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ZAPISNIK 
3. redne seje predsedstva Rokometne zveze Slovenije, 

 
ki je bila v četrtek, 03. marca 2005 ob 17. uri v sejni sobi Rokometne zveze Slovenije, 

Kongresni trg 3, 1000 Ljubljana. 
 
 

PRISOTNI ČLANI PREDSEDSTVA: dr. Marjan Sedej,  Marko Jugovič, Jože Vrabič (po 
pooblastilu Tomaža Jeršiča), dr. Marta Bon, Jože Pangerc, Janez Živko, Matjaž Avsec, 
Marjan Doler, Vili Trofenik, Tatjana Fink, Aleš Koršič (po pooblastilu Franca Krašovca),  
Matej Arčon, Beno Lapajne, dr. Marko Šibila; 
 
ODSOTNI ČLANI PREDSEDSTVA; Zoran Janković (prehodno pooblastil predsednika RZS za 
glasovanje), Ivo Milovanovič, David Nabergoj (predhodno pooblastil predsednik RZS za 
glasovanje), Deja Doler, Bojan Petan, Uroš Orgrin; 
 
OSTALI PRISOTNI: Robert Beguš, Slavko Ivezič, Stane Ostrelič, Leopold Kalin, Franko 
Komel, Samo Kuzma, Irena Bejtovič, Anita Pušnik Klanjšek, Sonja Čotar, mediji. 
 
DNEVNI RED:  
 
1. Potrditev zapisnika 2. seje predsedstva RZS ter poročilo o realizaciji sklepov: 

a) Zapisnik 2. seje predsedstva RZS; 
b) Predlog ustanovitve Fundacije za štipendiranje mladih nadarjenih rokometašev in 

rokometašic (Ivo Milovanovič); 
c) Predlog ustanovitve in organizacije »Fan Cluba« rokometnih reprezentanc (Marjan 

Doler); 
2. Poročilo o delu pisarne RZS za obdobje med 2. in 3. sejo predsedstva RZS – ustno 

poročilo (Leopold Kalin); 
3. Poročilo selektorja ženske članske reprezentanca Roberta Beguša iz EURO 2004 

Madžarska; 
4. Poročilo selektorja moške članske reprezentance Slavka Iveziča iz SP 2005 Tunizija;   
5. Strokovni svet RZS: 

a) Zapisnika sej z dne 07.12.2004 in 09.02.2005; 
b) Poročilo strokovnega sodelavca Sama Kuzma o projektu »Rokomet v OŠ«;  
c) Poročilo strokovne sodelavke Sonje Čotar o projektu »Rokometni oddelek v okviru 

Športne gimnazije Šiška«; 
6. Vizija razvoja ženskega rokometa v Slovenije (dr. Marta Bon);  
7. Imenovanje trenerjev: 

a) mladinske ženske reprezentance;  
b) mladinske moške reprezentance; 
c) kadetske ženske reprezentanca; 

8. Zapisniki združenj:  
a) 1. A moške rokometne lige TELEKOM SLOVENIJE; 
b) 1. A ženske rokometne lige TELEKOM SLOVENIJE; 
c) 1. B moške rokometna lige; 
d) 2. moške rokometne lige;   

9. Poročilo o delovanju Zveze društev rokometnih sodnikov Slovenije (Jože Pangerc);  
10. Poročilo delovanju Združenja rokometnih trenerjev Slovenije (dr. Marko Šibila); 
11. Pravilnik o rokometnih tekmovanjih v Republiki Sloveniji; 
12. Vloge za priporočilo za državljanstvo Republike Slovenije: 

a) igralec Nenad Maksič – RK Prevent Slovenj Gradec; 
b) fizioterapevt Blažo Marojevič -  RK Krim Mercator; 
c) igralec Radoslav Stojanovik - RK Gold Club;  
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d) igralec Siarhei Ubozanka – RK Trimo Trebnje 
13. Tekoče zadeve in razno: 

a) Primer Danica Jukič; 
b) Kriteriji za organizatorja Pokala Slovenije za moške in ženske; 
c) Ponudba Birt d.o.o. za organizatorja turnirja v rokometu na mivki 
d) Pobuda Sindikata športnikov Slovenije za organizacijo protestne akcije »Dan brez 

športa«. 
 
REDSEDNIK je pozdravil vse navzoče ter odprl 3. sejo predsedstva RZS. Pozval je k 
pripombam na dnevni red ter predlagal dodatno uvrstitev štirih točk na dnevni red in sicer: 
9. točka se dopolni z dopisom direktorja rerpezentanc Staneta Ostreliča, pod 12. točko se 
dodatno uvrsti prošnja za priporočilo za državljanstvo Republike Slovenije za igralca 
Siarheia Ubozanka, pod 13. točko predlog kriterijev za organizortja Pokala Slovenije za 
moške in ženske, ravno tako pod 13. točko ponudbo Birt d.o.o. za organizatojra turnirja v 
rokometu na mivki ter pobudo Sindikata športnikov Slovenije za organizacijo akcije »Dan 
brez športa«. Ker pripomb s strani ostalih članov predsedstva ni bilo, je predsednik podal 
naslednji sklep:  
 
SKLEP  
Sprejme se dnevni red 3. redne seje predsedstva RZS z navedenimi dopolnitvami.  
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
  
 

Ad. 1. a 
 
PREDSEDNIK je pri pregledu sklepov 2. seje predsedstva RZS pozval Leopolda Kalina, da 
poda poročilo o realizaciji sklepov.  
 
LEOPOLD KALIN je podal poročilo, v katerem je potrdil realizacijo vseh sklepov, razen 
ustanovitve Zdravstvene komisije, ki je v teku. V gradivu za 1. točko sta bila tudi osnutka 
ustanovitve »Fundacije za štipendiranje mladih nadarjenih rokometašev in rokometašic«, 
ki ga je po sklepu predsedstva pripravil Ivo Milovanovič in predlog ustanovitve »fun cluba« 
rokometnih reprezentanc, ki ga je pripravil Marjan Doler.   
 
SKLEP 
Potrdi se zapisnik 2. seje predsedstva Rokometne zveze Slovenije. 
 
Sklep je bil soglasno sprejet.  
 
 

Ad. 1. b 
 
PREDSEDNIK je pojasnil, da je Ivo Milovanovič pripravil osnutke projekta Fundacije za 
štipendiranje mladih nadarjenih rokometašev in rokometašic. Pisarna RZS in Ivo 
Milovanovič naj pridobijo vzorce pravnih aktov za ustanovitev do naslednje seje.  
 
TATJANA FINK je postavila vprašanje, kakšen je namen ustanovitve »Fundacije za 
štipendiranje mladih nadarjenih rokometašev in rokometašic«. 
 
PREDSEDNIK je pojasnil, da je Ivo Milovanovič hotel ustanoviti omenjeno fundacijo v smislu 
neke socialne štipendije za mlade nadarjene rokometaše ali rokometašice. Članstvo v 
fundaciji naj bi imela častno funkcijo. Fundacija naj bi bila neprofitna in bi se financirala 
iz članarine. Bila naj bi ločena od financiranje zveze. Gre tudi za podelitev neke simbolne 
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vrednosti mladini, športu in talentu. S to fundacijo bi RZS stopila v javnost, v razvoj mladih 
in v popularizacijo rokometa.  
 
VILI TROFENIK je pripomnil, da v kolikor bi se ustanovila fundacija v pravem pomenu 
besede, potem obstajajo zakoni, katere je potrebno upoštevati. Predvsem je za fundacijo 
potreben velik kapital. Fundacija je pravna oseba. Pripombe je podal kot opozorilo, 
načeloma pa podpira idejo.  
 
PREDSEDNIK je predlagal, da se predlagani osnutek sprejme kot informacijo ter se do 
naslednje seje  pripravi konkretno operacionalizacijo tega projekta.  
 
SKLEP 
1. Kot informacijo se sprejme osnutek ustanovitve »Fundacije za štipendiranje mladih 

nadarjenih rokometašev in rokometašic«, podanega s strani Iva Milovanoviča. 
 

2. Pisarna RZS in Ivo Milovanovič do naslednje seje pridobijo vzorce pravnih aktov za 
ustanovitev in pripravijo konkretno operacionalizacijo »Fundacije za štipendiranje 
mladih nadarjenih rokometašev in rokometašic.« 

 
Sklepa sta bila soglasno sprejeta.  
 
 

Ad. 1. c 
 
MARJAN DOLER je na kratko orisal osnutek projekta »fan club« rokometnih reprezentanc 
Slovenije. V fan club  bi bilo potrebno združiti vse navijaške skupine, narediti pa bi bilo 
potrebno tudi nadgradnjo. Predvsem kar se tiče članstva višjega sloja. Kot RZS naj bi 
skrbeli za dodatna srečanja, tako da si pridobimo ugled v domači in tuji javnosti. 
Potencialni člani bi bili lahko tudi ljudje, ki radi potujejo ter ljudje, ki jih na splošno 
zanima šport ter seveda sponzorji. Glede »fanov« je izjavil, da bi morali dobivati 
informacije o reprezentancah tudi v času, ko ni reprezentančnih akcij. Pomembna je tudi 
zunanja podoba »fanov«. Imeli naj bi enotno obleko in ostale rekvizite. Plačevali naj bi 
neko simbolično članarino, ki bi pomenila tudi neko pripadnost.  
 
MARKO JUGOVIČ je postavil vprašanje, ali naj bi se ti potencialni ljudje tudi registrirali.   
 
MARJAN DOLER je potrdil, da je to mišljeno kot ustanovitev društva z vsemi akti. 
Organizacijo pa naj bi v celoti prevzela pisarna RZS. 
 
MARKO JUGOVIČ je pojasnil, da imajo v klubu RK Celje Pivovarna Laško organiziran »fan 
club« - navijaško skupino imenovano Florjani, katere člani so registrirani. Izjavil je, da je 
zelo težka naloga. Tovrstno delo je za ljudi, ki imajo voljo in močne živce. Seveda mora 
biti tudi določena finančna podpora. Če ne bo to ekipa zanesenjakov, bo ta projekt težko 
začel delovati, se razvijal in ohranjal. RZS ne more biti glavni »tutor«in donator.  
 
STANE OSTRELIČ  je pojasnil, da imajo tudi tuje reprezentance organizirane tovrstne 
navijaške skupine, katerih člani so registrirani in nudijo reprezentanci veliko pomoč. Naši 
navijači zaenkrat spremljajo reprezentanco le doma in morda na Hrvaškem. Do decembra 
in januarja imamo čas, da lahko uredimo nekatere stvari.   
 
PREDSEDNIK je izrazil podporo organizaciji »fan cluba« in zadolžil pisarno RZS in Marjana 
Dolerja za pripravo konkretnih predlogov do naslednje seje predsedstva. Marka Jugoviča je 
poprosil, da pisarni RZS da vpogled v akte navijaške skupine Florjani. RZS bo vseskozi 
podpirala in pomagala pri tem projektu.  



________________________________________________________________________ 
Zapisnik 3. seje predsedstva Rokometne zveze Slovenije, 03.03.2005 

4 

MARJAN DOLER se ni v celoti strinjal s predsednikom, saj je menil, da mora pisarna RZS ne 
samo podpirati ampak tudi v celoti voditi ta projekt.  
 
MARKO JUGOVIČ je izjavil, da  pisarna tega ne more voditi, saj je to samostojna 
organizacija, ki deluje v korelaciji z RZS. Za dobro delovanje potrebuje dva do tri ljudi, ki 
se nenehno ukvarjajo s tem. Potreben je nenehen kontakt in vnaprejšnja organizacija. 
Glede na izkušnje je menil, da pisarna sama tega ne bo zmogla narediti oz. voditi.  
 
MARJAN DOLER je menil, da bi pisarna s pomočjo dodatne osebe to zadevo morala voditi, 
saj se sem ne more toliko angažirati.  
 
PREDSEDNIK je ob koncu razprave podal naslednja sklepa:  
 
SKLEP 
1. Kot informacija se sprejme osnutek predloga ustanovitve in organizacije »fan 

cluba« rokometnih reprezentanc, podan s strani Marjana Dolerja.  
 
2. Pisarna RZS je zadolžena, da pripravi konkretne predloge ustanovitve in 

organizacije »fan cluba« ter vodi vso administracijo povezano s tem projektom.  
 
Sklepa sta bila soglasno sprejeta.  
 
 

Ad. 2 
 
PREDSEDNIK je pojasnil, da se na sejah predsedstva uvaja nov standard. Generalni sekretar 
bo moral namreč predstaviti delo pisarne med dvema sejama.  
 
LEOPOLD KALIN je na kratko orisal aktivnosti v pisarni RZS med 2. in 3. sejo predsedstva. 
Omenil je reprezentančno akcijo moške članske reprezentance  »Statoil Cup 2004« 
Švedska, IHF kongres v Egiptu, kjer smo pridobili organizacijo IHF kongresa v letu 2009. 
Kandidirali smo z mestom Bled. Na kongresu sta kandirala tud dr. Marta Bon in Leon Kalin, 
slednji je bil na koncu izbran v Tekmovalno komisijo. Na kongresu se je volilo tudi novega 
predsednika IHF. Za predsednika za naslednji mandat je bil ponovno izvoljeni dr. Hassan 
Moustafa. Nadalje je pisarna organizirala vse potrebno za priprave na EURO 2004 
Madžarska za članice in za samo prvenstvo. Vzporedno so potekale tudi priprave moške 
članske reprezentance na SP 2005 Tunizija. V sklopu teh priprav je pisarna RZS v 
sodelovanju s klubi organizirala štiri prijateljske tekme z reprezentancama Nemčije in 
Tunizije. Organizacija tekem je bila izredno uspešna in tudi obiskanost tekem je bila 
visoka. Na žalost RZS ni uspela zagotoviti tv prenosa za omenjene tekme. Ravno tako pa se 
je pojavil problem pri tv prenosu tekem SP, ki so bile pogojene in so dajale prednost 
klubskemu športu. Na RTV Slovenijo smo naslovili protestno pismo in dobili skrajno neresen 
odgovor s strani urednika športnega programa Igorja E. Berganta. Generalni sekretar je 
seznanil predsedstvo, da je pogodba med RZS in RTV Slovenijo potekla in da jo bo potrebno 
ponovno obnoviti. Glede na sistem tekmovanja in kvalitete slovenskih rokometnih 
reprezentanc, pa RZS glede pravic nima veliko za ponuditi.  
V januarju so se sestala tudi združenja klubov, kjer se je razpravljalo o nastopu tujih 
igralcev v nacionalnem tekmovanju. Dopolnitve glede te tematike se bo vneslo v Pravilnik 
o rokometnih tekmovanjih v Republiki Sloveniji. V povezavi s to tematiko se je sklicala tudi 
konstitutivna seje Statutarne komisije RZS, kjer je bil izvoljen predsednik Tone Čebela in 
podpredsednik Anton Janc. V času med dvema sejama predsedstva je bil aktiven tudi 
Strokovni svet RZS, ki se je sestal na dveh sejah. Poudaril je še, da vseskozi lepo 
funkcionirata tudi oba projekta; »Rokomet v OŠ« in »Rokometni oddelek v okviru Športne 
gimnazije Šiška«.  
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PREDSEDNIK je ob koncu poročila generalnega sekretarja podal naslednji sklep: 
 
SKLEP 
Kot informacija se sprejme ustno poročilo generalnega sekretarja Leopolda Kalina o 
delu pisarne RZS za obdobje med 2. in 3. sejo predsedstva RZS.  
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 

Ad. 3 
 

PREDSEDNIK je pod točko »Poročilo trenerja ženske članske reprezentance Roberta Beguša 
z EURO 2004 Madžarska« predal besedo trenerju.  
 
ROBERT BEGUŠ je na kratko ustno podal poročilo z EURO 2004. Deveto mesto je označil kot 
neuspeh, saj so bila pričakovanja večja. Vzrok za to je bil, da ključne igralke niso bile 
sposobne v ključnih trenutkih prevzeti odgovornosti. Sponzorjem in vsem skupaj se je 
opravičil za neuspeh, še posebno za vtis z zadnje tekme. 
 
Dr. MARTA BON je dodala, da so tudi na seji Strokovnega sveta RZS obravnavali poročilo ter 
dosežek ocenili kot neuspeh. Menili so, da naj bi spisek igralk v bodoče ostal enak, kar je 
seveda povezano s formiranjem B reprezentance.   
 
MARKO JUGOVIČ je postavil vprašanje ali imajo vizijo, kako bodo delali naprej.  
 
ROBERT BEGUŠ mu je odgovoril, da reprezentanco čakajo kvalifikacije za SP 2005 Rusija z 
reprezentanco Portugalske. Do tedaj se morajo dobro pripraviti.  
 
PREDSEDNIK je ob koncu predlagal naslednji sklep: 
 
SKLEP 
Sprejme se poročilo trenerja ženske članske reprezentance Roberta Beguša iz EURO 
2005 Madžarska.  
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 

Ad. 4 
 

PREDSEDNIK je ob poročilu selektorja moške članske reprezentance iz SP 2005 Tunizija 
predal  besedo kar samemu selektorju. 
 
SLAVKO IVEZIČ je pojasnil, da je cilj, ki so si ga zadali – 5. mesto, žal ni bil dosežen. Eden 
izmed razlogov je tudi ta, da reprezentanca ni bila v postavi, kot bi morala biti. 
Prijateljske tekme z reprezentancama Nemčije in Tunizije, ki so bile uspešne tudi po 
športni plati, so nas navdajale z optimizmom. Vendar pa se moramo zavedati, da so 
prijateljske teme drugačen način tekmovanja. Tekmo s Češko je označil kot najbolj 
pomembno, vendar nismo znali izkoristiti priložnosti. Kljub temu je bil zadovoljen, da so 
bile tekme na SP odigrane kvalitetno. Obstajala je realna možnost za najvišja mesta, 
vendar je manjkala tudi športna sreča. Igra v drugem delu je imela ozadje, vezano na 
psihološko pripravljenost in odgovornost. V kolikor bomo hoteli biti boljši, bomo morali 
nadoknaditi nekatere pomanjkljivosti, ki obstajajo. Določene spremembe so potrebne tako 
pri igralcih kot pri ostalih. SP 2005 je označil kot izjemno izenačeno, vendar pa, če ne 
bomo izkoristili vseh potencialov, ki jih imamo, tudi v prihodnje ne bomo dosegli več. 
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Kljub temu, da so na koncu zasedli 12. mesto, je bil cilj – 5. mesto realen in tudi v 
prihodnjem se bo gradilo na tem. Rezultat sam je neuspeh, vendar je posledica različnih 
stvari. Situacija je bila taka, da smo bili blizu in daleč nekemu vrhunskemu dosežku. Jedro 
reprezentance je bilo pač mlado. Zaprosil je navzoče, da ga direktno vprašajo, kar jih 
zanima. 
 
Dr. MARATA BON je pripomnila, da je rezultat SP 2005 vsekakor neuspeh, vendar je 
reprezentanca prestala pomladitev brez večjih pretresov.  
 
TATJANA FINK je izjavila, da predsedstvo RZS določa cilje, ki lahko odstopajo navzdol ali 
navzgor. Tokrat je cilj odstopil za več kot 100% navzdol. Spraševala se je, ali je 
predsedstvo RZS sploh kompetentno za določanje ciljev ter ali predsedstvo sploh pozna 
svojo pozicijo in tudi ali so bili cilji nerealno postavljeni. Ne smemo nerealno ustvarjati 
pričakovanj  javnosti in sponzorjev. V kolikor se je reprezentanca pomladila bi morali to 
tudi povedati in si zadati nižje cilje. Vsekakor nekaj ni v redu. Ali predsedstvo ni bilo 
kompetentno ali pa kdo drug ni bil. Izrazila je, da se čuti sokriva, saj se je strinjala s 
programom, ko se ga je sprejemalo.  
 
Dr. MARKO ŠIBILA je izjavil, da reprezentanca ni bila v taki postavi kot so si jo želeli. 
Rezultat vsekakor ni bil dober, vendar smo bili blizu.   
 
TATJANA FINK je dodala, da je potrebno določene stvari bolj sistematično in podrobno 
dodelati, kajti odstopanje od ciljev se je ponovilo že tolikokrat.  
 
Dr. MARKO ŠIBILA je pojasnil, da je bila postavitev ciljev povsem realna, vendar je bilo 
mnogo dejavnikov, ki so vplivali na slab rezultat. Osnove na katerih so gradili cilje so bile 
prave, kar bodo pokazale tudi analize. Na osnovi teh bomo poskušali najti vzroke, zakaj 
nismo prišli do želenega cilja. Poudaril  je tudi dimenzijo nepredvidljivosti v športu.  
 
MARKO JUGOVIČ je izjavil, da je na SP 2005 bila prilika, ki se ni izkoristila. Od stroke je 
pričakoval, da bodo povedali, kaj je bilo narobe, da nismo dosegli boljšega rezultata. Po 
njegovem mnenju je veliko stvari, ki bi jih bilo potrebno popraviti. Sicer ni strokovnjak, 
vendar ima 15-letne izkušnje v klubu, zato se zaveda,  da je v športu veliko subjektivnosti 
in tudi sreče. Potrebno je premisliti, kako bo v bodoče. Obstaja tudi nekaj starejših 
igralcev, ki bi z veseljem pomagali reprezentanci. Informacije iz Tunizije in iz drugih logov 
so drugačne kot so tukaj. Pomembno je, ali smo se iz tega kaj naučili. Za zelo pomembno 
tekmo je označil prav tekmo s Švedsko, saj se je prav tam pokazal pravi karakter igralcev.   
 
VILI TROFENIK je povedal, da nam manjka strategija razvoja slovenskega rokometa. Kot 
predsedstvo moramo brati poročila selektorjev, ki za predsedstvo niso ustrezna. Tovrstna 
poročila so namreč pripravljena za Strokovni svet. V kolikor je bil cilj 5. mesto, bi v 
poročilu morali navesti, zakaj ta cilj ni bil dosežen. Predsedstvo ne zanimajo tehnične 
napake. Kar se tiče izjave o izenačenosti prvenstva, je povedal, da je bilo za pričakovati, 
da bo prvenstvo izenačeno. Izjavil je šibkost reprezentance na mestu pivota in levega 
zunanjega igralca. Zaprosil je trenerje, da več ne pišejo tovrstnih poročil, ampak takšna v 
katerih bo navedeno, zakaj cilji niso doseženi. Nikakor te situacije ne smemo jemati 
prelahko in se delati, da ni nič zgodilo.  
 
Dr. MARTA BON je povedala, da so vsa poročila na višji ravni kot prej. Predsedstvo naj da 
navodila, kakšna poročila morajo pisati trenerji za predsedstvo. 
VILI TROFENIK je odgovoril, da predsedstvo ne more dati obrazca za neko strokovno delo. 
To je delo Strokovnega sveta. Poudaril je, da med trenerji ne bi smelo biti lažne 
solidarnosti, ki jo je potrebno odstraniti, da bi se bolj iskreno nastopalo. Postaviti je 
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potrebno druga razmerja. Tudi komentarje Mira Požuna, člana Strokovnega sveta v 
časopisu Ekipa je označil kot nedopustne.  
 
Dr. MARTA BON je označila poročila za dobra in korektna, selektorji pa na sejah 
predsedstva odgovarjajo na zastavljena vprašanja. Tudi razprave na sejah Strokovnega 
sveta je označila kot konstruktivne. Selektorja sta sama dala pobudo, da se rezultata z 
EURO 2004 Madžarska in z SP 2005 Tunizija označita kot neuspeha.  
 
SLAVKO IVEZIČ je pojasnil, da problemi v reprezentanci sicer obstajajo, vendar lahko 
premagamo vsako ekipo. Včasih je težko postaviti različne osebnosti igralcev v interes 
reprezentance. Trenerji pa so tisti, ki dajejo pristop k reprezentanci. Na tem prvenstvu se 
je naredil dober temelj, na idealno raven pa jih bo vedno težko postaviti.  
 
PREDSEDNIK je ob koncu razprave predlagal, da se sprejme poročilo ter se pripravi 
dolgoročni plan reprezentance. Strokovni svet pa naj pripravi neke smernice.  
 
VILI TROFENIK je predlagal, da se predsedstvo RZS samo seznani s poročilom iz SP 2005 
Tunizija.  
 
SKLEP 
Predsedstvo RZS se seznani s poročilom selektorja moške članske reprezentance 
Slovenije Slavka Iveziča iz SP 2005 TUNIZIJA.  
 
Sklep je bil soglasno sprejet.  

 
 

Ad. 5. a 
 

Dr. MARTA BON, predsednica Strokovnega sveta RZS, je podala informacijo, da se je 
Strokovni svet RZS v obdobju med dvema sejama predsedstva sestal na dveh sejah. Glavni 
sklepi so bili vezni na programe panožnih športnih šol. RZS ima v okviru teh zaposlenih 10 
strokovnih sodelavcev. V tem letu so uspeli vključiti tudi Branka Savkoviča, ki trenira v 
Novi gorici. Obravnavali so tudi kadrovske zadeve in sicer je bil za trenerja mladinske 
moške reprezentance predlagan Fredi Radojkovič, mladinske ženske reprezentance Miloš 
Helmich, kadetske ženske Čuk Boris in za trenerja moške reprezentance U-15 Tomaž 
Juršič. 

 
PREDSEDNIK je omenil komentar Iva Milovanoviča, ki ga sicer ni bilo na seji, glede 
razmišljanja Strokovnega sveta RZS o slabem medijskem poročanju z rokometnih tekem. 
Ivo Milovanovič je menil, da je omenjeno grob napad na njega kot člana predsedstva. 
Glede na to, da si vsi prizadevamo za isto stvar, je predsednik predlagal, da se zadeve 
rešujejo direktno in ne preko zapisnikov. Na koncu je podal sklep:  
  
Dr. MARTA BON je pojasnila, da to vsekakor ni bilo mišljeno kot napad na Iva Milovanoviča, 
vendar je dejstvo, da  je poročanje z rokometnih tekem na veliko nižji ravni kot s tekem 
drugih sorodnih športov.  
 
SKLEP 
1. Potrdita in sprejmeta se zapisnika sej Strokovnega sveta RZS z dne  

07.12.2004 in 09.02.2005.  
 
2. Imenuje se Tomaža Juršiča za trenerja moške reprezentance U-15. 
 
Sklepa sta bila soglasno sprejeta.  
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Ad. 5. b 

Pri poročilu Sama Kuzme o projektu »Rokomet v šole« je predsednik pozval na dodatna 
pojasnila samega nosilca projekta oz. pozval k razpravi. Ker dodatnih pojasnil in vprašanje 
ni bilo, je predsednik podal sklep: 
 
SKLEP 
Sprejme se poročilo Sama Kuzme o projektu »Rokomet v OŠ« . 
 
Sklep je bil soglasno sprejet.  

 
 

Ad. 5. c 

Pri poročilu Sonje Čotar o projektu »Rokometni oddelek v Športni gimnaziji Šiška« je 
predsednik pozval na dodatna pojasnila same nosilke projekta oz. pozval k razpravi.  

VILI TROFENIK je pripomnil, da je bil velik skeptik glede tega projekta v Ljubljani, in 
zanimalo ga je, ali je cilj tega projekta dosežen.  

SONJA ČOTAR je pojasnila, da je bil cilj tega projekta homogen razred, ki so ga dosegli. 
Vendar pa v tem razredu še vedno ni najboljših ljubljanskih rokometašev, saj ima šola 
stroge kriterije za vpis.  

VILI TROFENIK je menil, da cilj torej ni bil dosežen. Bil je menja, da bi projekt v drugih 
krajih bolj zaživel, vendar pa ga Ministrstvo za šolstvo in šport žal ni podprlo. 

Dr. MARTA BON je pojasnila, da se projekt še razvija, vendar ni bil primarni cilj v ta razred 
postaviti reprezentanco. Vsi, ki so vpisani v ta oddelek ne bodo reprezentanti, vendar bo 
bodo kvalitetni ne glede na to.  

PREDSEDNIK je podal sklep:  

SKLEP 
Sprejme   se  poročilo  Sonje  Čotar  o  projektu  »Rokometni   oddelek   v  okviru   
Športne gimnazije Šiška«. 
 
Sklep je bil soglasno sprejet.  
 

 
Ad. 6 

 
Pod to točko je dr. Marta Bon predstavila svojo vizijo razvoja ženskega rokometa v 
Sloveniji, v sklopu katere je bil podan tudi predlog oblikovanja ženske B reprezentance.   
 
JANEZI ŽIVKO je poudaril, da se vizijo nadgardi predvsem s področjem dela s klubi. Po 
točkovanjih je RK KRIM MERCATOR najboljši klub v Evropi. V primerjavi z ostalimi v 
Sloveniji pa je velik razkorak. Potrebna bi bila še vizija, kako uspešno razvijati klube.  
 
VILI TROFENIK je poudaril, da je RK KRIM MERCATOR nekaj drugega kot reprezentanca. 
Bele lise, ki jih je prikazala dr. Marta Bon v svoji viziji, in kažejo na odsotnost rokometa v 
nekaterih področjih ne vzbujajo začudenja. Rokomet je demografski problem, saj je šport 
manjših slovenskih krajev. V bistvu je to ekonomski in socialni problem, iz česar nastane 
tudi organizacijski problem. Podal je idejo, da bi se RK KRIM MERCATOR odpovedal 
tekmovanju za državno prvenstvo, saj le to v sedanji obliki nima pravega smisla. Poudaril 



________________________________________________________________________ 
Zapisnik 3. seje predsedstva Rokometne zveze Slovenije, 03.03.2005 

9 

je tudi problem siromašenja klubov z igralkami. Ta vizija je del širše strategije. Potrebno 
bi bilo narediti analizo stanja,  zakaj se ta problem pojavlja v nekaterih sredinah in najti 
rešitev, kako bi  iz tega izšli. Očitno je potrebno najti neko novo rešitev v ženskem 
rokometu, saj se zna zgoditi, da bodo dvorane prazne.  
 
PREDSEDNIK je predlagal, da se naredi vizijo tudi za moški rokomet. Omenil je še dejstvo, 
da bo ženska B reprezentanca stala naslednji 100.000 EUR letno. Spraševal se je, ali je to 
smiselno. Poudaril je, da je potrebna podrobna konkretna operacionalizacija ter podal 
naslednje sklepe: 
 
SKLEP 
1. Predsedstvo RZS soglaša in podpira vizijo razvoja ženskega rokometa v Sloveniji,  
     podana s strani dr. Marte Bon.  
 
2. Do naslednje seje predstedstva se naredi konkretna operazcionalizacija ženske B  
    reprezentance.  
 
3. Naredi se tudi vizijo razvoja moškega rokometa v Sloveniji.  
 
Sklepi so bili soglasno sprejeti.  

 
 

Ad. 7 
 

Strokovni svet RZS je na svojih sejah predlagal trenerje za naslednje reprezentance: moška 
mladinska reprezentanca – Fredi Radojkovič, ženska mladinska reprezentanca – Miloš 
Helmich, ženska kadetska reprezentanca – Boris Čuk. Oba trenerja mladinskih 
reprezentanc sta bila predlagana za obdobje do 31.08.2005, trener ženske kadetske pa do 
31.08.2006.  
 
MATEJ ARČON je postavil vprašanje, zakaj so trenerji mladinskih reprezentanc imenovani 
za tako kratko obdobje.  
 
Dr. MARTA BON je izjavila, da Strokovni svet RZS ni predlagal obdobij za nobenega od 
trenerjev.  
 
LEOPOLD KALIN je pojasnil, da se tu postavlja dilema, ali trener kadetske reprezentance 
prevzame tudi mladinsko, ali pa se trenerji menjajo glede na reprezentanco. 
 
Dr. MARTA BON je dodala, da se je pojavila izredna situacija, saj so kvalifikacije pred 
vrati, reprezentance so bile brez trenerjev in potrebno je bilo hitro reagirati.   
 
VILI TROFENIK je podal mnenje, da bi bila rešitev za moško mladinsko reprezentanco 
oseba, ki pozna igralce. Vsekakor se ne strinja, da bi reprezentanco vodil Igor Razgor, saj 
je v preteklosti zapustil reprezentanco pred samim evropskim prvenstvom, vendar bi bil iz 
vidika kontinuitete vseeno primernejša rešitev.  
 
PREDSEDNIK je ob koncu razprave dal na glasovanje predloge sklepov:  
 
SKLEP 
1. Imenuje se Miloša Helmicha za trenerja mladinske ženske reprezentance za 

obdobje od 03.03.2005 do 31.08.2005.  
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2. Imenuje se Fredija Radojkoviča za trenerja mladinske moške reprezentance za 
obdobje od 03.03.2005 do 31.08.2005.  

 
3. Imenuje se Borisa Čuka za trenerja ženske kadetske reprezentance za obdobje od 

03.03.2005 do 31.08.2006. 
 
Sklepi so bili sprejeti z večino glasov.  
 
 

Ad. 8. a 
 

JANEZ ŽIVKO je informiral navzoče, da je Združenje prvoligašev 27.01.2005 imelo sejo, na 
kateri je obravnavalo več točk. Glede pomembnosti bi izpostavil dve tematiki. Status 
igralcev in registracijska pravila. Vsebinsko so obravnavali sestavo ekipe glede števila 
tujcev, ki lahko nastopajo v različnih ligah in starostnih kategorijah. Kot vzgled jim je bila 
najbližja sestava španske lige. Predlagali so, da bi v 1. ligi lahko igrali od 3 – 4 tujci, tako 
bi zagotovili minimalno število slovenskih igralcev v vsakem klubu. Tako naj bi igralo v 1. 
ligi 10 igralcev s pravico igranja v slovenski reprezentanci, 4 tujci (maksimalno 3 izven 
evropske unije). Ker zadeva ni čisto enostavna je zaprosil za mandat do 20. marca, da bi se 
zadevo dodelalo in se jo nato vneslo v Pravilnik o rokometnih tekmovanjih v Republiki 
Sloveniji. Obstaja časovna stiska, zato se morajo čim prej sestati in dogovoriti.  
 
LEOPOLD KALIN je povedal, da je cilj te dopolnitve zaščititi reprezentance.  
 
VILI TROFENIK je povedal, da je potrebno to področje dobro premisliti. Kar se tiče pretoka 
delovne sile, Slovenija ni polnopravna članica Evropske unije.   
 
Dr. MARKO ŠIBILA je poudaril, da moramo biti previdni, saj se vedno najdejo pametni 
kompromisi. Ne da bi se hotel vmešavati v delo združenj, je mnenja, da bomo težko našli 
rešitev, če bomo zadevo poskušali reševati partikularno. Predvsem pa se mu je zdelo 
neprimerno prenašanje izkušenj iz drugih držav, saj so situacije popolnoma različne.  
 
JANEZ ŽIVKO je povedal, da smo z vstopom v EU prišli pod pravila EHF-a tudi kar se tiče 
prestopov igralcev do 23 let. Nemčija in Španija lahko za majhen znesek kot je npr. 25.000 
EUR kupijo igralca, ki je že popolnoma izdelan. Ker zaradi novih pravil proti temu ne 
najdemo rešitve, bi bilo dobro, da se podpisujejo šest letne pogodbe.  
 
PREDSEDNIK je ob koncu podal naslednje sklepe: 
 
SKLEP 
1. Kot informacija se sprejme zapisnik seje Združenja 1. A moške rokometne lige 

TELEKOM SLOVENIJE z dne 27.01.2005.  
 
2. Janez Živko do 20.03.2005 pripravi predlog dopolnitev za Pravilnik o rokometnih 

tekmovanjih v Republiki Slovenije glede kvot tujcev in tujk v posameznih ligah in 
starostnih kategorijah.  

 
3. Strokovni svet RZS je zadolžen, da poda strokovno mnenje o osnutku Janeza Živka 

glede kvot tujcev in tujk v posameznih ligah in starostnih kategorijah.  
 
4. Pisarna RZS pridobi informacije  glede statusa slovenskih igralcev v tujini na 

Ministrstvu za zunanje zadeve.  
 
Sklepi so bili soglasno sprejeti.  



________________________________________________________________________ 
Zapisnik 3. seje predsedstva Rokometne zveze Slovenije, 03.03.2005 

11 

Ad. 8. b 
 
MARJAN DOLER je na kratko orisal diskusijo na 3. konferenci Združenja rokometnih klubov 
1. A ženske rokometne lige TELEKOM SLOVENIJE. Širše razprave na to temo ni bilo, zato je 
predsednik podal sklep:  
 
SKLEP 
Kot informacija se sprejme zapisnik 3. konference Združenja rokometnih klubov 1. A 
ženske rokometne lige TELEKOM SLOVENIJE.  
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
 

Ad. 8. c 
 
MATEJ ARČON, predsednik Združenja 1. B državne rokometne lige - moški je povedal, da so 
se na seji največ pogovarjali glede sodniških stroškov, saj so kar za 39,7 % višji v primerjavi 
z lansko sezono. Najbolj je to prizadelo prav lige, ki so brez generalnega sponzorja, zato so 
bili mnenja, da se nekaj sredstev od Telekom d.d. nameni tudi nižjim ligam. Obravnavali 
so tudi problem RK CHIO Kranj, ki je kar na 9 tekmah igral z neregistriranimi igralci, zato 
je bil klub izključen iz lige.   
 
PRESEDNIK je podal sklep: 
 
SKELP  
Kot informacija se sprejme zapisnik sestanka Združenja 2. državne rokometne lige – 
moški z dne 18.02.2005.  
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 

Ad. 9 
 

JOŽE PANGERC je na kratko orisal delovanje ZDRSS in omenil problem dogovarjanja z 
združenji glede sodniških stroškov. Od februarja leta 2004 ni bilo  s strani združenj 
nikakršnega zanimanja. Glede kritičnega pisanja medijev o sojenju sodnikov je rekel, da 
nima nikakršnih pripomb, saj tudi sami pregledujejo posnetke tekem in ko je potrebno, 
tudi izrekajo kazni. Omenil je še nesporazum med ZDRSS in direktorjem reprezentanc 
Stanetom Ostreličem glede delegiranja sodnikov za mednarodne tekme. Članek in izjavo 
Staneta Ostreliča v časopisu Ekipa je označil kot neresnično.  
 
STANE OSTRELIČ je podal odgovor, da mu je bilo s strani ZDRSS zagotovljeno, da bodo 
mednarodne tekme res sodili samo mednarodni sodniki.  
 
PREDSEDNIK je ob koncu še prebral predlog Staneta Ostreliča, da Rokometna zveza 
Slovenije lahko vabi na mednarodne turnirje in mednarodna srečanja članskih moških in 
ženskih reprezentanc priznane sodniške pare iz tujine, oz. ZDRSS predlaga izbor domačih 
mednarodnih sodniških parov. Glede na to, da je to že ustaljena praksa, je menil, da 
sklepa ni potrebno dodatno sprejemati. ZDRSS oz. predsedniku se je zahvalil za brezplačno 
sojenje mednarodnih tekem. Podal je sklep:  
 
SKLEP 
Kot informacija se sprejme poročilo o delovanju Zveze društev rokometnih sodnikov 
Slovenije, podan s strani predsednika Jožeta Pangerca.  
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Sklep je bil soglasno sprejet.  
 
 

Ad. 10 
 
Dr. MARKO ŠIBILA predsednik ZRTS je postavil vprašanje, kako je z brezplačnimi ogledi 
tekem državnega prvenstva za trenerje. Do pred kratkim je bil brezplačen ogled možen, 
kar naenkrat pa se je ta možnost ukinila.   
 
LEPOLD KALIN je pojasnil, da klubi niso več pripravljeni sodelovati na tak način. 
 
JANEZ ŽIVKO je podal informacijo, da je Združenje prvoligašev sprejelo tak sklep. Poudaril 
je dejstvo, da se nobenemu trenerju ne odreka brezplačnega ogleda tekme, vendar se 
mora predhodno najaviti.  
 
PREDSEDNIK je poudaril, da bi se moralo pripraviti neka navodila glede brezplačnega 
ogleda vstopnic.  
 
JANEZ ŽIVKO je izjavil, da pravila niso bila popolnoma jasno, zato se je ta zadeva 
prepustila klubom. Združenje prvoligašev nekega splošnega pravila ni sprejelo.  
 
PREDSEDNIK je ob koncu podal sklep: 
 
SKLEP 
Kot informacijo se sprejme poročilo o delovanju Združenja rokometnih trenerjev 
Slovenije, podan s strani predsednika dr. Marka Šibile.  
 
Sklep je bil soglasno sprejet.  

 
 

Ad. 11 
 
LEPOLD KALIN je pod to točko pojasnil, da je »Pravilnik o rokometnih tekmovanjih v 
Republiki Sloveniji« akt, v katerega bodo vnesene tudi spremembe glede nastopa tujcev po 
posameznih ligah in starostnih kategorijah. Pravilnik bo veljal za sezono 2005/2006.  
 
PREDSEDNIK je pojasnil, da bi morali v roku enega tedna podati konkretne predloge glede 
nastopa tujcev po posameznih ligah in starostnih kategorijah. V zvezi s tem bi moral podati 
svoje mnenje tudi Strokovni svet RZS. Dopolnjen pravilnik bi morali ponovno obravnavati 
na naslednji seji predsedstva, nakar bi sledil sprejem na skupščini RZS.  
 
VILI TROFENIK je predlagal, da gre dokument v javno razpravo še pred tem.  
 
PREDSEDNIK je ob koncu razprave podal sklepe:  
 
SKLEP 
Potrdi se pravilnik o rokometnih tekmovanjih v Republiki Sloveniji z dopolnili o kvotah 
tujih igralcev in igralk v posameznih ligah in starostnih kategorij (potem ko bodo 
Združenja podala svoji predlog) ter se ga poda v javno razpravo.  
 
Sklep je bil soglasno sprejet.  
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Ad. 12 
 

Pod to točko se je obravnavalo vloge za priporočila za državljanstvo Republike Slovenije. 
Obravnavalo se je vlogo RK Gold Cluba za igralca Radoslava Stojanovik, vlogo RK Prevent 
Slovenj Gradec za igralca Nenada Maksiča, vlogo RK KRIM MERCATOR za fizioterapevta 
Blaža Marojeviča ter naknadno je prispela vloga RK Trimo Trebnje za igralca Siarhei 
Ubozhanka.  
 
Dr. MARKO ŠIBILA je izjavil, da glede na prebrane predpise, ne bo glasoval za.  
 
MARJAN DOLER  je pojasnil, da so se priporočila dajala po jasnih kriterijih. Igraec je moral 
izraziti željo, da bi igral za našo reprezentanco, selektor ga je moral povabiti v 
reprezentanco, nato pa je šla vloga na predsedstvo. Glede na dejstvo, da je bil Blažo 
Marojevič že v reprezentanci, bo glasoval edino zanj.   
 
TATJANA FINK je izjavila, da je RZS dala različna soglasja za državljanstvo. Pojavlja se 
vprašanje, ali sploh imamo merila.  
 
LEOPOLD KALIN je pojasnil, da je bilo jasno, kdaj igralcu dati priporočilo za državljanstvo; 
v primeru izjave, da ne bo več igral za matično reprezentanco in po pogojem, da ga želi 
selektor povabiti v člansko reprezentanco. 
 
VILI TROFENIK je menil, da bi morali imeti odgovoren odnos do državljanstva. Ravno zaradi 
tega ne bi smeli dati priporočil. Na račun rokometa igralci ne bi smeli dobivati 
državljanstev, razen v primeru, da je igralec zanimiv za reprezentanco.  
 
BENO LAPAJNE je izjavil, da je RZS dala priporočilo tudi Edvardu Koksharovu, ob jasni 
informaciji, da bo še naprej igral za reprezentanco Rusije.  
 
SLAVKO IVEZIČ je podal mnenje, da bi priporočilo moralo imeti neko težo, igralci pa bi 
morali govoriti slovensko.  
 
PREDSEDNIK je ugotovil, da bi morali imeti izdelane kriterije za priporočila za 
državljanstvo. Predlagal je komisijo: Leopold Kalin, Vili Trofenik, Tone Jagodic, ki bi 
oblikovali kriterije. Ko bodo kriteriji izdelani, se bo obravnavalo vse štiri prošnje. Podal je 
naslednja sklepa: 
 
SKLEP 
1. Oblikuje se delovna skupina v sestavi: Leopold Kalin, Vili Trofenik, Tone Jagodic, ki 

bo oblikovala kriterije za podelitev priporočil RZS za vloge za državljanstvo 
Republike Slovenije.  

 
2. Vlogo RK Gold Cluba za igralca Radoslava Stojanovik, vlogo RK Prevent Slovenj 

Gradec za igralca Nenada Maksiča, vlogo RK KRIM MERCATOR za fizioterapevta Blaža 
Marojeviča, vlogo RK Trimo Trebnje za igralca Siarhei Ubozhanka se bo obravnavalo 
po oblikovanju kriterijev.  

 
Sklepa sta bila soglasno sprejeta.  
 

 
Ad. 13. a 

 
PREDSEDNIK je pod točko predal besedo predsedniku RK Zagorje Slavku Jelševarju.  
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SLAVKO JELŠEVAR je na kratko orisal situacijo, v kateri se je znašel njihov klub. V mesecu 
decembru so prišli v stik z igralko Danico Jukič, igralko ŽRK Split,ki je želela prestopiti v 
njihov klub. Ker do tedaj še niso imeli izkušenj z mednarodnimi prestopi so se obrnili 
Področno registracijsko komisijo Zasavje in na pisarno RZS. Pri obeh so dobili informacije 
po katerih so se ravnali, in ki so dopuščale možnost prestopa te igralke. Plačali so že tudi 
takso za prestop tako EHF-u kot Hrvaški rokometni zvezi ter sklenili so pogodbo z igralko. 
Ko so že vse uredili, so dobili s strani RZS informacijo, da registracija ni možna po 34. 
členu Registracijskega pravilnika RZS, ki določa, da so mednarodni prestopi možni do 15. 
januarja. Zaprosil je, da se ponovno pretehta ta odločitev in se problem reši v 
obojestransko zadovoljstvo.  
 
VILI TROFENIK je odgovoril, da nepoznavanje predpisov ni olajševalna okoliščina. Na 
skupščini RZS, ki je bila zelo dobro obiskana se je sprejemalo obnovljeni in dopolnjen 
Registracijski pravilnik. Sprememba je v pravilnik prišla zato, ker so igralci izigravali člen 
tako, da so odšli v tuj klub za štirinajst dni, nato pa prišli nazaj in igrali za nek tretji klub. 
Glede odškodnin in taks pa niso oškodovani, saj so jih mislili tako ali drugače plačati.  
 
SLAVKO JELŠEVAR je pojasnil, da so dali zahtevek za certifikat že pred 15. januarjem 2005, 
vendar od Hrvaške zveze niso dobili certifikata v ustreznem roku, torej so zamudili oni. 
Upal je, da bo iz tega razloga upoštevana kakšna olajševalna okoliščina.   
 
LEOPOLD KALIN je pojasnil, da ima zveza 30 dni časa za odgovor. 
 
PRESEDNIK je na koncu podal sklep:  
 
SKLEP 
V skladu z Registracijskim pravilnikom RZS registracija Danice Jukič ni možna.  
 
Sklep je bil soglasno sprejet.  

 
 

Ad. 13. b 
 
Pod točko razno se je naknadno uvrstila tudi točka »Kriteriji za organizatorja Pokala 
Slovenije za moške in ženske«.  
 
PREDSEDNIK je pripomnil, da sta zneska, ki ju morata plačati kluba za organizacijo pokalov 
previsoka in je predlagal 4.000 EUR za moški pokal ter 2.000 EUR za ženski pokal. Podal je 
sklep:  
 
SKLEP 
Predsedstvo RZS soglaša in potrjuje kriterije za organizatorja Pokala Slovenije za 
moške in ženske, z izjemo plačila denarnega zneske, ki se spremeni: za ženske 4.000 
EUR in za moške 2.000 EUR.  
 
Sklep je bil soglasno sprejet.  
 

 
Ad. 13. c 

 
Na dnevni red seje se je uvrstila tudi točka »Ponudba Birt d.o.o. za organizatorja turnirja v 
rokometu na mivki«. 
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PREDSEDNIK je zaradi obsežnosti gradiva predlagal, da se gradivo najprej pregleda in se 
naknadno poda mnenje in sklep.  
 
SKLEP 
Predsedstvo RZS bo na naslednji seji podalo sklep glede »Ponudbe Birt d.o.o. za 
organizatorja turnirja v rokometu na mivki«.  
 
Sklep je bil soglasno sprejet.  
 
 

Ad. 13. d 
 
BENO LAPAJNE je pojasnil problem nove davčne zakonodaje v Sloveniji na področju športa. 
S tem ko je s 1.1.2005 začel veljati zakon, po katerem je poklicnemu športniku iz prejšnjih 
40% priznanih 10% normiranih stroškov, če seveda v enem letu ne presega davčnega praga 
3.900.000,00 sit oz. 25 % ob izpolnjevanju določenih pogojev in z dovoljenjem davčne 
uprave. Tretja možnost predvideva uveljavljanje dejanskih stroškov, kar je v bistvu edini 
način, da se ohranijo »bruto« pogodbeni zneski. V zadnjem primeru je igralec zavezan 
voditi poslovne knjige. S tem se je celotno breme spremembe davčne zakonodaje prevalilo 
na športnike. Sindikat športnikov Slovenije je že dal predlog sprememb Ministrstvu za 
finance, opravili so pogovore z Ministrstvom za šolstvo in šport in KK Olimpija. Interes je, 
da za športnike velja stara zakonodaja, ki je poklicnemu športniku priznavala 40% 
normiranih stroškov. Star zakon je transparentno kazal poslovanje. Nova zakonodaja je 
breme, ki je preveliko tako za klube kot za igralce.  
 
Kot protest proti ravnanju vlade Republike Slovenije in še posebej proti delu Ministrstva za 
finance, pripravlja Sindikat športnikov Slovenije akcijo vseh športnikov v Sloveniji pod 
geslom »Dan brez športa«. V času protesta, ki bo omejen na raven profesionalnega športa, 
naj bi v Sloveniji ne potekala nobena športna tekmovanj, sočasno bi organizirali tudi 
množično zborovanje pred Halo Tivoli v sodelovanju z OKS. Po njegovem mnenju bi bil to 
velik pritisk za Ministrstvo za finance. Stopiti moramo skupaj, da jih prepričamo, da je 
nova zakonodaja v škodo športu. Protest bi naredili v konsenzu z klubi.  
  
Dr. MARKO ŠIBILA se je popolnoma strinjal z Benom Lapajnem. Potrebno pa je ugotoviti 
kakšne so prave strategije. OKS je pravi partner pri pogajanjih z vlado, vendar OKS, ki naj 
bi predstavljal celotno sfero športa, tega ni napravil.  
 
PREDSEDNIK je izjavil, da je potrebno vršiti nek pritisk. Podpira vsa prizadevanja, da se 
zadeva spravi v normalne vode, ki bodo preprečevale nepregledno poslovanje. Predlagal je 
minuto molka na tekmi RK Celje Pivovarna Laško in Lemgo.  
 
MATEJ ARČON je pritrdil predsedniku glede vršitve pritiska na OKS. Nezainteresiranost 
OKS-a za to področje je označil za sramotno.  
 
VILI TROFENIK je pojasnil, da so na žalost tudi oče reprezentanta glasoval za ta zakon. 
Glede spremembe pod vplivom protesta ni izrazil optimizma. Opozoril je še, da redno 
zaposleni igralci z novo zakonodajo ne izgubijo nič, oškodovani so le igralci s statusom 
športnika in trenerji kot zasebni športni delavci. Klub je oškodovan toliko, da pri podjetjih 
ni več motivacije za sponzorstvo in donatorstvo.  Res pa je, da je trend odpravljanja 
olajšav tudi drugod npr. v Nemčiji.  
 
PREDSEDNIK je ponovno poudaril, da Rokometna zveza Slovenije trdno stoji za pripombami 
Sindikata športnikov Slovenije in se bo tudi pridružila protestom.   
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Dr. MARTA BON je omenila tudi zaposlovanje športnikov v ministrstvih. Zaenkrat je to 
možnost mogoča le za individualne športe. Tudi v kolektivnih športih bi morale biti 
nekakšne ugodnosti.  
 
BENO LAPAJNE je pripomnil, da bi lahko to veljalo vsaj za igralce svetovnega razreda, ki 
jih je v okviru RZS približno 8.  
 
PREDSEDNIK je izjavil, da gre tu lahko tudi za ustavni spor, saj bi to lahko interpretirali kot 
diskriminacijo. Pripravili bomo dopis v katerem bomo obrazložili situacijo in zahtevali 
ureditev tega področja. Podal je naslednje sklepe: 
 
SKLEP 
1. Predsedstvo RZS v celoti podpira prizadevanja Sindikata športnih delavcev v zvezi z 

spremembo nove davčne zakonodaje na področju športa. 
 

2. Predsedstvo RZS se pridružuje protestom v okviru akcije Sindikata športnih 
delavcev »Dan brez športa«.  

 
3. RZS bo na OKS poslala dopis v zvezi s problematiko nova davčne zakonodaje na 

področju športa in zaposlovanja igralcev ekipnih športov v državnih službah. 
 
Sklepi so bili soglasno sprejeti. 
 
 
Ob koncu se je predsednik zahvalil za sodelovanje in prisotnost ter ob 21.30 zaključil sejo 
predsedstva RZS.  
 
Ljubljana, 25.03.2005 
 
       
 
 
 
 
Zapisala: 
Irena Starc 


