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ZAPISNIK
1. seje predsedstva Rokometne zveze Slovenije,
ki je bila v četrtek, 04. decembra 2008 ob 14.00 uri
v prostorih Rokometne zveze Slovenije, Leskoškova cesta 9e, 1000 Ljubljana.
PRISTOTNI ČLANI: Franjo BOBINAC, Matjaž AVSEC, dr. Marta BON, Jože GALOF, Tomaž
JERŠIČ, Dušan KECMAN, Izidor KRIVEC, Franc KRAŠOVEC, Boštjan NAPAST, Marjan NOVAK,
Franci PLIBERŠEK, Vesna PUŠ, Janko STREL, dr. Marko ŠIBILA;
ODSOTNI ČLANI: Zoran JANKOVIĆ, Beno LAPAJNE, Andrijana STARINA KOSEM, Boško ŠROT,
Dušan ZORKO;
OSTALI PRISOTNI: Stane OSTRELIČ – direktor reprezentanc, zaposleni pisarne RZS, mediji.
DENVNI RED
1. Pregled zapisnikov 11. in 12. seje predsedstva RZS;
2. Poročilo generalnega sekretarja za obdobje med dvema sejama;
3. Poročilo direktorja reprezentanc o aktivnostih za obdobje med dvema sejama;
4. Imenovanje članov Disciplinske komisije RZS;
5. Imenovanje trenerjev mlajših reprezentanc;
a) reprezentanca dečkov rojenih 1992 in mlajši;
b) reprezentanca deklic rojenih 1994 in mlajše;
c) reprezentanca dečkov rojenih 1994 in mlajši;
6. Dan slovenskega rokometa;
7. Možnosti kandidiranja RZS za organizacijo EP 2014 za ženske;
8. Kadrovsko organizacijske zadeve v zvezi z delovanjem RZS.
9. Razno.
Predsednik Franjo BOBINAC, je pozdravil vse navzoče, še posebno predstavnike sedme
sile, ter odprl 1. sejo predsedstva RZS. Ugotovil je, da je prisotnih 16 od 20 članov
predsedstva. Podal je ugotovitveni
SKLEP
1. seja predsedstva RZS je sklepčna, saj je prisotnih 15 od 20 članov predsedstva
RZS.
Predsednik je nadaljeval z branjem dnevnega reda ter predlagal
SKLEP
Potrdi se dnevni red 1. seje predsedstva RZS.
Sklep je bil soglasno sprejet; ZA 15/PROTI 0/VZDRŽAN 0.

Ad. 1
PREDSEDNIK je prisotne pozval k pripombam na zapisnika 11. redne in 12. korespondenčne
seje predsedstva RZS. Ker pripomb ni bilo, je podal naslednji
SKLEP
Potrdita se zapisnika 11. in 12. seje predsedstva RZS.
Sklep je bil soglasno sprejet; ZA 15/PROTI 0/VZDRŽAN 0.
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Ad. 2
PREDSEDNIK je pozval generalnega sekretarja Leopolda Kalina, da poda kratko ustno
poročilo za obdobje med dvema sejama.
LEOPOLD KALIN je na kratko povzel svoje pisno poročilo, kjer je omenil kandidiranje RZS
za sredstva Fundacije za šport. RZS se je na razpis javila s šestimi projekti, med katerimi
je bil tudi projekt »Priprave moške in ženske študentske reprezentance« za Evropsko
univerzitetno prvenstvo, ki bo leta 2009 v Ljubljani. V nadaljevanju je predstavil projekt
Sredozemske igre 2009 Pescara (Italija), kjer je uvrščena moška in ženska članska
rokometna reprezentanca. Financiranje projekta s strani OKS-a je pogojeno z dobrim
rezultatom na samih igrah. Nadalje je informiral predsedstvo z bližajočo se 60 letnico RZS,
z nujnostjo sprejetja Pravilnika prosti dopingu Nacionalne antidopinške komisije OKS,
prenovo spletne strani RZS ter podal kratko poročilo iz EHF volilnega kongresa, ki je
potekal od 26. – 27. oktobra 2008 na Dunaju. Na kongresu je bil za predsednika ponovno
izvoljen Norvežan Tor Lian, s strani RZS pa sta bila v EHF telesa izvoljena dva predstavnika,
in sicer Leopold Kalin kot član tekmovalne komisije RZS ter Alenka Cuderman kot članica
Arbitražnega odbora RZS. Na kongresu se je volilo tudi organizatorje članskih (EP 2012
moški – Srbija, EP 2012 ženske - Nizozemska), mladinskih (EP 2010 za moške – Slovaška, EP
2011 – še ni potrjeno) in kadetskih (EP 2010 moški - Črna gora, EP 2011 ženske – Bolgarija)
prvenstev. Omenil je še prijavo predsednika Franja Bobinca na IHF sestanek predsednikov
zvez. Na koncu je poprosil Sama Kuzma, da predstavi predlog prenove spletne strani.
SAMO KUZMA je na kratko predstavil novosti nove spletne strani RZS, ki jih opravljajo pri
družbi AV studio. Ob koncu predstavitve je pozval vse, naj podajo kakršnekoli predloge za
izboljšavo strani.
PREDSEDNIK je izjavil, da se mora zadeva realizirati do novega leta, ter da se znotraj
pisarne RZS dogovori za vsebinsko dopolnjevanje spletnih strani. Vsi tisti, ki imajo idejo,
naj podajo svoje sugestije in predloge, ki se jih bo upoštevalo. Pozval je k razpravi, ker
razprave ni bilo, je predlagal
SKLEP
1. Sprejme se poročilo generalnega sekretarja o realizaciji sklepov prejšnjih sej
predsedstva ter aktivnostih RZS za obdobje od zadnje seje predsedstva.
2. Rok za dokončanje obnove spletnih strani RZS je 01.01.2008.
3. Znotraj pisarne RZS se dogovori za vsebinsko dopolnjevanje spletne strani RZS.
Sklepi so bili soglasno sprejeti; ZA 15/PROTI 0/VZDRŽAN 0.

Ad. 3
PREDSEDNIK je pri poročilu direktorja reprezentanc predal besedo Stanetu Ostreliču.
STANE OSTRELIČ je povedal, da so bile v obdobju med dvema sejama predsedstva aktivne
štiri reprezentance od sedmih; moška in ženska članska, ženska mladinska ter ženska
kadetska.
Moška članska reprezentanca je končala prva dva kroga kvalifikacij za EP 2010 Avstrija, v
sklopu katerih je opravila 14 dni priprav ter odigrala štiri kvalifikacijske tekme z
reprezentancami Izraela, Nemčija in Bolgarije, od katerih je tri zmagala in eno izgubila.
Ženska članska reprezentanca se je udeležila Lovorike Slovenije, ki se je odvijala v
Krškem, in na kateri so sodelovale reprezentance Srbije, Hrvaške in Slovenije – mladinke.
Nadalje so se udeležile predkvalifikacijskega turnirja za SP 2009 Kitajska. Sodelovalo je 6
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reprezentanc; Slovenija, Črna gora, Azerbajdžana, Italija, Finska in Bolgarija). Od petih
srečanje je tri zmagala in dve izgubila (Črna Gora, Azerbajdžan). Na koncu so končale na
tretjem mestu ter se tako niso uvrstile na kvalifikacije za SP 2009 Kitajska.
Ženska mladinska reprezentanca je ravno tako opravila 5 dni priprav in odigrala 4 tekme
na Lovoriki Slovenije, katere je vse končala z porazom. Ženska kadetska reprezentanca se
je udeležila turnirja v Gradzu ter ob dveh porazih in eni zmagi osvojila končno tretje
mesto.
PREDSEDNIK je menil, da je potrebno reprezentance spodbujati. Glede moške članske
reprezentance si je zaželel še četrte zmage, torej tudi proti reprezentanci Nemčije. Izrazil
je prepričanje, da sodimo na EP 2010 Avstrija in uvrstitev tja je dejansko obveza vseh na
igrišču in izven igrišča. Glede ženske reprezentance je omenil, da je bil podvig zahteve in
realen domet ni bil tak, da bi lahko na predkvalifikacijskem turnirju uspeli. Predsedstvo
ima nalogo, da zagotavlja pogoje za delo vseh reprezentanc. Prišla je tudi nova pobuda za
udeležbo ženskih reprezentanc na turnirju v Švici. Odločili so se vabilo sprejeti, navkljub
finančnim težavam, saj se mora gledati dolgoročno. Pozval je k razpravi, in ker nihče ni
želel razpravljati, je podal
SKLEP
Sprejme se poročilo direktorja reprezentanc o aktivnostih za obdobje med dvema
sejama.
Sklep je bil soglasno sprejet; ZA 15/PROTI 0/VZDRŽAN 0.

Ad. 4
PREDSEDNIK je pri točki imenovanja članov Disciplinske komisije RZS predal besedo
Leopoldu Kalinu.
LEOPOLD KALIN je povedal, da so člani RZS evidentirali kandidate za člane Disciplinske
komisije RZS; Branko Celar, Franci Miklavčič, Roman Šavrič, Zdravko Babič, Gojmir Pešec,
Ivan Prapotrotnik, Tone Čebela in Andrej Šušterič. Zaradi različnih razlogov nekaj
evidentiranih članov ni bilo primernih za imenovanje; Branko Celar že opravlja funkcijo
disciplinskega sodnika, Gojmir Pešec je član Arbitražne komisije, Ivan Praprotnik pa je
odpovedal sodelovanje. Zaradi navedenega se predlagajo naslednji kandidati za člane
Disciplinske komisije: Franci Miklavčič, Roman Šavrič, Zdravko Babič, Tone Čebela in
Andrej Šušterič.
PREDSEDNIK je pozval k razpravi. Ker razprave ni bilo, je predlagal
SKLEP
Predsedstvo imenuje člane Disciplinske komisije v naslednji sestavi: Franci Miklavčič,
Roman Šavrič, Zdravko Babič, Tone Čebela in Andrej Šušterič.
Sklep je bil soglasno sprejet; ZA 15/PROTI 0/VZDRŽAN 0.

Ad. 5
TOMAŽ JERŠIČ je ponovil diskusijo iz prejšnje seje predsedstva ter poudaril, da bi morali
biti trenerji mlajših reprezentanc v dnevnim stiku z igralci in igralkami te kategorije. Vili
Ban oz. Igor Razgor sta po njegovem mnenju primerna trenerja. Apeliral je na vse prisotne,
da premislijo o tem.
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DUŠAN KECMAN je povedal, da pogreša argumentiranje predlogov oz. kriterije, na podlagi
katerih so se odločili za predlagane trenerje. Strokovni svet bi moral prepričati
predsedstvo, da potrdi predlagane kandidate. Dosedanja praksa je bila, da se v predloge
Strokovnega sveta ni podvomilo, vendar po njegovem mnenju to ne bi smelo biti tako.
Potrdil je mnenje Tomaža Jeršiča, da bi morali biti predlagani trenerji že trenerji istih
starostnih kategorij v klubih. Predsedstvo bi moralo dobiti pisni predlog o predlaganih
trenerjih.
BOŠTJAN KOZOLE je imel pomisleke pri predlaganem kandidatu Marjanu Potokarju.
Predlagal je, naj se v treniranje vključijo tudi bivši igralci; Jani Čop, Tomaž Tomšič.
Skrbeti bi morali za vzgojo trenerjev za kasnejše članske selekcije.
Dr. MARTA BON je izjavila, da so predlagani trenerji mlajših starostnih kategorij predlagani
na podlagi kriterijev, ki so dosegljivi vsem članom predsedstva. Vsi predlagani trenerji so
strokovnjaki, ki imajo reference in želela bi, da se ti ljudje predstavijo predsedstvu. Ni
korektno, da bi o njih pavšalno odločali.
FRANJO BOBINAC je predlagal, da se na seji Strokovnega sveta opravijo predstavitve
trenerjev mlajših moških in ženskih reprezentanc, kamor naj bi bili povabljeni tudi člani
predsedstva. Za članske selekcije pa naj se trenerji predstavijo na predsedstvu.
Dr. MARKO ŠIBILA je potrdil mnenje dr. Marte Bon o natančnem spremljanju dela
trenerjev. Za odločitvami stojijo vsi člani Strokovnega sveta. Pojavlja se problem, da je
težko pridobiti najboljše trenerje, ki bi bili tudi trenerji reprezentance, saj zaradi
prekrivanja klubskih in reprezentančnih aktivnosti to preprosto ni možno. Vsekakor je eden
izmed kriterijev, da predlagani trenirajo isto starostno kategorijo ali pa so predlagani
glede na rezultat. Trenerji dobijo priložnost, da si pridobijo izkušnje in se razvijajo.
Vsekakor je zadeva večplastna.
PREDSEDNIK je menil, da predsedstvo ne bo potrjevalo trenerjev, saj si moramo za to
zadevo vzeti čas. Trenerji naj do tedaj opravljajo svoje delo. Če ne bo bistvenih pripomb,
se bo na naslednji seji predlagane trenerje potrdilo.
SKLEP
1. Predsedstvo RZS prelaga potrditev trenerjev reprezentance dečkov rojenih 1992
in mlajši, reprezentance deklic rojenih 1994 in mlajše, reprezentance dečkov
rojenih 1994 in mlajši na naslednjo sejo.
2. Predsedstvo predlaga, da se kandidati za trenerje mlajših kategorij predstavijo
na seji Strokovnega sveta RZS, kamor so vabljeni tudi člani predsedstva RZS.
Strokovni svet je zadolžen, da v pisni obliki predstavi predloge za trenerje
mlajših reprezentanc, ki bodo priloga zapisnika 1. seje predsedstva RZS.
3. Predsedstvo predlaga, da se kandidati za članske kategorije predstavljajo na seji
Strokovnega sveta ter nato še na seji predsedstva RZS.
Sklepi so bili soglasno sprejeti; ZA 15/PROTI 0/VZDRŽAN 0.

Ad. 6
PREDSEDNIK je pri tej točki menil, da bi morali v letu 2009 ponovno organizirati Dan
slovenskega rokometa, saj si rokomet to zasluži, še posebno ob dejstvu, da v letu 2009
praznujemo 60 letnico RZS. Strokovne službe naj pripravijo predlog termina, ki je najbolj
primeren, določiti pa je potrebno tudi kraj odvijanja. Posebno primerne so lokacije z
dvema dvoranama, saj bomo tako lahko združili moški in ženski del. Ivančna Gorica in
Krško sta primerni lokaciji. Tekmovalnem-revijalnemu delu bi sledil še družabni del, kjer bi
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podelili nagrade oz. medalje za igralkam in igralcem, klubom, članom, medijem,
najboljšim igralcem in igralkam, najboljšim trenerjem in sodnikom.
Cilj je, da se vklopijo tudi članske reprezentance, kar bi bil vrhunec druženja. Če se ne bi
izšlo terminsko, potem bi organizirali tekmo vzhod – zahod. Organizirali naj bi spektakel po
vzoru košarkarjev v Ameriki. Termin za ta dogodek je potrebno vnesti v tekmovalni
koledar.
FRANCI PLIBERŠEK je pozdravil idejo ter predlagal, da bi sodelovalo tudi Združenje
rokometnih prvoligašev Slovenije.
PREDSEDNIK je podprl idejo.
TOMAŽ JERŠIČ je ravno tako pozdravil idejo ter obenem omenil, da je tekmovalni koledar
zelo napolnjen. Potrebno bo dobro premisliti, kateri datum bi bil primeren.
PREDSEDNIK je povedal, da se do naslednje seje predsedstva postavi osnovna izhodišča za
Dan slovenskega rokometa v letu 2009, datum in lokacijo pa je potrebno določiti v čim
krajšem roku.
SKLEP
Strokovna služba RZS je zadolžena, da do naslednje seje predsedstva pripravi
osnovna izhodišča za Dan slovenskega rokometa v letu 2009 ter predlaga najbolj
ustrezen termin in kraj odvijanja.
Sklep je bil soglasno sprejet; ZA 15/PROTI 0/VZDRŽAN 0.

Ad. 7
PREDSEDNIK je pri točki možnosti kandidiranja RZS za organizatorja prvenstva, ponovil
visok športni cilj, ki ga je povedal že ob svoji izvolitvi, in to je udeležba obeh reprezentanc
na OI London 2012. Temu visokemu cilju bo morala slediti tudi organizacija. Čaka nas
veliko dela, še posebej z vidika motiviranja domačih igralcev in igralk. Zato si moramo za
cilj postaviti tudi organizacijo velikega dogodka. Leta 2004 smo z moško člansko
reprezentanco v Sloveniji dosegli medaljo, tudi iz razlogom, ker smo igrali na domačih
tleh. Morda bi morali sedaj organizirati žensko prvenstvo. Pozval je Leopolda Kalina, da
predstavi, za katera prvenstva lahko kandidiramo.
LEOPOLD KALIN je povedal, da je možno kandidirati za organizatorje članskega EP 2014 za
ženske ter EP 2014 za moške, kar se bo odločalo na EHF kongresu na Danskem (2010). Od
mladinskih evropskih prvenstev lahko kandidiramo za organizatorja v letu 2012 za moške in
2013 za ženske, prosta kadetska prvenstva pa so v letu 2012 za moške in 2013 za ženske.
Kot dobra praksa se je izkazalo kandidiranje za nekaj prvenstev z namenom »trgovanja« za
glasove med zvezami kandidatkami. Glede IHF članski prvenstev je povedal, da
organizatorja potrjuje izvršni odbor IHF-a, vendar moramo počakati na volilni kongres
2009. Za organizacijo SP je potrebno veliko lobiranja.
PREDSEDNIK je pozval k razpravi.
TOMAŽ JERŠIČ je povedal, da je kandidiranje za organizatorja prvenstva prava pot, saj si
bomo s tem šili bazo igralcev in igralk. Kandidirati bi morali v vseh kategorijah, tako da
bomo na koncu lažje prišli do želenega prvenstva.

__________________________________________________________________________
Zapisnik 1. seje predsedstva Rokometne zveze Slovenije, 04.12.2008 (neuradna verzija)

5

__________________________________________________________________________________________

Dr. MARTA BON je povedala, da se absolutno strinja. V preteklosti je Strokovni svet to že
predlagal.
FRANCI PLIBERŠEK je menil, da tovrstni veliki dogodki prinesejo razvoj, zato namero o
kandidiranju za organizacijo kateregakoli prvenstva podpira.
PREDSEDNIK je podal
SKLEP
Predsedstvo RZS podpira kandidaturo za organizacijo evropskega ali svetovnega
prvenstva ter predlaga, da se kandidira za čim več prvenstev z namenom pridobitve
želenega prvenstva.
Sklep je bil soglasno sprejet; ZA 15/PROTI 0/VZDRŽAN 0.

Ad. 8
PREDSEDNIK je pri zadnji točki informiral prisotne o kadrovsko organizacijskih spremembah
v zvezi z delovanjem RZS. RZS si predstavlja kot povezovanje različnih stebrov; klubov,
reprezentanc, trenerjev, sodnikov, ostalih ter pisarne, ki skrbi za povezovanje. Veliko časa
je porabil za kadrovsko okrepitev pisarne in danes lahko z veseljem oznani, da je uspel
pregovoriti Tomaža Jeršiča, rokometaša in gospodarstvenika, da kot profesionalec vodi
RZS. Kombinacija rokometaša in gospodarstvenika je dobra kombinacija, ki garantira
vodenje zveze kot podjetja s pravo usmeritvijo. Ta okrepitev je nastala v soglasju z
Leopoldom Kalinom, ki bo ostal na zvezi kot sekretar zveze in bo desna roka generalnega
sekretarja.
Skladno s Statutom RZS se generalnega sekretarja imenuje na podlagi razpisa, tako da se
bo Tomaža Jeršiča imenovalo za v.d. generalnega sekretarja, kar stopi v veljavo
04.12.2008. V roku treh mesecev pa se bo izpeljalo potrebne postopke za imenovanje
Tomaža Jeršiča za generalnega sekretarja. Pozval ga je, da se predstavi.
TOMAŽ JERŠIČ je povedal, da je v športu oz. rokometu že od malih nog. Po obveznem
šolanju se je vpisal na fakulteto, čeprav je mislil, da je ne bo potreboval, saj je
profesionalno igral rokomet v RK Prevent. Pri 29 je vedel, da je zadnji čas, da prične s
kariero v poslovnem svetu. Pričel je z delom v banki in verjel v svoje sposobnosti. Po petih
letih je pristal v podjetju Prevent, kjer je postal pomočnik generalnega direktorja.
Ustanovil je tudi svoje podjetje ter na koncu dobil povabilo za mesto državnega sekretarja
na Ministrstvu za gospodarstvo. Ta funkcija se je iztekla, in s strani predsednika Franja
Bobinca je dobil povabilo. Ni rabil veliko časa za odločitev, saj se čuti sposobnega. Dokler
ni stopil v poslovni svet, ni vedel, kaj vse lahko šport da; vztrajnost, trmo, neizprosnost,
kar tudi v poslovnem svetu zelo koristi. Vse izkušnje bodo pomagale pri vodenju. Glede
pisarne je povedal, da mora biti generator idej. Potrebno bo dvigniti nivo reprezentanc.
Probleme vidi v številu tujih igralcev. Potrebna bo vzgoja igralcev, skavting igralcev v
jugovzhodni Evropi. Če ga danes potrdijo, bo dal vse do sebe. Veseli ga, da je Leopold
Kalin novico sprejel z odobravanjem.
LEOPOLD KALIN je povedal, da je vesel, da je predsedniku uspelo nagovoriti Tomaža
Jeršiča, ki ga v celoti podpira. S Tomažem se dobro poznata, saj sta bila skupaj v vojski in
nekaj časa je bil tudi njegov podpredsednik. Tomaž predstavlja dodano vrednost zvezi, kar
bo prišlo prav ob visokih ciljih, ki smo si jih zadali.
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DUŠAN KECMAN je še povedal, da je potrebno spremeniti tudi Pravilnik o organizaciji in
sistemizaciji delovnih mest v sekretariatu RZS, in sicer se sistemizira novo delovno mesto
»sekretar zveze«, kamor bo razporejen Leopold Kalin.
PREDSEDNIK je pozval k vprašanjem. Ker vprašanj ni bilo, je na glasovanje podal predloge
sklepov.
SKLEP
1. Predsedstvo predlaga Tomaža Jeršiča za v.d. generalnega sekretarja zveze z
mandatom predsednika RZS Franja Bobinca.
2. Sprejmejo se predlagane spremembe in dopolnitve Pravilnika o notranji
organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v sekretariatu Rokometne zveze
Slovenije.
Sklepa sta bila sprejeta z večino glasov; ZA 14/PROTI 0/VZDRŽAN 1.

Ad. 9
PREDSEDNIK je pri tej točki, ki je obravnavala Strokovni svet povedal, da se bo tudi v
bodoče udeleževal sej. Podal je mnenje, da mora biti stroka bolj povezana. Teme, ki so jih
obravnavali na seji so bile; število tujcev, izgradnja tekmovalnih sistemov, potencialni
selektorji, povezava RZS ter Inštituta za šport v sklopu Fakultete za šport.
Strokovni svet je na svoji seji na njegov predlog izglasoval novega predsednika – dr. Marka
Šibilo. Do sedaj svet ni delal slabo, vendar je po določenem času potrebna sprememba.
Komunikacije med Strokovnim svetom, reprezentancami in predsedstvom ni bila najboljša.
Na tem mestu se je zahvalil dr. Marti Bon za dosedanje delo. Dr. Marko Šibila uživa ugled v
slovenski javnosti in prepričan je, da bo Strokovni svet dobro in uspešno delal tudi naprej.
Čestital je dr. Marku Šibili za imenovanje.
Dr. MARKO ŠIBILA se je zahvalil za čestitke ter povedal, da sta dva člana; Boris Čuk in
Aleksander Lapajne podala odstopni izjavi. Predsedstvo ZRTS je izglasovalo dva
nadomestna člana, in sicer so predlagali Matjaža Tominca in Toneta Tislja.
PREDSEDNIK je pozdravil predloga ter predal besedo dr. Marti Bon.
Dr. MARTA BON je menila, da je Strokovni svet v preteklosti dobro delal. Do leta 2004 je
imel aktivno vlogo in je dobro sodeloval s predsedstvom in ostalimi vejami zveze. V
nadaljevanju pa so se ti odnosi spremenili. Pri izpolnjevanju pobud Strokovnega sveta je
zazevala velika vrzel. Nekatere predloge se je namensko negirali. Dokazi za dobro delo
Strokovnega sveta so projekti, ki še vedno delujejo; mini rokomet, panožne športne šole,
rokometni oddelek Gimnazije Šiška.
Člani Strokovnega sveta so dobro sodelovali, naredili so vse, za kar jih je zaprosilo
predsedstvo in še veliko več. Novemu predsedniku je zaželela veliko dobrega dela in lepih
trenutkov, ki jih bodo doživeli, če bodo šli rezultati navzgor.
PREDSEDNIK se je ob koncu podal
SKLEP
Predsedstvo RZS sprejema odstopni izjave Borisa Čuka in Aleksandra Lapajneta ter
na predlog ZRTS za nadomestna člana Strokovnega sveta imenuje Matjaža Tominca
in Toneta Tislja.
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Sklep je bil so bili soglasno sprejet; ZA 15/PROTI 0/VZDRŽAN 0.
PREDSEDNIK je bo 16.00 zaključil sej ter se zahvalil za dobro razpravo ter vsem zaželel
lepe praznike.

Ljubljana, 05.01.2008
Franjo Bobinac
Predsednik RZS
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