pa na drugi strani
lahko tudi zaslužijo z vstopnicam.
ANDREJ PUCELJ je postavil vprašanje, kaj bo to pomenilo za 1. NLB Leasing ligo. Osebno
podpira idejo o sodelovanju v SEHA ligi.
PREDSEDNIK mu je povedal, da bi to postala liga v dveh delih, kar bi jo naredilo še zanimivejšo.
JANEZ ŽIVKO je povedal, da je ideja dobra, da je končnica čim bolj vsebinsko bogata. Povezava
z domačo ligo mora ostati. Sodelovanje v SEHA ligi je dobro za kakovost, vendar pa je
organizacijsko zahtevnejša kot državno prvenstvo. Že sedaj je bilo težko kombinirati domače
prvenstvo in ligo prvakov.
ANDREJ JURATOVEC je povedal, da ima premalo informacij. Klubi naj pazijo, saj bodo lahko
hitro prišli tja, od kamor odhajajo. Postavil si je vprašanje, kaj ima od tega slovenski rokomet.
PREDSEDNIK je menil, da se bodo mladi slovenski igralci lahko primerjali s sebi enakimi. V
slovenski ligi temu ne bi bilo tako. Izrazil je upanje, da bo zadeva trajala. Trenutno je liga
finančno dobro podprta. Če se bomo dobro pogajali, je to samo dobro za slovenski rokomet.
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BOJAN CIZEJ je povedal, da so izkušnje hrvaških prvoligašev dobre. Prvo leto je bilo nekaj
problemov, sedaj pa že ocenjujejo velik napredek. Prvi del lige je dobil naboj, ki ga morda
prej ni bilo. Lokalni derbiji so na precej višjem nivoju. Sodelovanje v SEHA ligi je eden od
garantov, da bomo hitreje generirali igralce in jih tudi zadržali. To je vsekakor dodana
vrednost sodelovanja.
BORUT ŠKABAR se je strinjal z zadnjim delom Cizejevega razmišljanja, da bomo lažje zadržali
igralce, kar je res velik doprinos.
Dr. BOR ROZMAN je povedal, da je verjetno največji izziv v implementaciji. Lahko bi se
zgodilo, da bodo revni klubi diskvalificirani, klubi, ki že igrajo ligi prvakov, pa se bodo še
dodatno kalili.
GORAN CVIJIČ je na Potokarjevo vprašanje, ali je liga zaprta, povedal, da se v ligo kvalificirata
prva dva kluba iz nacionalnih prvenstev, ne glede na ime.
MARTIN HEBAR je izrazil pomislek glede klubov, ki v tej ligi nimajo niti enega domačega
igralca. Če bi šel razvoj v tej smeri, bi bil to problem. Obenem bi rad, da bi imeli v rokah tudi
možnost odločanja glede sodnikov.
PREDSEDNIK se je vsem zahvalil za diskusijo, ki je bila namenoma obširna. Moramo biti pozorni
pri izvedbi. Prvi korak je torej, da do 15. marca na SEHA ligo podamo načelno stališče. Če
bomo to izglasovali, predlaga da se napiše odgovor, da je predlog obravnavalo predsedstvo RZS
in da smo se pripravljeni pogovarjati glede sodelovanja slovenskih klubov v naslednji sezoni, ob
pogoju, da mora za to glasovati še skupščina RZS oz. bo morala potrditi spremembe
tekmovalnega pravilnika. To je odložni pogoj. Drugi korak je formiranje dveh ekip. Prva bi
začela resna pogajanja in bi bila v sestavi treh predstavnikov klubov, ki so izkazali interes po
sodelovanju; RK Gorenje Velenje, RK Celje Pivovarna Laško, RK Maribor. To ekipo bi koordiniral
podpredsednik RZS za moški rokomet Boštjan Kozole ter Goran Cvijič kot generalni sekretar. V
dogovorih oz. pogajanjih naj bi bil zajet tako tekmovalni, organizacijski in finančni vidik. Druga
ekipa bi delovala na spremembi tekmovalnega pravilnika; Martin Hebar kot predsednik 1. A
lige, Marko Planinc kot predsednik 1. B lige, Stanko Tomše kot predsednik 2. lige, Goran Cvijić
in Samo Kuzma. Ta peterica naj skupno razmisli o tekmovalnem sistemu.
Predsedstvo je še informiral, da bo naslednja seja predsedstva 23.04.2014 ob 15.30 uri in do te
seje mora biti vse storjeno; zaključeni razgovori s SEHA ligo, usklajen pravilnik tekmovalnega
pravilnika, saj bomo okrog 15. maja sklicali sejo skupščine.
BOŠTJAN KOZOLE je predlagal, da se pripravijo še ostale zadeve za skupščino, da ne bi imeli
dveh sej predsedstva oz. skupščin.
GORAN CVIJIĆ je predlagal, da bi na sejo podali še spremembo aktov RZS.
PREDSEDNIK je podal na glasovanje naslednje sklepe:
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SKLEP
1. Predsedstvo RZS soglaša z sodelovanjem slovenskih klubov v SEHA ligi s pričetkom v
sezoni 2014/2015. SEHA ligo se obvesti o tem ob odložnem pogoju, da mora
spremembe tekmovalnega pravilnika sprejeti še skupščina RZS, ki bo v sredini meseca
maja.
2. Predsedstvo imenuje skupino za dogovarjanja za sodelovanje v SEHA ligi v sestavi:
predstavnik RK Celje Pivovarna Laško, predstavnik RK Gorenje Velenje, predstavnik
RK Maribor Branik, Boštjan Kozole in Goran Cvijić. Skupina do 23.04.2014 opravi vsa
pogajanja, ki naj zajemajo vse vidike sodelovanja s SEHA ligo.
3. Predsedstvo imenuje skupino za spremembe tekmovalnega pravilnika v sestavi: Martin
Hebar - predsednik združenja 1. A lige, Marko Planinc - predsednik združenja 1. B lige,
Stanko Tomše - predsednik združenja 2. lige, Goran Cvijić in Samo Kuzma. Skupina do
23.04.2014 pripravi usklajen pravilnik o rokometnih tekmovanjih.
Sklepi so bili soglasno sprejeti (15 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽAN).
Ad. 5
Pobuda združenja 2. DRL za ustanovitev 3. DRL za moške
PREDSEDNIK je pod to točko predal besedo Janezu Riglerju, predstavniku ŠD Škofljica.
JANEZ RIGLER je povedal, da je 2. liga pričela sezono 2013/2014 z 17 ekipami. Pojavilo se je
vprašanje, kam s tremi klubi. Ekipe, ki izpadajo iz 1. b lige se vračajo 2. ligo, kjer se dejansko
»sprehodijo« skozi ligo. Ostalim klubom je popolnoma onemogočeno napredovanje v 1. B ligo,
kar pomeni odhajanje in neprihanjanje boljših igralcev. Težko dilemo imajo, katere tri ekipe
izločiti, da bo enotna liga 14 ekip. Postavili so kriterij, da se izloči tiste, ki so bili neresni
partnerji v preteklosti, nekaj pa je bilo tudi samoiniciativnih izhodov. Letošnja 2. liga je
zanimiva in kvalitetna in zaradi tega se zavzemajo za ustanovitev 3. lige. Nastala bi nova
sredina, ki bi vsebovala ekipe, ki ne zmorejo finančnega bremena druge lige. Liga bi omogočila
ostalim drugoligašem lažji napredek. Predlog na mizi je oblikovan pred informacijo o SEHA ligi.
PREDSEDNIK je menil, da je predlog dober in da je to dobro za slovenski rokomet. Predsedstvo
podpira iniciativo. Skupina za tekmovalni del imenovana pri prejšnji točki pripravi predlog do
23.04.2014, ko bo seja predsedstva.
MARTIN HEBAR je izrazil pomislek, ali bo sploh dovolj klubov, saj klubi ne rastejo kot gobe po
dežju.
PREDSEDNIK je na glasovanje podal
SKLEP
Predsedstvo RZS podpira iniciativo o ustanovitvi 3. moške lige ter predlaga, da skupina
za spremembo tekmovalnega pravilnika v sestavi: Martin Hebar - predsednik združenja 1.
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A lige, Marko Planinc - predsednik združenja 1. B lige, Stanko Tomše - predsednik
združenja 2. lige, Goran Cvijić in Samo Kuzma pripravi konkreten predlog.
Sklep je bil soglasno sprejet (15 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽAN).

Ad. 6
Predlog ustanovitve državnega prvenstva v rokometu na mivki
PREDSEDNIK je pri tej točki predal besedo Marinu Šebalju.
MARIN ŠEBALJ je povedal, da ima večletne izkušnje z rokometom na mivki. V Čatežu je
organiziral tri turnirje. Čatežu se je zahvalil, da je dal podporo, da se to izpelje. Pri projektu
ustanovitve državnega prvenstva bi sodelovali RK Mivka in Športno društvo Familja. Namen
projekta je organizacija več turnirjev, s katerimi bi dobili prve slovenske državne prvake.
GORAN CVIJIĆ je povedal, da smo ena izmed redkih zvez, ki nimajo razvitega rokometa na
mivki. Pojavila se je ekipa ljudi, ki bi bila pripravljena to vzpostaviti in voditi. To bo pilotski
projekt, pri katerem nam bo pomagal tudi EHF. Predlaga delovno skupino za rokomet na mivki
v sestavi: Marko Cenčič, Mateja Kavčič, Marin Šebalj, Ana Žigon in Leopold Kalin.
SKLEP
1. Predsedstvo potrjuje predlog ustanovitve državnega prvenstva v rokometu na mivki
ter za organizatorja za leto 2014 pooblašča Rokometni klub Mivka in Športno društvo
Familija.
2. Imenuje se delovna skupina za rokomet na mivki v sestavi Marko Cenčič, Mateja
Kavčič, Marin Šebalj, Ana Žigon in Leopold Kalin.
Sklepa sta bila soglasno sprejeta (15 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽAN).
Ad. 7
Tekoče zadeve in razno
GORAN CVIJIĆ je pod točko razno izpostavil problem suspenzov in nespoštovanje sklepov
statutarnega odbora s strani registracijske komisije.
MARTIN HEBAR je povedal, da je problem suspenza vzpostavila disciplinska sodnica, ko je dala
možnost pritožbe na suspenz. Statutarni odbor je problematiko obravnaval ter predlagal, da
suspenz velja z dnem zapadlosti roka za plačilo, ki je 30 dni. Torej tekmovanje ne bo več
dajalo suspenzov.
BOŠTJAN KOZOLE je predlagal, da pisarna pridobi mnenje o tem, ali lahko fizična oseba plačuje
sodniške stroške klubov. Po njegovih informacijah lahko stroške kluba plačuje samo klub in ne
fizična oseba. Klubi na tak način izigravajo.
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MARTIN HEBAR je povedal, da je to vprašanje za davčno upravo.
Dr. BOR ROZMAN je pojasnil, da v ozadju lahko obstajajo asignacije, kompenzacije.
PREDSEDNIK je na glasovanje podal predlog sklepa statutarne komisije z dne 25.02.2014.
SKLEP
1. Predsedstvo podpira sklep statutarnega odbora z dne 25.02.2014:
»Statutarni odbor ugotavlja, da Disciplinski pravilnik (DP) v 46. členu določa, da
ko je klub v suspenzu in kljub temu odigra javno tekmo, se kaznuje z odvzemom do
treh točk.
70. člen DP v prvem odstavku določa, da je klub avtomatično suspendiran, če je
potekel rok, v katerem bi klub moral plačati neko finančno obveznost.
Slednje določilo pomeni, da suspenz nastopi avtomatično po samem predpisu,
torej brez in pred kakršnokoli odločitvijo pristojnega disciplinskega organa, ki pa
mora poleg tega takoj pričeti disciplinski postopek zoper kršitelja. Morebiten
sklep disciplinskega organa ima lahko samo ugotovitveno naravo.
V 2. odstavku. 70. člena DP je tudi jasno določeno, kdaj prične suspenz veljati in
kdaj preneha.
(2) Suspenz začne veljati od dneva zapadlosti roka za izplačilo denarne kazni ali
obveznosti in se ukine:
1. z odločitvijo pristojnega disciplinskega organa, ko se ugotovi, da ni več razloga
za suspenz,
2. avtomatsko po vplačilu polnega zneska kazni ali obveznosti, če je v sklepuodločbi o suspenzu tako določeno.
Suspenz prične veljati avtomatično z dnem zapadlosti roka. Če je rok zapadlosti
neporavnanih obveznosti nastopil dne 2.12.2013 je bil klub od tega dne
avtomatično suspendiran skladno določilom Disciplinskega pravilnika, čeprav
izhaja iz vprašanja, da je Disciplinska sodnica 2.12.2013 izdala sklep o suspenzu,
dejanski rok zapadlosti obveznosti pa članom Statutarnega odbora ni poznan.
Suspenz preneha veljati avtomatično po plačilu obveznosti, kar pomeni s
trenutkom plačila obveznosti.
Skladno določilu 1. odstavka 46. člena DP se zoper klub, ki nastopi v času suspenza
uvede disciplinski postopek za vsak primer odigrane tekme in se ga za vsak primer
kaznuje z odvzemom do treh točk. Statutarni odbor ugotavlja, da se v teh primerih
določila 58. člen Pravilnika o rokometnih tekmovanjih ne more uporabiti, zato se
rezultati klubu priznajo.
Ker Disciplinski pravilnik določa, da je nastop suspenza avtomatičen, je
kakršnokoli vročanje ugotovitvenih sklepov nepomembno za ugotavljanje trenutka
nastopa suspenza in njegovega prenehanja.
Statutarni odbor ugotavlja, da je bila dosedanja praksa Rokometne zveze
drugačna.
Zato Statutarni odbor ugotavlja, da je primerno, da se zgornja razlaga členov
Disciplinskega pravilnika prične uporabljati od dneva sprejetja tega mnenja.
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Statutarni odbor apelira na predsedstvo Rokometne zveze, da prilagodi roke plačil
za vse obveznosti, ki jih obračunava klubom tako, da po izteku roka takoj nastopi
avtomatični suspenz in da določi rok za poplačilo vseh do sedaj nastalih
obveznosti klubov.
Avtomatičen suspenz na osnovi računovodskih izkazov ugotovi komisar lige, ki o
tem dejstvu takoj tudi obvesti klub. Takšno obvestilo ima zgolj ugotovitveno
naravo.«
2. Predsedstvo predlaga 30 dnevni plačilni rok za vse zadeve, ki jih RZS zaračunva
klubom.
Sklepa sta bila soglasno sprejeta (15 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽAN).
MARTIN HEBAR je povedal, da je njihov klub čakal na registracijo dva meseca in pol. Uveljavlja
se različna praksa, kar po njegovem ni dobro.
PREDSEDNIK je povedal, da je v primerih, ko imata dva organa nasprotujoče si mnenje,
predsedstvo tisto, ki odloča. To naj se potrdi tudi na skupščini.
BORUT ŠKABAR je menil, da se v registracijskem pravilniku pojavlja vse več lukenj. Naj se
registracijski pravilnik popravi. Obenem je povprašal, kaj je z licenciranjem klubov. V
preteklosti so se o tem pogovarjali in rečeno je bilo, da bo uvedeno v sezoni 2014/2015.
GORAN CVIJIĆ je predlagal, da gre registracijski pravilnik v javno razpravo. O tem moramo
sprejeti sklep. Glede licenciranje pa je povedal, da nismo našli modela, kako zaščititi igralce in
trenerje. Tudi izkušnje iz nogometa nam ne pomagajo.
SKLEP
Predsedstvo predlaga javno razpravo za spremembo registracijskega pravilnika RZS.
Sklep je bil soglasno sprejet (15 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽAN).
MARJAN POTOKAR je povedal, da je potrebno točkovanje mladih igralcev spremeniti.
Velikokrat zagrenimo življenje mladim igralcem. Na tekmovanju mladih imamo veliko težav. V
poletnem času, ko se ekipe prijavljajo za sezono imamo ogromno vpisa. Ko so vpisi zaključeni,
se naredi tekmovalni sistem, nato pa se ekipe odjavljajo. Nekatere ekipe izstopajo iz
jesenskega dela, nekatere iz spomladanskega. Te klube težko finančno sankcioniramo.
Predlagal je, da se ekipa, ki se v poletnem času prijavi v tekmovanje, pred začetkom ali med
tekmovanja pa izstopi, sankcionira z odvzemom točk v članski oz. najvišji ekipi v naslednji
sezoni. Gre se za disciplino in za oceno pravega stanja v klubu še pred začetkom sezone.
ALEŠ ZORKO je povedal, da naj se uredi tudi tekmovalni sistem za 1. A in 1. B ženski ligi.
GORAN CVIJIĆ je povedal, naj se zberejo in dajo predlog na skupščino.
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PREDSEDNIK je povzel zadeve, ki morajo biti urejene do aprilske seje predsedstva: predlog
sprememb registracijskega, disciplinskega pravilnika, tekmovalnega pravilnika, sprememba
tekmovalnega pravilnika za ženski del, poročilo o dogajanju iz SEHA lige, ostale zadeve
potrebne za izpeljavo skupščine, ki bo v mesecu maju. Predlagal pa je še točko OKS Olimp. Kot
predsednik sveta za marketing OKS-a se je posebej zavzemal za enotnost barv in simbolov
slovenske reprezentance. S strokovno službo OKS so naredili veliko delo, sadove pa smo lahko
videli v Sočiju. Ideja kot predsednika sveta za marketing je, da ekipa, ki je strokovno delala na
tem, naredi predstavitev na RZS, kako bi šli postopoma do enotnih barv in simbolov. Zadeva je
zahtevna in dolgotrajna, saj so različni dobavitelji in različni roki. Tudi RZS naj gre v smeri
poenotenja barv in simbolov.
PREDSEDNIK je povedal, da zadnja točka na seji zadeva širšo problematiko sojenja. Rad bi dobil
pregled nad tem področjem; o številu sodnikov, izobraževanju, delovanju na različnih ravneh.
Naj Andrej Juratovec in njegova ekipa, torej oba sveta, pripravijo kompletno poročilo iz vseh
zornih kotov. To bi bila tudi tema za naslednjo sejo predsedstva.
BORUT ŠKABAR je predlagal, da naj določanje termina naslednje seje predsedstva na sami seji
postane pravilo.
PREDSEDNIK je ob 19.05 zaključil sejo predsedstva ter se vsem prisotnim zahvalil za
sodelovanje.
Ljubljana, 06.03.2014
Franjo Bobinac
Predsednik
Rokometna zveza Slovenije
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