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ZAPISNIK
4. seje predsedstva Rokometne zveze Slovenije,
ki je bila 10. aprila 2007 ob 15.00 uri v prostorih Rokometne zveze Slovenije,
Kongresni trg 3, 1000 Ljubljana.
PRISOTNI ČLANI: Žiga Debeljak, dr. Marta Bon, Deja Doler, Marjan Doler, Tomaž Jeršič, Dušan
Kecman, Franc Krašovec, Boštjan Napast, Marjan Novak, Andrijana Starina Kosem, Boško Šrot,
Jože Pangerc, Marko Planinc, dr. Marko Šibila;
ODSOTNI ČLANI: Franjo Bobinac, Zoran Janković, Beno Lapajne, Dušan Zorko, Janez Živko;
OSTALI PRISTOTNI: Robert Beguš, Kasim Kamenica, Stane Ostrelič, Leopold Kalin, Samo
Kuzma, Irena Bejtovič, Sonja Čotar, Anita Pušnik Klanjšek, Irena Starc;
DNEVNI RED:
1. Potrditev zapisnika 3. redne seje predsedstva RZS;
2. Poročilo o pridobivanju sponzorjev RZS (Leopold Kalin);
3. Revidirani računovodski izkazi za leti 2005 in 2006(Dori Kastelic);
4. Poročilo Strokovnega sveta RZS (predsednica dr. Marta Bon):
a) Zapisnik iz seje dne 16.02.2007;
b) Poročilo selektorja ženske članske reprezentance Roberta Beguša iz evropskega
prvenstva 2006 Švedska;
c) Poročilo selektorja moške članske reprezentance Kasima Kamenice iz svetovnega
prvenstva 2007 Nemčija;
5. Prenova aktov RZS (Leopold Kalin)
a) Statut;
b) Registracijski pravilnik;
c) Disciplinski pravilnik;
d) Pravilnik o rokometnih tekmovanjih;
e) Poslovnik skupščine;
6. Poslovni prostori RZS; ponudbe za nakup novih prostorov in razpis za prodajo
obstoječih (Leopold Kalin);
7. Razno:
a) Imenovanje predstavnika RZS za IHF kongres;
b) Odstop Edvarda Lesnika z mesta člana predsedstva RZS;
c) Odstop Vilija Trofenika z mesta predsednika Registracijske komisije ter imenovanje
nadomestnega člana.
PREDSEDNIK mag. Žiga Debeljak je pozdravil vse navzoče ter odprl 4. sejo predsedstva RZS.
Ugotovil je, da je prisotnih 14 od 20 članov predsedstva. Podal je ugotovitveni
SKLEP
4. seja predsedstva RZS je sklepčna, saj je prisotnih 14 od 20 članov predsedstva RZS.
PREDSEDNIK je pozval k pripombam na dnevni red. Predlagal je spremembo dnevnega reda, in
sicer bi se na 1. točko uvrstila 4. točka dnevnega reda. Ker pripomb ni bilo, je predlagal:
SKLEP
Potrdi se dnevni red 4. seje predsedstva RZS z dopolnitvijo.
Sklep je bil soglasno sprejet; ZA 14/PROTI 0/VZDRŽAN 0.
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Ad. 1
PREDSEDNIK je predal besedo dr. Marti Bon, ki je prisotne seznanila, da je RZS preko projekta
nacionalnih panožnih športnih šol pridobila dva nova trenerja, ki delujeta v klubih, v pisarni
RZS pa je zaposlila Gregorja Pečovnika, ki je zadolžen za mini rokomet. Na seji Strokovnega
sveta so razpravljali o poročilih trenerjev članskih reprezentanc iz minulih prvenstev. Potek
razprave je razviden iz zapisnika.
PREDSEDNIK je prisotne pozval k pripombam, ker pa teh ni bilo, je besedo predal Robertu
Begušu. Selektor ženske članske reprezentance je pričel svoje poročilo iz EP 2006 Švedska z
predstavitvijo igralk, vodstva in priprav, nadaljeval z oceno tekem na samem prvenstvu, na
koncu pa je podal skupno oceno, in sicer je dosežen rezultat smatral za neuspeh. Za glavne
razloge je navedel preveliko zaupanje nekaterim starejših igralkam, ki pa tega niso upravičile.
Nekatere igralke niso bile v dobrem psihofizičnem stanju. V nadaljevanju tekmovanja je želel
dati priložnost tudi mlajšim igralkam, vendar žal za to ni bilo več možnosti. Menil je, da bo
uvrstitev na OI Peking težka, vendar pa lahko sedaj pričnemo graditi reprezentanco za
naslednje olimpijske igre.
PREDSEDNIK je prisotne pozval k pripombam, in ker teh ni bilo, je besedo predal Kasimu
Kamenici. Selektor moške članske reprezentance je povedal, da je na oktobrsko akcijo pred
prvenstvom prišla celotna reprezentanca. Skupaj z RZS se je postavilo cilje, vendar se je na
koncu izkazalo, da sestava iz EP 2006 Švica ne bo mogoča. Kavtičnik in Zorman sta se
poškodovala, Pajovič in Vugrinec pa sta sodelovanje odpovedala. Na svetovno prvenstvo je šla
precej nova ekipa, v kateri so neizkušeni igralci postali nosilci igre. Na samih pripravah so bili
izpolnjeni vsi pogoji in tudi z disciplino ni bilo nobenih problemov. Prvi del SP je ocenil kot
odličen, saj so napredovali s točkami iz tekme s Tunizijo. V drugem delu niso uspeli uresničiti
zastavljenih ciljev, in so tako na koncu dosegli 10. mesto, kar za tako reprezentanco ni tako
slabo, vendar bi bili lahko boljši.
PREDSEDNIK je prisotne pozval k pripombam. Ker pripomb ni bilo, je podal naslednji
SKLEP
1. Sprejme in potrdi se zapisnik Strokovnega sveta z dne 16.02.2007.
2. Sprejme in potrdi se poročilo selektorja ženske članske reprezentance Roberta
Beguša iz evropskega prvenstva 2006 Švedska.
3. Sprejme in potrdi se poročilo selektorja moške članske reprezentance Kasima
Kamenice iz svetovnega prvenstva 2007 Nemčija.
Sklepi so bili soglasno sprejeti; ZA 14/PROTI 0/VZDRŽAN 0.
Ad. 2.
PREDSEDNIK je predlagal sprejem zapisnika 3. seje ter pozval Leopolda Kalin, da poda poročilo
o realizaciji sklepov.
LEPOLD KALIN je povedal, da je bila večina sklepov realiziranih. Skoordiniralo se je programe
reprezentanc, kar je pomenilo, da se jih je nekoliko skrčilo v svojih aktivnostih. S tem so se
znižali stroški vseh reprezentanc za 30 MIO SIT. Predsedstvo je seznanil, da so se sredstva
Fundacije za šport v letu 2007 zmanjšala kar za 30% glede na prejšnje leto, kar je posledica
zmanjšanega proračuna same fundacije. S strani Ministrstva za šolstvo in šport RZS še ni dobila
sklepa o dodelitvi sredstev za programe v letu 2007. Za izpeljavo programov nam torej
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primanjkuje 18 MIO SIT. V zvezi z obnovo aktov RZS se je skupaj s Tomažem Jeršičem in
Dušanom Kecmanom udeležil sestanka z g. Sašo Preličem, pravnikom iz Inštituta za
gospodarsko pravo iz Maribora. Njegova ocena je bila, da je priprava vseh aktov RZS preveč
obsežno delo.
Sklep pod točko 10. dnevnega reda 4. seje žal ni bil realiziran. Delovna skupina za pripravo
Strategije razvoja se je sestala dvakrat, vendar se enotno sistematično gradivo ni oblikovalo.
Dodal je še, da je bila opravljena cenitev poštene vrednosti obstoječih poslovnih prostorov, in
sicer so prostori ocenjeni na 3.400 EUR/m2. Glede priporočila za državljanstvo igralcu Dzianisu
Rutenki, je generalni sekretar omenil, da sta tako igralec kot selektor podala izjavo, na
podlagi katere bo RZS izdala priporočilo, ko bo igralec pričel s postopkom za pridobitev
državljanstva.
PREDSEDNIK je podal odločitev, da Strategijo razvoja RZS do naslednje seje pripravi generalni
sekretar, strokovnjaki pa bodo besedilo pregledali in popravili. Podal je
SKLEP
1. Zadolži se generalnega sekretarja, da do naslednje seje predsedstva pripravi osnutek
gradiva Strategije razvoja RZS v naslednjem srednjeročnem obdobju.
2. Potrdi se zapisnik 3. seje predsedstva RZS.
Sklepa sta bila soglasno sprejeta; ZA 14/PROTI 0/VZDRŽAN 0.
Ad. 3
Pri poročilu o pridobivanju sponzorjev RZS je predsednik predal besedo generalnemu
sekretarju.
LEOPOLD KALIN je povedal, da je RZS v obdobju od zadnje seje predsedstva uspela pridobiti
šest zlatih pokroviteljev: Danone, Gorenje, Petrol, Pivovarna Laško, Zavarovalnica Triglav in
Porsche Slovenija, ki bo za promocijske storitve dal RZS v uporabo pet avtomobilov. RZS je
pridobila tudi štiri srebrne pokrovitelje; Birt, Cimos, Kras, Wrigley, dva bronasta: Mlinotest in
Trimo ter enega pokrovitelja 8. igralec: Pejo Trading. Skupna vrednost vseh dodatnih
pokroviteljstev je 260.000 EUR. Za žensko reprezentanco trenutno nimamo nobenega
pokrovitelja, ravno tako ne za projekt »Rokomet v šole«. Za izpeljavo plana RZS za leto 2007
bi potrebovali še dva zlata sponzorja.
PREDSEDNIK je ob koncu poročilo podal
SKLEP
Sprejme se poročilo o pridobivanju sponzorjev RZS.
Sklep je bil soglasno sprejet; ZA 14/PROTI 0/VZDRŽAN 0.
Ad. 4.
PREDSEDNIK je pri točki revidiranih računovodskih izkazov za leti 2005 in 2006 povedal, da je
revizijska družba KMPG za obe leti podala pozitivno mnenje, nato pa je besedo predal Dori
Kastelic, računovodkinji RZS. Omenil je še, da revizija računovodskih izkazov za leto 2006 ni
bila obvezna, vendar je bila zaradi transparentnosti poslovanja in sklepov prejšnjega
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predsedstva vseeno opravljena. Je pa poudaril, da bo od leta 2007 dalje revizija izkazov
društev obvezna, tako da je dobro, da smo že vnaprej pripravljeni na to.
DORI KASTELIC je izjavila, da v zvezi z revizijo ni bilo večjih problemov, razen glede
razumevanja sponzorstva kot pridobitne oz. nepridobitne dejavnosti. Ta problem se bo pojavil
tudi v drugih društvih in zvezah za leto 2007, zato bi morale zveze pod okriljem OKS pridobiti
od Ministrstva za finance točno opredelitev pridobitne in nepridobitne dejavnosti.
PREDSEDNIK je pozval k pripombam in vprašanjem.
DUŠAN KECMAN je povedal, da je glede mnenja revizork o pridobitni in nepridobitni dejavnosti
že podal svoje mnenje, tudi na pobudo RK KRIM MERCATOR. Navezal je stik z direktorjem
Inštituta za revizijo dr. Marjanom Odrom in ga seznanil s stališčem revizork. Mnenje dr. Odra
je bilo, da sta stališči revizije in davčna bilanca dve različni stvari. Po njegovem mnenju
društvo bremenijo vsi stroški, tudi če obravnavamo sponzorsko dejavnost kot pridobitno.
Stališče revizork je namreč bilo, da sponzorska sredstva bremenijo samo stroški, ki so
povezani s pridobivanjem sponzorjev.
PREDSEDNIK je povedal, da interpretacija g. Kecmana ni sporna, in da se tudi v primeru
ločevanja prihodkov iz pridobitne in nepridobitne dejavnosti ustrezno ločujejo tudi
pripadajoči stroški in odhodki. Menil je, da bi morala RZS poslati na Ministrstvo za finance
pobudo, da se z namenom stimuliranja razvoja nepridobitnih športnih dejavnosti, celotna
dejavnost društva ne obdavčuje, oz. da se sprejme stališče, da športni klubi ki opravljajo
nepridobitno športno dejavnost, ne morejo imeti obdavčljive osnove. To pobudo bi bilo
potrebno uradno posredovati Ministrstvu za finance ter pozvati tudi ostale športne zveze, da
pošljejo enake pobude.
DUŠAN KECMAN je predlagal, da RZS da pobudo OKS, da nastopi kot zastopnik vseh športnih
zvez pri dogovorih in pogajanjih z Ministrstvom za finance. V sodelovanju z Inštitutom za
revizijo naj se posreduje za sprejem drugačnih računovodskih standardov, ki bodo
transparentni in jasni.
PREDSEDNIK je dodatno predlagal sklep, da se zadolži generalnega sekretarja, da v
sodelovanju z drugimi krovnimi športnimi organizacijami, pripravi ustrezno pobudo glede
obdavčitve dohodkov od dejavnosti športnih organizacij in jo posreduje Ministrstvo za finance.
SKLEP
Generalni sekretar v sodelovanju z drugimi krovnimi športnimi organizacijami poda
Ministrstvu za finance pobudo glede obdavčitve dohodkov od dejavnostih športnih
organizacij.
Sklep je bil soglasno sprejet; ZA 14/PROTI 0/VZDRŽAN 0.
Ad. 5
PREDSEDNIK je povedal, da so akti temeljito pregledani in pripravljeni za zadnjo javno
razpravo ter za sprejem na letošnji skupščini. Predal je besedo Leopoldu Kalin, da poda glavne
poudarke sprememb.
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LEOPOLD KALIN je povedal, da osnutek prenovljenega Statuta predstavlja popolnoma novo
konceptualno in vsebinsko zasnovo. Delovna komisija je upoštevala prispele pobude in določila
novega zakona o društvih.
Dopolnila Registracijskega pravilnika so ravno tako upoštevala prispele pripombe s strani
klubov. Pri prenovi je sodeloval tudi predsednik Arbitražne komisije Gojko Pešec. S tem
pravilnikom se urejajo pravila in postopki registracije klubov oz. društev, igralk in igralcev,
pravice nastopa pri spremembi članstva, registracijske organe in njihove pristojnosti. Glavna
novost je ukinitev področnih registracijskih komisij, saj se bodo registracije opravljale na RZS
preko centralno informacijskega sistema. Novost so tudi statusi igralcev, saj v novem
pravilniku obstajata samo pogodbeni in nepogodbeni status. Spremembe so tudi glede
nadomestil za vložena sredstva za usposabljanje in vzgojo igralcev in igralk, kjer se je sledilo
določilom EHF-a.
Na Disciplinski pravilnik je prišlo najmanj pripomb. Večino pripomb je podal sam Disciplinski
sodnik, ki se dnevno ukvarja z njegovo tematiko. Pravilnik je tudi terminološko usklajen s
predlogom Statuta.
Pravilnik o rokometnih tekmovanjih sprejemamo prvič. Opredeljuje splošna pravila glede
sistema, vrst, oblik, udeležencev in njihovih obvezah, načinih in pogojih izvajanja organizacije
rokometnih tekmovanj v okviru RZS. V ta pravilnik je vključeno tudi določilo o številu tujih
državljanov, ki lahko nastopijo na tekmi določenega ranga tekmovanja.
Poslovnik skupščine je bil prenovljen skupaj s Statutom in je ogledalo samega Statuta.
PREDSEDNIK je odprl razpravo.
MARJAN NOVAK je pripomnil, naj se kazni v Disciplinskem pravilniku spremenijo v EUR.
DUŠAN KEMCAN je podal pripombo na Registracijski pravilnik. Nov osnutek ne rešuje vseh
problemov v zvezi z odškodninami oz. nadomestili pri prestopih igralk in igralcev iz kluba v
klub. Opredeljuje le nadomestila ob prestopu iz matičnega kluba, ne pa tudi iz kluba, ki ni
matični.
Pravilnik tudi ne opredeljuje določenega statusa igralcev oz. igralk, ki sicer imajo pogodbo,
vendar ne prejemajo denarja za igranje, pač pa štipendijo za podporo pri študiju. Novost v
pravilniku je tudi pravica, da igralec oz. igralka zahtevata podpis pogodbe že s 15 let. S to
določbo bodo klubi izpostavljeni izsiljevanju staršev.
Podal je še pripombo, da Registracijski pravilnik ne more tolmačiti Arbitražna komisija,
temveč organ, ki ga je sprejel. Arbitražna komisija rešuje le spore.
BOŠKO ŠROT je menil, da je bolj običajna praksa, da skupščina sprejme Statut in Poslovnik
Zbora članov, vse ostale operativne akte pa predsedstvo. Z večjimi pooblastili bi predsedstvo
dobilo orodje za boljše vodenje rokometnega polja.
PREDSEDNIK se je strinjal s predlogom, saj bo to poenostavilo postopke. Predlagal je
SKLEP
1. Pripravljene predloge čistopisa prenovljenih aktov se ponovno poda v javno
razpravo, in sicer vsem klubom, članom predsedstva in vsem članom organov v
okviru RZS. Javna razprava naj traja mesec dni, predvidoma od 15. aprila do 15.
maja 2007.
2. Upošteva se predlog predsedstva RZS, da se skupščini v sprejem poda le Statut in
Poslovnik Zbora članov, ostale akte pa bo sprejelo predsedstvo na naslednji seji. V
aktih bodo upoštevane pripombe iz javne razprave.
Sklepa sta bila soglasno sprejeta; ZA 14/PROTI 0/VZDRŽAN 0.
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Ad. 6
PREDSEDNIK je pri tej točki predal besedo Leopoldu Kalinu.
LEOPOLD KALIN je informiral prisotne, da je RZS pridobila tri ponudbe novih poslovnih
prostorov s strani nepremičninskega podjetja Svet nepremičnine d.o.o.. Sam si je ogledal vse
tri lokacije, in najbolj primerni so se mu zdeli prostori na Leskoškovi. Prednost te lokacije je
bližina obvoznice, fizično in tehnično varovanje, parkirna mesta. Cena je ugodna, saj znaša
m2/1.433 EUR. Glede obstoječih poslovnih prostorov je podal informacijo o cenitvi poštene
vrednosti, ki je 3.400 EUR/m2.
PREDSEDNIK je razložil, da se bo s prodajo ustvaril presežek finančnih sredstev, ki bodo na eni
strani zagotavljali finančno varnost RZS v času morebitnih težkih let, hkrati pa se bodo donosi
od teh sredstev uporabljali za financiranje tekočih aktivnosti zveze. RZS bo po prodaji pred
davki ostalo približno 900.000 EUR sredstev, končni znesek pa bo odvisen od obdavčitve. Ob
naložbi z zmernim tveganjem bomo letno pridobili finančne prihodke v višini od enega do dveh
zlatih pokroviteljev. Na eni izmed zadnjih sej je bilo potrjeno, da se obstoječi prostori
prodajo, edini pomislek je davčni vidik, saj ne vemo kakšna bo davčna interpretacija za leto
2007. Ob koncu je podal
SKLEP
1. Predsedstvo potrdi nakup novih nepremičnin na Leskovškovi 9 e v Ljubljani s skupno
površino 375,30 m2 za ceno 1.720 EUR/m2, skupaj z enajstimi notranjimi parkirnimi
mesti za ceno 11.500 EUR/parkirno mesto ter tremi zunanjimi za ceno 6.300
EUR/parkirno mesto. Skupna cena je 790.914 EUR (DDV že vključen). Pogoj za nakup
je uspešna prodaja obstoječih poslovnih prostorov.
2. Objavi se razpis za prodajo obstoječih prostorov RZS v izmeri 604,79 m2 na
Kongresnem trgu 3 v Ljubljani po ceni 3.400 EUR/m2 + DDV. Pooblasti se generalnega
sekretarja za prodajo teh prostorov po ponudbi, ki ne sme biti nižja od izhodiščne
cene.
Sklepa sta bila soglasno sprejeta; ZA 14/PROTI 0/VZDRŽAN 0.
Ad. 7. a
Pri točki imenovanja predstavnikov RZS za 31. kongres Mednarodne rokometne zveze je
predsedstvo sprejelo naslednji
SKLEP
Predsedstvo RZS imenuje Leopolda Kalina in Ireno Starc za udeležbo na 31. kongresu
Mednarodne rokometne zveze (IHF).
Sklep je bil soglasno sprejet; ZA 14/PROTI 0/VZDRŽAN 0.
Ad. 7. b
LEOPOLD KALIN je navzoče informiral, da je član predsedstva Edvard Lesnik podal odstopno
izjavo, saj je sprejel novo delovno mesto v tujini. Predlagal je tudi svojega namestnika,
vendar je imenovanje nadomestnega člana stvar predsednika RZS.
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PREDSEDNIK je ob koncu podal
SKLEP
Predsedstvo se seznani z odstopom Edvarda Lesnika z mesta člana predsedstva RZS.
Sklep je bil soglasno sprejet; ZA 14/PROTI 0/VZDRŽAN 0.
Ad. 7. c
LEOPOLD KALIN je informiral navzoče, da je z mesta predsednika Registracijske komisije
odstopil Vili Trofenik. RZS je na klube poslala poziv za predlog nadomestnega člana –
predsednika. Največ glasov je prejel Aleš Koršič.
PREDSEDNIK je ob koncu podal
SKLEP
Sprejme se odstop Vilija Trofenika z mesta predsednika Registracijske komisije RZS ter
se na to mesto imenuje Aleša Koršiča.
Sklep je bil soglasno sprejet; ZA 14/PROTI 0/VZDRŽAN 0.
Ad. 7. d
Dr. MARTA BON je seznanila predsedstvo z novim projektom »Športni kamp RZS«, ki bo
organiziran za igralce in igralke letnik 1994 in 1995. Kamp bo potekal v Savudriji v mesecu
avgustu. Strošek, ki naj bi ga pokrila zveza je predviden na 538 EUR.
PREDSEDNIK je predlagal, da se tovrstni operativni projekti ne podajajo na sejo predsedstva,
saj se zadeve lahko že predhodno uredi z generalnim sekretarjem. Ta projekt ni predviden v
planu RZS za leto 2007 in dodane neplanirane zadeve se težko realizirajo, saj ni predvidenih
virov sredstev. Ker pa strošek RZS pri tem projektu ni visok, ga je seveda mogoče financirati.
V bodoče je treba čim več aktivnosti načrtovati v sprejetem načrtu za delo.
SKLEP
Predsedstvo RZS potrjuje projekt »Športni kamp RZS« za leto 2007.
Sklep je bil soglasno sprejet; ZA 14/PROTI 0/VZDRŽAN 0.
Ob 16.00 je predsednik zaključil 4. sejo predsedstva ter se zahvalil vsem prisotnim za
sodelovanje.
Ljubljana, 28.04.2007
mag. Žiga DEBELJAK, l.r.
Predsednik RZS
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