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ZAPISNIK 
11. seje predsedstva Rokometne zveze Slovenije, 

ki je bila  v sredo, 01. oktobra 2008 ob 16.00 uri 
v prostorih Rokometne zveze Slovenije, Leskoškova cesta 9e, 1000 Ljubljana. 

 
PRISTOTNI ČLANI: Žiga DEBELJAK, Tomaž JERŠIČ, Dušan KECMAN, Boštjan NAPAST, 
Andrijana STARINA KOSEM, Boško ŠROT, Dušan ZORKO, dr. Marta BON, Janko STREL, Jože 
GALOF, Izidor KRIVEC, Matjaž AVSEC, Deja IVANOVIČ;  
 
ODSOTNI ČLANI: Franjo BOBINAC, Zoran JANKOVIĆ, Beno LAPAJNE, Franc KRAŠOVEC, 
Marjan NOVAK, Franci PLIBERŠEK, dr. Marko ŠIBILA: 
 
OSTALI PRISOTNI: Robert BEGUŠ – selektor ženske članske reprezentance, Miro POŽUN – 
selektor moške članske reprezentance, Stane OSTRELIČ – direktor reprezentanc, Dori 
KASTELIC – računovodja RZS, Miran KOS -  odvetnik.  
 
DNEVNI RED: 
1. Potrditev zapisnika 10. seje predsedstva RZS;   
2. Poročilo generalnega sekretarja o realizaciji sklepov prejšnjih sej predsedstva ter o 

aktivnostih RZS za obdobje od zadnje seje predsedstva (Leopold Kalin);  
3. Revidirani računovodski izkazi za leto 2007 (Dori Kastelic);  
4. Poročilo o finančnem poslovanju RZS v obdobju I-VIII 2008 (Dori Kastelic); 
5. Strokovni svet RZS (dr. Marta Bon): 

a) Zapisnik seje z dne 21.08.2008; 
b) Poročilo selektorja ženske članske reprezentance Roberta Beguša iz kvalifikacij 

za EP Makedonija; 
c) Poročilo selektorja moške članske reprezentance Mira Požuna iz kvalifikacij za 

SP 2009 Hrvaška;  
6. Imenovanje trenerjev reprezentanc (Leopold Kalin);  

a) moških reprezentanc; 
b) ženskih reprezentanc; 

7. Imenovanje članov Strokovnega sveta RZS (dr. Marko Šibila);  
8. Poročilo direktorja reprezentanc za sezono 2007/2008 (Stane Ostrelič);  
9. Spremembe Statuta RZS (Miran Kos):  
10. Potrditev predloga pravil tekmovanj (Samo Kuzma): 

a) Predlog pravil tekmovanja Združenja 1. B ženske lige; 
b) Predlog pravil tekmovanja mladih; 

11. Spremembe v sestavi predsedstva RZS (Žiga Debeljak);  
12. Predlog dnevnega reda in termina 8. seje skupščine RZS (Leopold Kalin);  
13. Sporazum med RZS in Zvezo rokometnih prvoligašev Slovenije (Leopold Kalin); 
14. Tekoče zadeve in razno. 
 
Predsednik mag. Žiga Debeljak je pozdravil vse navzoče ter odprl 11. sejo predsedstva RZS. 
Ugotovil je, da je prisotnih 13 od 20 članov predsedstva. Podal je ugotovitveni  
 
SKLEP 
11. seja predsedstva RZS je sklepčna, saj je prisotnih 13 od 20 članov predsedstva 
RZS.  
 
Predsednik je nadaljeval z branjem dnevnega reda ter predlagal 
 
SKLEP 
Potrdi se dnevni red 11. seje predsedstva RZS.  
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Sklep je bil soglasno sprejet; ZA 13/PROTI 0/VZDRŽAN 0. 
 

 
Ad.  1 

 
PREDSEDNIK je prisotne pozval k pripombam na zapisnik 10. seje predsedstva RZS. Ker 
pripomb ni bilo, je podal naslednji  
 
SKLEP 
Potrdi se zapisnik 10. seje predsedstva RZS.  
 
Sklep je bil soglasno sprejet; ZA 13/PROTI 0/VZDRŽAN 0. 
 
 

Ad. 2 
 
PREDSEDNIK je pozval generalnega sekretarja Leopolda Kalina, da poda kratko ustno 
poročilo. 
 
LEOPOLD KALIN je na kratko povzel svoje pisno poročilo.  
 
PREDSEDNIK se je zahvalil ter pozval k razpravi. Ker razprave ni bilo, je predlagal 
 
SKLEP 
Sprejme se poročilo generalnega sekretarja o realizaciji sklepov prejšnjih sej 
predsedstva ter aktivnostih RZS za obdobje od zadnje seje predsedstva. 
 
Sklep je bil soglasno sprejet; ZA 13/PROTI 0/VZDRŽAN 0. 
 

 
Ad. 3 

 
PREDSEDNIK je pri točki revidiranih računovodskih izkazov predal besedo Dori Kastelic, 
pooblaščeni računovodkinji RZS. 
 
DORI KASTELIC je podala informacijo o uspešno opravljeni reviziji. V letu 2007 je bil 
izkazan presežek odhodkov nad prihodki v višini 1.170.960,42 EUR, ki je nastal izključno 
zaradi enkratnega poslovnega dogodka, prodaje poslovnih prostorov. Glede na ugotovljen 
presežek prihodkov je v obračunu davka od dohodka ugotovljena davčna obveznost v višini 
298.566,29 EUR, ki je bila plačana. Ravno tako je bila plačana akontacija za obdobje od  
januar-maj 2008 v višini 124.403,00 EUR. Zaradi planiranega primanjkljaja prihodkov v letu 
2008 smo zaprosili DURS za oprostitev plačila davka, kar so nam odobrili za obdobje od 
junija 2008 dalje, že vplačano akontacijo pa bomo dobili vrnjeno do 30.04.2009 (pod 
pogojem izkazanega presežka odhodkov v letu 2008). 
Revizijska hiša je tudi predlagala, da predsedstvo RZS sprejme sklep, da ugotovljeni 
presežek prihodkov iz leta 2007 najprej pokrije nekrite odhodke iz preteklih let v višini 
794.410,60 EUR, razlika v višini 376.549,82 EUR pa ostane nerazporejena.  
Obenem je še predlagala, da bi se sprejelo sklep o izbiri izvajalca revizije za leto 2008, in 
sicer kar družbo KPMG d.o.o., s katero smo se že dogovorili za začetek revidiranja v 
naslednjem letu.  
 
SKLEP 
1. Predsedstvo se seznani z revidiranimi računovodskimi izkazi za leto 2007. 
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2. Predsedstvo na predlog revizijskega mnenja sprejema sklep, da ugotovljeni 
presežek prihodkov iz leta 2007 pokriva nekrite odhodke iz preteklih let v višini 
794.410,60 EUR, razlika v višini 376.549,82 EUR pa ostane nerazporejena.  

3. Predsedstvo potrjuje revizijsko družba KPMG d.o.o. za izvajalca revizije 
poslovanja RZS za leto 2008.  

 
Sklep je bil soglasno sprejet; ZA 13/PROTI 0/VZDRŽAN 0. 
 
 

Ad. 4 
 
Pri finančnem poročilu RZS na dan 31.08.2008 je predsednik predal besedo Leopoldu 
Kalinu.  
 
LEOPOLD KALIN je povedal,  da je bil na dan 31.08.2008 ugotovljen presežek odhodkov nad 
prihodki v višini 212.315 EUR. Zveza ima probleme z zagotavljanjem likvidnostnih sredstev, 
saj smo morali v tem letu plačati davek od dohodka v višini 298.566,29 EUR ter akontacijo 
davka v višini 124.403 EUR. Glede prošnje, ki smo jo naslovili na Davčno upravo Republike 
Slovenije, moramo poslovati z negativnim izidom, saj bomo akontacijo davka prejeli nazaj 
le v tem primeru. Sredstva naj bi bila vrnjena v mesecu aprilu 2009.  
 
PREDSEDNIK je pozval k razpravi. Ker razprave ni bilo, je podal  
 
SKLEP 
Sprejme se poročilo o finančnem poslovanju RZS v obdobju I-VIII 2008. 
   
Sklep je bil soglasno sprejet; ZA 13/PROTI 0/VZDRŽAN 0. 
 
 

Ad. 5. a 
 
Dr. MARTA BON je pri povzela zapisnik seje z dne 21.08.2008, kjer so med drugim 
analizirali tudi nastope reprezentanc.  
 
DUŠAN KECMAN je pripomnil, da je opazil pomanjkanje izenačenih kriterijev za ocene 
nastopov reprezentanc. Nobena od reprezentanc ni dosegla pričakovanj. Strokovni svet je 
označil poročilo Roberta Beguša kot žaljivo, medtem ko je sprejemljivo, da selektor moške 
članske reprezentance ne najde razloga za neuspeh. Po njegovem mnenju bi morala oba 
odstopiti. Vsekakor ni razvidno, zakaj je Strokovni svet nekatere trenerje potrdil. Sam ne 
najde argumenta, da Miro Požun še naprej vodi člansko reprezentanco, kot tudi ne mlado 
reprezentanco.  
 
Dr. MARTA BON je povedala, da je Strokovni svet podal svoja mnenja na izdelanih 
kriterijih. Rezultate trenerjev spremljajo že nekaj časa. Miro Požun ima veliko referenc in 
je verodostojen. Imajo pravico, da za selektorje reprezentanc predlagajo boljše. Strokovni 
svet je ocenil, da selektor ženske članske reprezentance ni ustrezen in so zato predlagali 
novega. Vsekakor pa se predsedstvo odloči po svoje.  
 
PREDSEDNIK je ob koncu predlagal, da se je predsedstva udeležujejo vsi člani Strokovnega 
sveta, tako bo boljši pretok informacij. Na glasovanje je podal 
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SKLEP 
Predsedstvo se seznanja z zapisnikom seje z dne 21.08.2008 ter s predlogi trenerjev 
moških in ženskih reprezentanc, ki jih je predlagal Strokovni svet RZS. 
 
Sklep je bil sprejet z večino glasov; ZA 12/PROTI 1/VZDRŽAN 0. 
 
 

Ad. 5. b 
 
Pri poročilu selektorja ženske članske reprezentance Slovenije iz kvalifikacij za EP 2008 
Makedonija je predsednik predal besedo Robertu Begušu.  
 
ROBERT BEGUŠ je povedal, da so na prvi tekmi z reprezentanco Belorusije izgubili z razliko 
štirih golov. Na povratni tekmi v Celju so goreli v želji po zmagi, vendar so naredili preveč 
napak. Tekma se je končala neodločeno in se torej niso uvrstili na prvenstvo. 
Reprezentanca vsekakor ima potencial, saj raste iz akcije v akcijo. Ekipa je mlada, saj je 
povprečna starost 21 let. Čez štiri leta bo to dobra ekipa, ki se bo uvrščala na prvenstva. 
Omenil je, da ni imel podpore strokovnega sveta, kjer je bilo zaslediti stalno 
nezadovoljstvo. Predsedstvu se je zahvalil za zaupanje ter izjavil, da mu je bilo čast voditi 
reprezentanco.  
 
Dr. MARTA BON je izjavila, da ni res, da s strani Strokovnega sveta RZS ni bilo podpore. 
Strokovni svet ga je zaprosil, da pripravi strategijo razvoja. Dobili so zelo skromen 
dokument.  
 
DUŠAN KECMAN je izjavil, da intervju, ki ga je dr. Marta Bon podala v reviji Žurnal 
vsekakor ne izkazuje podpore. Ženski rokomet je padel na najnižjo točko, vsa upanja smo 
gradili na osnovi RK KRIMA-a. Robert Beguš ni krivec za takšno stanje.  
 
PREDSEDNIK je ob koncu podal  
 
SKLEP 
Predsedstvo sprejme poročilo selektorja ženske članske reprezentance Slovenije 
Roberta Beguša iz kvalifikacij za EP 2008 Makedonija.  
 
Sklep je bil soglasno sprejet; ZA 13/PROTI 0/VZDRŽAN 0. 
 
 

Ad. 5. c 
 
PREDSEDNIK je pri poročilu selektorja moške članske reprezentance predal besedo Miru 
Požunu.  
 
MIRO POŽUN je najprej izčrpno orisal potek priprav. Na priprave je povabil najboljše 
igralce, vendar je ob prihodu opazil, da niso vsi v najboljši formi, nekateri so imeli 
probleme z zdravstvenim stanjem; Kavtičnik, Natek, Brumen, Podpečan, Zorman, Lapajne, 
ki je odpovedal sodelovanje zaradi družinskih obveznosti. Zaradi navedenega so morali 
zmanjšati intenzivnost dela. 
Delali so po posebnem programu. Želeli so odigrati eno prijateljsko tekmo. Edina ponudba 
je prišla s Češke, vendar se zaradi vožnje niso odzvali. Tam bi videli, kdo je sposoben 
odigrati tekmo na ustreznem nivoju. Pred tekmo v Celju niso mogli dvigniti nivoja igre, 
vendar so vseeno mislili, da so boljši od reprezentance Slovaške tako po kadru kot po 
»rejtingu«. Igrali so v krču ter naredili 14 napak. Po analizi prve tekme so mislili, da bodo 
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zadevo v nadaljevanju dobro izpeljali, vendar se je na tekmi izkazalo nasprotno. 
Neuvrstitev na SP 2009 Hrvaška je velik neuspeh, morda eden največjih. V svojem poročilu 
je ponudil odstop. Teden dni po tekmi je dobil podporo s strani igralcev, kapetan Zorman 
mu je celo rekel, da so za neuspeh krivi igralci. Normalno je, da bi moral trener izvleči iz 
igralcev veliko več, zato je tudi ponudil odstop. Predsedstvo se bo odločilo po svoje. 
Omenil je še, da se s koncem meseca oktobra pričnejo kvalifikacije za EP 2010 Avstrija. 
Pričeli jih bodo z reprezentanco Izraela in Nemčije. Širši spisek reprezentantov je že znan.  
 
PREDSEDNIK se je Miru Požunu zahvalil za moralno gesto ter podal  
 
SKLEP 
Predsedstvo sprejme poročilo selektorja moške članske reprezentance Slovenije Mira 
Požuna iz kvalifikacij za SP 2009 Hrvaška.   
 
Sklep je bil soglasno sprejet; ZA 13/PROTI 0/VZDRŽAN 0. 
 
DUŠAN KECMAN je navezujoč se na točko 5. a vprašal, zakaj se predlagajo eno-letni 
mandati. Osebno meni, da bi morala mesto ženske članske reprezentance prevzeti dr. 
Marta Bon, ki se skriva pred odgovornostjo.  
 
TOMAŽ JERŠIČ je povprašal, zakaj so na mesto selektorja ženske članske reprezentance 
predlagali Primoža Porija, ki je dokaj neizkušen. 
 
Dr. MARTA BON je odgovorila Kecmanu, da bo v klubu najprej opravila dogovorjeno zadevo 
po najboljših močeh. Odgovornost je v reprezentanci že prevzela. Glede Porija je 
povedala, da je kot pomočnik selektorja pridobil nekaj izkušenj.  
 
LEOPOLD KALIN je glede mandatov selektorjev povedal, da so ti predlagani v skladu s 
tekmovalnimi ciklusi oz. do konca tekmovalnih ciklusov. To velja tako za Mira Požuna, ki je 
tudi sam izjavil, da bi bil le do tedaj, kot tudi za ostale trenerje; Slavka Iveziča, Tomaža 
Juršiča. Primož Pori je bil predlagan do konca kvalifikacij za SP 2009 Kitajska (play off 
tekme v juniju), tej logiki sledi tudi dr. Marta Bon. Uroš Bregar zaključi s ciklusom v 
avgustu 2010, Čater Tomaž ravno tako.  
 
DEJA JOVANOVIČ je povedala, da v Sloveniji ni veliko uveljavljenih trenerjev ženskih ekip. 
Če hočemo dati priložnost nekomu drugemu, bomo morali enkrat na čelo reprezentance 
postaviti nekoga manj izkušenega, ki bo rasel z reprezentanco.  
 
BOŠTJAN NAPAST je povedal, da bi pričakoval malo bolj vsebinsko pripravljene argumente 
za naveden zaključke Strokovnega sveta.  
 
TOMAŽ JERŠIČ je predlagal Igorja Razgorja za reprezentanco letnik 1994. Pomembno je, da 
je trener dnevno v stiku z reprezentanco.  
 
PREDSEDNIK je izrazil zadovoljstvo, nad dejstvom, da je tematika zanimiva tudi za 
predsedstvo, vendar imamo za podajanje predlogov Strokovni svet.  
 
Dr. MARTA BON je povedla, da mnenje Strokovnega sveta ni bilo vedno upoštevano, saj so 
kar trikrat dali negativno mnenje o delu Roberta Beguša. Na naslednji seji bodo 
obravnavali trenerje mlajših reprezentanc.  
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Ad. 6 
 
PREDSEDNIK je pod to točko predlagal glasovanje za predlagane trenerje. Na glasovanje je 
dal potrditev Mira Požuna za selektorja moške članske reprezentance: 
 
SKLEP 
Na predlog Strokovnega sveta se imenuje Miro Požun za selektorja moške članske 
reprezentance Slovenije do 30.06.2009. 
 
Sklep je bil sprejet z večino glasov; ZA 12/PROTI 1/VZDRŽAN 0. 
 
 
PREDSEDNIK je na glasovanje podal potrditev Mira Požuna za trenerja moške mlade (B) 
reprezentance: 
 
SKLEP 
Na predlog Strokovnega sveta se imenuje Mira Požuna za trenerje moške mlade (B) 
reprezentance do 30.06.2009. 
 
Sklep je bil sprejet z večino glasov; ZA 12/PROTI 1/VZDRŽAN 0. 
 
 
PREDSEDNIK je dal na glasovanje potrditev Slavka Iveziča za trenerja moške mladinske 
reprezentance:  
 
SKLEP 
Na predlog Strokovnega sveta se imenuje Slavka Iveziča za trenerja moške mladinske 
reprezentance letnik 1988 do 31.08.2009. 
 
Sklep je bil soglasno sprejet; ZA 13/PROTI 0/VZDRŽAN 0. 
 
 
PREDSEDNIK je dal na glasovanje potrditev Tomaža Juršiča za trenerja moške kadetske 
reprezentance:  
 
SKLEP 
Na predlog Strokovnega sveta se imenuje Tomaža Juršiča  za trenerja moške 
mladinske reprezentance letnik 1988 do 31.08.2009. 
 
Sklep je bil soglasno sprejet; ZA 13/PROTI 0/VZDRŽAN 0. 
 
 
PREDSEDNIK je dal na glasovanje potrditev Primoža Porija za selektorja ženske članske 
reprezentance:  
 
SKLEP 
Na predlog Strokovnega sveta se imenuje Primoža Porija za selektorja ženske članske 
reprezentance do 30.06.2009. 
 
Sklep je bil sprejet z večino glasov; ZA 11/PROTI 1/VZDRŽAN 1. 
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PREDSEDNIK je na glasovanje podal potrditev dr. Marte Bon za selektorko ženske B 
reprezentance.  
 
SKLEP  
Na predlog Strokovnega sveta se imenuje dr. Marta Bon za trenerko ženske B 
reprezentance do 30.06.2009. 
 
Sklep je bil sprejet z večino glasov; ZA 8/PROTI 3/VZDRŽAN 2. 
 
 
PREDSEDNIK je na glasovanje podal potrditev Uroša Bregarja za trenerja ženske mladinske 
reprezentance.  
 
SKLEP  
Na predlog Strokovnega sveta se imenuje Uroša Bregarja za trenerja ženske 
mladinske reprezentance letnik 1990 do 31.08.2010. 
 
Sklep je bil sprejet z večino glasov; ZA 12/PROTI 1/VZDRŽAN 0. 
 
 
PREDSEDNIK je na glasovanje podal potrditev Tomaža Čaterja za trenerja ženske kadetske 
reprezentance.  
 
SKLEP  
Na predlog Strokovnega sveta se imenuje Tomaž Čater za trenerja ženske kadetske 
reprezentance letnik 1992 do 31.08.2010. 
 
Sklep je bil soglasno sprejet; ZA 13/PROTI 0/VZDRŽAN 0. 
 
 

Ad. 7 
 
PREDSEDNIK je pri točki imenovanja članov Strokovnega sveta prebral predlagane člane s 
strani Združenja rokometnih trenerjev Slovenije.  
 
TOMAŽ JERŠIČ je postavil retorično vprašanje, ali imamo v Sloveniji samo 6 ali 7 
strokovnjakov. Vsak organ bi se moral osvežiti v smislu spremembe članstva, saj to prinese 
novo, bolj intenzivno energijo v delovanju.  
 
SKLEP 
Predsedstvo imenuje naslednje člane Strokovnega sveta: dr. Marta Bon, Boris Čuk, 
Janez Ilc, Slavko Ivezič, Štefan Jug,  Aleksander Lapajne in dr. Marko Šibila. 
 
Sklep je bil sprejet z večino glasov; ZA 9/PROTI 2/VZDRŽAN 2. 
 
 

Ad. 8 
 
Pri poročilu direktorja reprezentanc o aktivnostih v sezoni 2008/2009 je predsednik predal 
besedo Stanetu Ostreliču.  
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STANE OSTRELIČ je povedal, da so reprezentance v pretekli sezoni imele 345 dni aktivnosti 
ter porabile 1.200.000 EUR, rezultate pa nismo imeli še nikdar slabše. Omenil je še 
sprejete sklepe o organizaciji prvenstev, glede katerih nismo naredili nič.  
 
PREDSEDNIK je podal 
 
SKLEP 
Predsedstvo sprejme poročilo direktorja reprezentanc Staneta Ostreliča za sezono 
2007/2008.  
 
Sklep je bil soglasno sprejet; ZA 13/PROTI 0/VZDRŽAN 0. 
 

 
Ad. 9 

 
PREDSEDNIK je pri točki sprememb Statuta predal besedo Miranu Kosu, odvetniku, ki je 
pripravil glavne spremembe.  
 
MIRAN KOS je povedal, da bistvenih sprememb ni. Opredeliti je bilo potrebno pridobitno in 
nepridobitno dejavnosti zveze, navesti nov naslov ter spremeniti 4. člen, ki govori o 
transakcijskem računu RZS. Spremembe je potrebno priglasiti na Upravni enoto. Sledil je 
tudi razpravam v mesecu aprilu. Poskušal bo pripraviti novo zasnovo Statuta, z 
upoštevanjem dobrih praktičnih rešitev iz tujine. Do skupščine je premalo časa, da bi 
predlagali popolnoma nov Statut, zato so predlagali nujne spremembe.  
 
PREDSEDNIK je povedal, da se bo sprejelo najprej nujne spremembe, nato pa celostna 
prenova Statuta. Zahvalil se je Miranu Kosu ter predlagal 
 
SKLEP 
Predsedstvo sprejeme spremembe Statuta RZS ter jih podaja skupščini v sprejem.   
 
Sklep je bil soglasno sprejet; ZA 13/PROTI 0/VZDRŽAN 0. 

 
 

Ad. 10 
 
Pri točki sprejema pravil tekmovanja Združenja 1. B ženske lige in pravil tekmovanja 
mladih, ni bilo diskusije, zato je predsednik predlagal 
 
SKLEP 
Sprejmejo in potrdijo se Pravila tekmovanja Združenja rokometnih klubov 1. B lige za 
ženske in Pravila Združenja rokometnih klubov tekmovanja mladih. 
 
Sklep je bil soglasno sprejet; ZA 13/PROTI 0/VZDRŽAN 0. 
 
 

Ad. 11 
 
PREDSEDNIK je pri točki spremembe v predsedstvu RZS izjavil, da je dolgo iskal svojega 
naslednika, in da je vesel, da je Franjo Bobinac sprejel kandidaturo. Na izpraznjeno mesto 
se je predlagalo Boštjana Kozoleta. Sam zaradi časovnih omejitev nima več časa za 
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udejstvovanje v predsedstvu. Franjo Bobinac se mu je zdel primeren zaradi vpetosti v 
rokomet. Skupščini bo predlagal sprejem njegovega odstopa z dnem skupščine.  
 
DUŠAN KECMAN je povprašal, kako je s kandidacijskimi postopki.  
 
PREDSEDNIK je povedal, da so to v bistvu nadomestni člani z istim mandatom, kot ga ima 
sedanje predsedstvo.  
 
BOŠKO ŠROT je povedal, da podpira sklep predsednika. Žiga Debeljak je vnesel v delovanje 
predsedstva učinkovitost, ki prej ni bila vedno prisotna. Kratek in jedrnat stil vodenja mu 
je bil všeč. Odločitve so se pretehtale že pred sejo, na seji se jih je le formalno potrdilo. 
Menil je, da je predsedstvo odlično delovalo. Zahvalil se je Žigi Debeljaku, da je delo tako 
dobro opravil.  
 
PREDSEDNIK je predlagal 
 
SKLEP 

1. Predsedstvo se seznani z nepreklicnim odstopom Žige Debeljaka s funkcije 
predsednika RZS z dnem skupščine, ki je predvidena za 21.10.2008. 

 
2. Predsedstvo na predlog predsednika RZS potrdi naslednji predlog skupščini 

glede izvolitve nadomestnega predsednika in nadomestnega člana predsedstva 
RZS: 

 
- skupščina se seznani z odstopom Žige Debeljaka s funkcije predsednika 

RZS z dnem skupščine. 
 

- na predlog dosedanjega predsednika RZS in ob podpori predsedstva RZS 
se za novega predsednika RZS imenuje dosedanjega člana predsedstva 
Franja Bobinca z enakim mandatom, kot ga je imel dosedanji 
predsednik RZS.  

 
- na predlog dosedanjega predsednika RZS in ob podpori predsedstva RZS 

se na izpraznjeno mesto v predsedstvu za člana predsedstva po 
funkcionalnem načelu imenuje Boštjan Kozole z enakim mandatom, kot 
ga je imel dosedanji član predsedstva Franjo Bobinac. 

 
Sklep je bil soglasno sprejet; ZA 13/PROTI 0/VZDRŽAN 0. 
 
 

Ad. 12 
 
Pri točki dnevnega reda in termina za 8. sejo skupščine ni bilo večja diskusije, zato je 
predsednik podal 
 
SKLEP 
Predsedstvo potrjuje predlagani dnevni red in termin za 8. sejo skupščine RZS - 21. 
oktobra 2008 ob 17:00 uri. 
DNEVNI RED:  
1.  Izvolitev organov skupščine: 

a/ delovno predsedstvo (predsednik in dva člana); 
b/ verifikacijska komisija (predsednik in dva člana); 
c/ volilna komisija (predsednik in dva člana); 
c/ določitev zapisnikarja; 
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d/ določitev dveh overovateljev zapisnika; 
2. Obravnava in potrditev zapisnika 6. redne in 7. korespondenčne seje skupščine 
RZS;  
3. Poročila: 
 a/ Predsednik (mag. Žiga Debeljak - ustno poročilo);  
 b/ Nadzorni odbor (Milan Zupančič); 
    c/ Združenje rokometnih trenerjev Slovenije (dr. Marko Šibila); 
    d/ Zveza društev rokometnih sodnikov Slovenije (Janko Strel); 
        e/ Statutarna komisija (Tone Čebela); 

f/ Arbitražna komisija (Gojko Pešec); 
g/ Strokovni svet (dr. Marta Bon); 

4. Potrditev sprememb Statuta RZS;  
5. Potrditev predlogov pravil tekmovanj:  
  a/ Previla tekmovanja Združenja rokometnih klubov 1. B lige za ženske;  
 b/ Pravila Združenja rokometnih klubov tekmovanja mladih; 
6. Volitve:  

a/ Predsednik in člani predsedstva;  
      b/ Člani nadzornega odbora; 
          c/ Nadomestni člani Nadzornega odbora RZS; 
    d/ Arbitražna komisija ;  
        e/ Statutarna komisija; 
7. Sprejem in potrditev revidiranih računovodskih izkazov RZS za leto 2007;  
8. Obravnava in sprejem plana RZS za leto 2008 (Leopold Kalin); 
9. Podelitve plaket RZS.  
 
Sklep je bil soglasno sprejet; ZA 13/PROTI 0/VZDRŽAN 0. 
 

 
Ad. 13 

 
PREDSEDNIK je pri točki sporazuma med ZROPS in RZS pozval k diskusiji.  
 
DUŠAN KECMAN je menil, da bi morali del sponzorskih sredstev ZROPS dati RZS za 
tekmovanja mladih.  
 
JOŽE GALOF se je zahvalil predsedniku za pogajanja. Podal je še informacijo, da je iz 
tekmovanja izstopil RK HRPELJE KOZINA, tako da sedaj nadaljuje tekmovanje samo 11 
klubov.  
 
PREDSEDNIK je podal  
 
SKLEP 
Predsedstvo se seznanja s sporazumom med RZS in Zvezo rokometnih prvoligašev 
Slovenije.  
 
Sklep je bil soglasno sprejet; ZA 13/PROTI 0/VZDRŽAN 0. 
 
 

Ad. 14 
 
Pri točki tekoče zadeve in razno je dr. Marta Bon seznanila predsedstvo, da bo leta 2009 v 
Ljubljani potekalo univerzitetno evropsko prvenstvo. Letošnje leto je bila prav slovenska 
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študentske reprezentanca prvak na evropskem prvenstvu, ki je potekalo v Nišu v Srbiji. 
Želja univerze je, da bi pri projektu sodelovala tudi RZS.  
 
PREDSEDNIK je povedal, da se bo k sodelovanju pristopilo, če bodo finance to dopuščale. 
Odločitev naj sklene generalni sekretar v okviru svojih pristojnosti.  
 
MIRO POŽUN je informiral prisotne o slabi situaciji pri mlajših igralcih. Bogati klubi imajo v 
svojih igralskih vrstah veliko tujcev, slovenski igralci pa izgubljajo pozicije. Od 
reprezentance letnik 1986 igra v 1. ligi samo polovica reprezentance, od letnika 1988 pa le 
Jure Dolenec. Predlagal je še dodatne reprezentančne akcije mlade reprezentance, saj bo 
čez nekaj let zmanjkalo igralcev.  
 
PRESEDNIK je menil, da podpirajo predlog, vendar v okviru finančnih zmožnosti.  
 
PREDSEDNIK mag. Žiga Debeljak je ob 17.45 zaključil sejo predsedstva ter se prisotnim 
zahvalil za sodelovanje.  
 
Ljubljana, 10.10.2008  
 
 
       mag. Žiga Debeljak, l.r. 
 
            Predsednik RZS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


