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ZAPISNIK 
5. seje predsedstva Rokometne zveze Slovenije, 
 ki je bila 28. maja 2007 ob 17.00 uri v sejni sobi Rokometne zveze Slovenije, 

Kongresni trg 3, 1000 Ljubljana.  
 
PRISOTNI ČLANI: Žiga Debeljak, Tomaž Jeršič, Dušan Kecman, Franc Krašovec, Boštjan Napast, 
Boško Šrot, Dušan Zorko, dr. Marta Bon, Jože Pangerc, Janez Živko, Marjan Doler, Marko Planinc, 
Marjan Novak, Deja Ivanovič;  
ODSOTNI ČLANI: Franjo Bobinac, Zoran Janković, Beno Lapajne, Andrijana Starina Kosem, dr. 
Marko Šibila;  
OSTALI PRISTOTNI: Stane Ostrelič, Leopold Kalin, Samo Kuzma, Irena Starc; 
 
DNEVNI RED:  
1. Potrditev zapisnika 4. redne seje predsedstva RZS;   
2. Poročilo o tekočih aktivnostih RZS (Leopold Kalin, Stane Ostrelič, Jenez Živko);  
3. Prenovljeni akti RZS (Tone Čebela):  

a) Statut;  
b) Poslovnik o delu Zbora članov;  
c) Registracijski pravilnik; 
d) Disciplinski pravilnik; 
e) Pravilnik o rokometnih tekmovanjih. 

4. Datum in predlog dnevnega reda 1. seje skupščine RZS;  
5. Določitev članarine članov RZS;  
6. Razno. 
 
PREDSEDNIK mag. Žiga Debeljak je pozdravil vse navzoče ter odprl 5. sejo predsedstva RZS. 
Ugotovil je, da je prisotnih 14 od 20 članov predsedstva. Podal je ugotovitveni 
 
SKLEP 
5. seja predsedstva RZS je sklepčna, saj je prisotnih 14  od 20 članov predsedstva RZS. 
 
PREDSEDNIK je pozval k pripombam na dnevni red. Ker pripomb ni bilo, je predlagal: 
 
SKLEP  
Potrdi  dnevni red 5. seje predsedstva RZS.  
 
Sklep je bil soglasno sprejet; ZA 14/PROTI 0/VZDRŽAN 0. 
 
 

Ad. 1 
 
PREDSEDNIK je pri obravnavi zapisnika 4. redne seje predsedstva pozval prisotne k pripombam. Ker 
ni nihče podal pripombe, je predlagal 
 
SKLEP 
Sprejme in potrdi se zapisnik 4. redne seje predsedstva RZS.  
 
Sklep je bil soglasno sprejet; ZA 14/PROTI 0/VZDRŽAN 0. 
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Ad. 2 
 
PREDSEDNIK je pri točki, ki je obravnavala poročila o tekočih aktivnostih RZS, ki naj bi jih podali 
generalni sekretar Leopold Kalin, direktor reprezentanc Stane Ostrelič ter predsednik Združenja 1. 
A moške lige Jani Živko dodal, da bo poročilo podal tudi Marjan Doler, predsednik Združenja 1. A  
in 1. B ženske lige. 
 
LEOPOLD KALIN je izjavil, da so vsa tekmovanja pred zaključkom, z izjemo zadnjega kola končnice 
MIK 1. lige. Državna prvaka sta že znana; pri moških je RK CELJE PIVOVARNA LAŠKO, pri ženska RK 
KRIM MERCATOR. V skladu s sklepom predsedstva je bil pripravljen tudi dokument Strategija 
razvoja RZS, vendar bo zaradi novih aktov dokončen dokument predstavljen kasneje. V zvezi z 
obnovo aktov RZS je bila sklicana tudi javna razprava, ki je trajala do 15. maja. Statutarna 
komisija je imela 21. maja sejo ter pregledala prispele pripombe. Sestal se je tudi Nadzorni odbor 
RZS, ki je na seji oblikoval poročilo za prihajajočo sejo skupščine, ki bo 06. junija 2007. Dne 
18.04.2007 je bil objavljen razpis za prodajo prostorov RZS na Kongresnem trgu 3. RZS je prejela 
tri pisne in eno ustno ponudbo. RZS je pri prodaji uspela iztržiti ceno, sklenjeno na predsedstvu. 
Zahvalil se je Dušanu Kecmanu, ki mu je pri tem znatno pomagal. Presežek med prodajo in 
nakupom novih prostorov se bo naložilo ter tako ustvarjalo donose za tekoče delovanje RZS. 
Predsednik uprave Hypo Alpe Adria Bank d.d. mu je že poslal ponudbo za investiranje razlike.  
 
STANE OSTRELIČ je označil reprezentančne aktivnosti kot pestre. Vse mlajše reprezentance so se 
uvrstile na velika prvenstva; mladinci, mladinke, kadetinje in kadeti. Izpostavil je dva 
najpomembnejša dogodka v bližnji prihodnosti, in sicer kvalifikacije moške in ženske članske 
reprezentance Slovenije. Kvalifikacijska tekma moške članske reprezentance Slovenije z 
makedonsko reprezentanco bo v Dvorani Tabor v Mariboru, povratna pa bo v Skopju. Kvalifikacijska 
tekma ženske članske reprezentance Slovenije z reprezentanco Avstrije bo v Tržiču, povratna pa 
na Dunaju.  
Omenil je problem odpovedi igralk igranja za reprezentanco. Generacija, ki je obeležila slovenski 
rokomet je odpovedala. Ostala je le še Vesna Puš. Menil je, da bi se morali od igralk, ki ne bodo 
več nastopale, uradno posloviti. Omenil je še ustanovitev B ženske reprezentance, ki je že pričela 
z aktivnostmi.  
Predsedstvo je informiral še o svojem obisku pri reprezentantih, ki igrajo v tujini; Aleš Pajovič, 
Uroš Zorman, Siarhei Rutenka in Renato Vugrinec. Vugrinec in Pajovič se ne bosta odzvala vabilu 
na kvalifikacije za EP 2008 Norveška. Glede Rutenke je omenil, da se je odločil za pridobitev 
španskega državljanstva. Naprošen je bil, da odigra še zadnji dve tekmi.  
 
PREDSEDNIK je omenil, da ima selektor proste roke pri sestavi ekipe. Ne glede na naše moralne 
pomisleke, so ključni rezultati. Pomembno je, da selektor v danih okoliščinah sestavi dobro ekipo.  
 
JANI ŽIVKO je omenil, da do zaključka tekmovalne sezone manjka še zadnje kolo, vendar na 
Združenju 1. A moške lige že trdo delajo za naslednjo sezono. Postavljajo izhodišča za 
tekmovanje, trženje, popularizacijo. Tekmovalni koledar je bil že sprejet, sledili pa so 
mednarodnim ligam, kjer dokaj zgodaj začenjajo s sezono. Omenil je projekt licenciranja klubov, 
ki je že lepo napredoval in se ga je na Združenju 1. A moške lige potrdilo. Naslednja sezona bo 
poskusna in bo predstavljala dobro izhodišče za ostale lige in za ženski rokomet. Poglavitni 
odločitvi, ki so jih sprejeli na Združenju sta bila sklepa o sestavi ekip, in sicer povečanje števila 
tujcev, ki lahko igrajo na eni tekmi na 6 igralcev, ter povečanje ekipe na 16 igralcev. Spremembe 
morajo biti seveda potrjene na skupščini.  
Omenil je še tridnevni posvet klubov 1. A moške lige v Logarski dolini, ki bo od 15. – 17. junija 
2007. Na posvetu bodo še bolj podrobno razdelali stališča za nadaljnje sezone. Na posvet so 
vabljeni vsi člani predsedstva.  
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MARJAN DOLER je informiral prisotne, da je 1. A ženska liga končala tekmovanje samo z 11 klubi 
oz. ekipami. Iz 1. b sta se v 1. A ligo uvrstila klub ŽRK VELENJE in RK BURJA ŠKOFIJE. Na sejah 
združenja so reševali tekoče probleme. Za glavni problem je označil pridobivanja sponzorja lige. 
Prisotne je informiral o prošnji RK Klagenfurt, ki bi radi nastopili v 1. B ligi. Klubom so že poslali 
prošnjo in do sedaj niso dobili nobenega negativnega odgovora.  
 
PREDSEDNIK se je zahvalil vsem poročevalcem ter odprl razpravo.  
 
DR. MARTA BON je menila, da Združenje 1. A moške lige predlagalo velike spremembe. Postavila je 
vprašanje, ali so bile narejene analize, kaj prinaša povečano števil tujcev. Ta sprememba se 
nanaša tudi na delo z reprezentancami. Glede odpovedi igranju za reprezentanco, predvsem 
žensko, je postavila vprašanje, ali so bile res izčrpane vse možnosti.  
 
JANI ŽIVKO je povedal, da težnja klubov po povečanju števila tujcev obstaja že kar nekaj let. 
Predvsem je to težnja velikih klubov. Večina argumentov je bila finančne narave ter dejstvo, da 
kubom zmanjkuje igralcev. Vsi boljši igralci so šli igrati v tujino, celo srednje kakovostni igralci 
odhajajo na tuje. Dejstvo je, da smo manj konkurenčni, saj gredo igralci tudi v italijansko in 
avstrijsko ligo. Z novim predlogom bodo igralce lahko poiskali v tujini. Ali je predlog dober in 
pravilen pa bo pokazala prihodnost, resne analize pa niso opravili. Odločitev so naredili predvsem 
na podlagi aktualnih problemov.  
 
DR. MARTA BON je sicer izrazila razumevaje za probleme klubov, vendar je ta novost z vidika RZS 
in z vidika reprezentanc velika pomanjkljivost, ki se bo odražala predvsem v kadrovanje 
reprezentanc. Delo z reprezentancami moramo zastaviti drugače. Verjetno bo potrebno z igralci 
skleniti pogodbe.  
 
JANI ŽIVKO je dodal, da je mentaliteta slovenskih igralcev v tujini drugačna kot doma. Na 
reprezentančnih akcijah se igralci pazijo, da bi zaščitili klubske pogodbe. Klubski rokomet lahko 
zelo malo naredi, da bi se odliv igralcev iz Slovenije zmanjšal.  
 
BOŠKO ŠROT je poudaril, da imamo samo štiri velike klube in pri dveh milijonih prebivalcev izbira 
ni ravno velika. Za popolno odprtje še niso zreli, vendar bo prišel tudi ta čas, ko bo manj 
pomembno od kje igralec prihaja. V trenutni situaciji je primerno, da imamo načelo pol domačih 
igralcev in pol tujih. Sami klubi vedo, da samo s tujci ne morejo funkcionirati. Vendar je problem 
slovenski del igralcev, saj jih za nekatera igralna mesta preprosto ni. Vsekakor  slovenska liga ne 
bo mogla vzdrževati kvalitete brez tujih igralcev.  
 
JOŽE PANGERC je izpostavil problem zapadlih obveznosti klubov do ZDRSS, predvsem klubov, ki so 
prenehali z delovanjem. Pred leti so imeli problem z ženskim klubom Piran, ki je imel pri ZDRSS 1 
MIO SIT dolga. Enaka situacija se je ponovila z ŠD Velika Nedelja. Predlagal je, da bi ZDRSS pred 
tekmovanjem pobrala akontacijo za sodniške stroške, vendar je bilo Združenje proti temu 
predlogu.  
 
PREDSEDNIK je predlagal, da se pri projektu licenciranja odgovori tudi na to vprašanje. Dušan 
Kecman pa bo problem osvetlil iz pravnega vidika. Ob koncu je podal 
 
SKLEP 
Predsedstvo sprejme na znanje ustna poročila poročevalcev Leopold Kalina, Staneta 
Ostreliča, Janija Živka in Marjana Dolerja.  
 
Sklep je bil soglasno sprejet; ZA 14/PROTI 0/VZDRŽAN 0. 
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Ad. 3 
 
PREDSEDNIK je poudaril, da je glede prenovljenih aktov RZS dosežena visoka stopnja kompromisa. 
Predal je besedo Tonetu Čebeli, da predstavi spremembe.  
 
TONE ČEBELA  je na kratko predstavil spremembe po aktih ter omenil, da je bilo največ poudarka 
na Statutu, ki ga je na koncu sestavila delovna skupina. Statut je precej poenostavljen in zdel se 
mu je kar ustrezen. Statutarna komisija je pregleda pripombe, podane glede na javno razpravo.  
Nekaj je bilo smiselnih, predvsem pripomba RK Trimo Trebnje glede finančno materialnega 
poslovanja zveze.   
 
PREDSEDNIK je menil, da širše razprave ne bi smelo biti ter ob koncu podal  
 
SKLEP  
Skladno z mnenjem Statutarne komisije RZS, predsedstvo predlaga skupščini v sprejem 
prenovljen Statut in Poslovnik o delu Zbora članov.  
 
Sklep je bil soglasno sprejet; ZA 14/PROTI 0/VZDRŽAN 0. 
 
 

Ad. 4 
 
PREDSEDNIK je pri določitvi dnevnega reda in datuma naslednje seje skupščine prebral predlagan 
dnevni red ter obenem omenil, da je z mesta člana predsedstva odstopil Edvard Lesnik, ki je odšel 
na delo v tujino. Na njegovo mesto je predlagal Francija Pliberška, direktorja MIK Celje d.o.o., 
generalnega sponzorja 1. A moške lige – MIK 1. lige. Zdi se mu prav, da imajo tako veliki sponzorji 
pravico vpogleda in tudi odločanja. Pri dnevnem redu je predlagal nekaj sprememb ter nato podal  
 
SKLEP 
Potrdi se datum za 5. sejo skupščine RZS, in sicer 06. junij 2007 ter sledeči dnevni red z 
dopolnitvami: 
1.  Izvolitev organov skupščine: 

a/ delovno predsedstvo (predsednik in dva člana); 
b/ verifikacijska komisija (predsednik in dva člana); 
c/ določitev zapisnikarja; 
d/ določitev dveh overovateljev zapisnika; 

2. Obravnava in potrditev zapisnika 4. redne seje skupščine RZS;  
3. Poročila: 
 a/ Predsednik;  
 b/ Nadzorni odbor  
    c/ Združenje rokometnih trenerjev Slovenije; 
    d/ Zveza društev rokometnih sodnikov Slovenije;  
        e/ Statutarna komisija; 

f/ Arbitražna komisija; 
g/ Strokovni svet; 

4. Sprejem in potrditev revidiranih računovodskih izkazov RZS za leti 2005 in 2006;  
5. Obravnava in sprejem plana RZS za leto 2007;  
6. Določitev članarine članov RZS;           
7. a/ Seznanitev z odstopom člana predsedstva Edvarda Lesnika; 
    b/ Predlog in izvolitev novega člana predsedstva po funkcionalnem načelu; 
8. Sprejem dopolnjenih in usklajenih aktov RZS: 
     a/ Statut;   
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     b/ Poslovnik o delu Zbora članov;  
9. Prodaja obstoječih poslovnih prostorov RZS in nakup novih.  
 
Sklep je bil soglasno sprejet; ZA 14/PROTI 0/VZDRŽAN 0. 
 

Ad. 5 
 
PREDSEDNIK je pri točki, ki je predlagala skupščini v sprejem določitev višine članarine za 
posameznega člana povprašal, kolikšna je bila lanska članarina.  
 
LEOPODL KALIN mu je odgovoril, da je bila o okviru tekmovalnih stroškov članarina 20.000 SIT.  
 
PREDSEDNIK je podal  
 
SKLEP 
V skladu z 22. členom Statuta predsedstvo predlaga skupščini v sprejem višino letne 
članarine za posameznega člana RZS v višini 100 EUR, ki mora biti poravnana do 01. avgusta 
tekočega leta.  
 
Sklep je bil soglasno sprejet; ZA 14/PROTI 0/VZDRŽAN 0. 

 
Ad. 6 

 
Pot točko razno je generalni sekretar informiral navzoče, da bo potrebna še ena seje predsedstva 
in sicer pred prestopnim rokom, ki se začne 15. junija.  
 
PREDSEDNIK je omenil, da bo skupščina sprejela Statut in Poslovnik o delu skupščine, predsedstvo 
pa bo sprejelo ostale akte, ki so usklajeni s strani Statutarne komisije. 
 
DUŠAN KECMAN je menil, da je kočljivo sprejemati pravila tik pred prestopnim rokom. Klubi bi 
morali vedeti že eno leto vnaprej, kakšne spremembe jih čakajo.  
 
TONE ČEBELA se je strinjal z Dušanom Kecmanom ter menil, da se na skupščino podajo samo 
zahteve Združenja 1. A moške lige, akti pa bi se pripravili v jeseni.  
 
PREDSEDNIK je izjavil, da so klubi akte že štirikrat prebrali. Vsekakor bodo klubi težko trdili, da 
aktov niso pozna. Predlagal je, da je naslednja seja predsedstva po seji skupščine. Na tej seji bi 
torej sprejeli ostale akte.  
 
 
Predsednik se je ob koncu zahvalil vsem prisotnim za sodelovanje ter ob 19.00 uri zaključil sejo 
predsedstva.  
 
Ljubljana, 20.07.2007 
 
       Mag. Žiga Debeljak, l.r. 
 
           Predsednik RZS  
 
 
 


