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ZAPISNIK
12. seje predsedstva Rokometne zveze Slovenije,
ki je bila v torek, 25. maja 2010 ob 16:00 uri
v prostorih Rokometne zveze Slovenije, Leskoškova cesta 9 e, 1000 Ljubljana.
PRISOTNI ČLANI: Franjo BOBINAC, Jože GALOF, Dušan KECMAN, Izidor KRIVEC, Boštjan KOZOLE,
Franc KRAŠOVEC, Beno LAPAJNE, Janez MARTINČIČ, Franci PLIBERŠEK, Aleš PRAZNIK, dr. Marko
ŠIBILA, Dušan ZORKO;
ODSOTNI ČLANI: Matjaž AVSEC, dr. Marta BON, Zoran JANKOVIĆ, Karlo KASTELIC, Boštjan
NAPAST, Vesna PUŠ, Andrijana STARINA KOSEM, Janko STREL, Boško ŠROT.
DNEVNI RED:
1. Potrditev zapisnika 10. in 11. seje predsedstva RZS;
2. Poročilo generalnega sekretarja o realizaciji sklepov prejšnjih sej predsedstva ter o
aktivnostih RZS za obdobje od zadnje redne seje predsedstva;
3. Revidirani računovodski izkazi za leto 2009;
4. Razlaga plana RZS za leto 2010;
5. Predlog nadomestil in nagrad za žensko člansko reprezentanco;
6. Poročila o delovanju reprezentanc:
a) moške reprezentance;
b) ženske reprezentance;
7. Predlog prenovljenih aktov RZS:
a) Statut;
b) Registracijski pravilnik;
8. Sporazum med ZDRSS, ZROPS in RZS;
9. Sklic 15. volilne seje skupščine RZS; predlog termina in dnevnega reda;
10. Evidentirani kandidati za predsednika in člane predsedstva RZS;
11. Tekoče zadeve in razno:
a) Registracija oz. včlanitev Slovenskega društva rokometnih sodnikov v RZS;
b) Predlog Združenja klubov 1. b lige za razrešitev članov Registracijske komisije.
PREDSEDNIK Franjo BOBINAC je pozdravil vse navzoče ter odprl 12. sejo predsedstva RZS. V
nadaljevanju je podal informacijo, da je prisotnih 12 od 21 članov predsedstva RZS. Podal je
ugotovitveni
SKLEP
12. seja predsedstva Rokometne zveze Slovenije je sklepčna saj je prisotnih 12 od 21
članov predsedstva RZS.
PREDSEDNIK je nadaljeval z branjem dnevnega reda ter ob koncu pozval prisotne k pripombam.
Ker pripomb ni bilo, je podal
SKLEP
Potrdi se dnevni red 12. seje predsedstva RZS.
Sklep je bil soglasno sprejet (ZA 12/PROTI 0/VZDRŽAN 0).

Ad. 1
PREDSEDNIK je prisotne pozval k pripombam na zapisnik 10. in 11. seje predsedstva. Ker
pripomb ni bilo, je podal
SKLEP
Sprejmeta in potrdita se zapisnika 10. redne in 11. korespondenčne seje predsedstva RZS.
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Sklep je bil soglasno sprejet (ZA 12/PROTI 0/VZDRŽAN 0).

Ad. 2
PREDSEDNIK je pri poročilu generalnega sekretarja o realizaciji sklepov prejšnjih sej
predsedstva ter o aktivnostih RZS za obdobje od zadnje redne seje predsedstva predal besedo
Tomažu Jeršiču.
TOMAŽ JERŠIČ je pojasnil, da je bilo potrebno sklicati korespondenčno sejo predsedstva, zaradi
zahteve Ministrstva za šolstvo in šport po potrjenem planu RZS za leto 2010 kot obvezni prilogi
vlogi za letni razpis za sofinanciranje programov RZS. Glede realizacije sklepov prejšnjih sej
predsedstva je pojasnil, da je pisarna imela nalogo realizirata dva in oba sta na dnevnem redu
tokratne seje; obnova aktov RZS in nagrade ženski članski reprezentanci.
Od zadnje seje predsedstva je bilo veliko aktivnosti. Državna prvenstva so končana ali se
končujejo. RZS nadaljuje postopek za kandidaturo za organizatorja EP za mladince 2012 in EP
za članice 2014. Pri članicah je svojo kandidaturo odpovedala Turčija, zato smo kot kandidati
ostali sami. To je posledica trenutne gospodarske situacije. Hitra kalkulacija je pokazala, da so
potrebna velika sredstva, ki jih bo težko zagotoviti. EP 2010 v Avstriji se je končalo s pozitivno
ničlo, vendar so tam pokrajine prispevale veliko sredstev. Podal je predlog, da odpovemo
kandidaturo za mladinsko moško EP 2012, za 2014 pa poskušamo zainteresirati OKS, MŠŠ, ki bi
nam s svojo morebitno podporo zagotovili mirno kandidaturo. O organizatorju EP 2014 se bo
odločalo 25.09. v Kopenhagnu na kongresu EHF in do tedaj se bo potrebno dokončno odločiti.
Predsedstvo je informiral tudi glede sestanka na OKS-u v zvezi z zaposlovanjem športnikov
kolektivnih panog v javni upravi. Odziv OKS-a je bil presenetljivo pozitiven, vendar pa tega
predloga na izvršnem odboru OKS-a niso obravnavali.
Glede dneva slovenskega rokometa je povedal, da se je po pogovoru s trenerji porodila ideja,
da bi ga organizirali konec leta, ko ni evropskih tekmovanj in ko so vse reprezentance lahko
skupaj.
PREDSENDIK je glede organizacije prvenstev menil, da bo denar težko spraviti skupaj.
Predvsem prvenstvo 2012 je tako rekoč pred vrati, verjetnost, da se bo gospodarska situacija
do tedaj izboljšala pa ni velika. Glede prvenstva 2014 pa je pozval vse prisotne in pisarno, da
pristopijo k iskanju podpore in partnerjev. Morda se lahko obrnemo tudi na kakšno
multinacionalko. 2014 je toliko oddaljeno, da je možno, da bo gospodarska situacija drugačna,
lahko pa je zadeva tudi zelo tvegana. Pozval je člane predsedstva, da premislijo glede
kandidature RZS za organizatorja EP 2014. Zanimalo ga je tudi, kakšne so možnosti, da dobimo
kakšno od uglednih reprezentanc konec avgusta ali začetek septembra za igranje v Stožicah.
ROMAN PUNGARTNIK je povedal, da je takoj, ko je izvedel za možnost, začel z intenzivnim
iskanjem uglednega nasprotnika, vendar je problem predvsem v terminu, saj tedaj potekajo
zaključne faze priprav v klubih. Odmevno reprezentanco bo zelo težko dobiti. Pozvali so tudi
hrvaško zvezo, ki pa jih je napotila na RK Zagreb s predlogom, da bi klub nastopal kot
reprezentanca. Tudi slovenski klubi so se s terminom strinjali, tako da je to največ, kar bi se
dalo narediti.
DUŠAN KECMAN je predlagal, da bi se v Stožicah odigrala tudi tekma ženske članske
reprezentance.
PREDSEDNIK je pozdravil pobudo ter podal
SKLEP
1. Sprejme se poročilo generalnega sekretarja o realizaciji sklepov prejšnjih sej
predsedstva ter o aktivnostih RZS za obdobje od zadnje redne seje predsedstva.
2. Predsedstvo RZS odpoveduje kandidaturo RZS za organizacijo EP 2012 za mladince.
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Sklep je bil soglasno sprejet (ZA 12/PROTI 0/VZDRŽAN 0).

Ad. 3
PREDSEDNIK je pri revidiranih računovodskih izkazih besedo
računovodkinji RZS in generalnemu sekretarju Tomažu Jeršiču.

predal

Dori

Kastelic,

DORI KASTELIC je povedala, da so bili računovodski izkazi revidirani s strani revizijske družbe
KMPG d.o.o. Slovenija, ki je podala pozitivno mnenje. Predlagala je, da se za naslednjo leto
sprejme isto revizijsko družbo.
TOMAŽ JERŠIČ je pojasnil, da smo glede na plan v letu 2009 zaostali pri realizaciji na
prihodkih, pri stroških pa smo plan presegli. Pri prihodkih nam je šla na roko Skupina Pivovarna
Laško oz. Pivovarna Union, ki je postal uradni pokrovitelj pokalnega tekmovanja za moške. Na
prihodkovni strani je RZS zabeležila izpad nekaterih prihodkov, ki so pristala na TRR ZROPS-a.
Če bi te prihodke pridobili, bi bil plan realiziran. Stroški so torej presegli plan in prihodke,
vendar pa so tu vsebovani še poslovni dogodki iz leta 2008. Športna oprema, ki je bila
dobavljena v letu 2008, računi pa so prišli v letu 2009 ter nagrade članski reprezentanci, ki so
nastale v letu 2008. Obenem nas je bremenil tudi poračun vstopnega DDV-ja, pozna pa se tudi
angažma novih članov strokovnih štabov članskih reprezentanc ter organizacija 60 letnice RZS
in izdaja knjige. Pomembno dejstvo je kandidatura predsednika ter novih članov predsedstva
za nov mandat, ki naj bi prinesli dodatna finančna sredstva, kar bi pomenilo, da bomo leto
2010 zaključili s pozitivno ničlo.
PREDSEDNIK je podal
SKLEP
1. Predsedstvo se seznanja z revidiranimi računovodskimi izkazi RZS za leto 2009 ter jih
podaja skupščini RZS v sprejem.
2. Predsedstvo RZS potrjuje revizijsko družbo KPMG d.o.o. Slovenija za opravljanje
revizije RZS za leto 2010.
Sklepa sta bila soglasno sprejeta (ZA 12/PROTI 0/VZDRŽAN 0).

Ad. 4
PREDSEDNIK je pri točki razlage plana RZS za leto 2010 predal besedo generalnemu sekretarju.
TOMAŽ JERŠIČ je razložil plan, ki ga je predsedstvo RZS potrdilo na 11. korespondenčni seji.
Izrazil je prepričanje, da bo realiziran v takšnem obsegu kot je predstavljen.
PREDSEDNIK se je zahvalil za razlago plana RZS ter podal
SKLEP
Predsedstvo se seznanja z razlago plana RZS za leto 2010 ter ga podaja skupščini RZS v
sprejem.
Sklep je bil soglasno sprejet (ZA 12/PROTI 0/VZDRŽAN 0).

Ad. 5
PREDSEDNIK je besedo predal Leopoldu Kalinu.
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LEOPOLD KALIN je obrazložil predlog, ki so ga oblikovale igralke ženske članske reprezentance.
Nagrade se med igralkami razlikujejo glede na število nastopov.
PREDSEDNIK je povedal, da je prav, da smo stimulativni v primeru visokega doseganja
rezultatov.
TOMAŽ JERŠIČ je podal informacijo, da je predlagano dnevno nadomestilo dosti nižje kot v
preteklosti, ko je bilo enotno za vse igralke - 45 EUR/dan. Če bi vse igralke dejansko dobile to
nadomestilo, bi bile na pripravah samo teden dni, zato so raje organizirali daljše priprave in
zmanjšali nadomestila.
ALEŠ PRAZNIK je menil, da glede na to, da se reprezentanca še razvija, bi morali čim večji del
nadomestil spremeniti v dneve priprav in igranje tekem. Drugo pripombo je podal na nagrade
za uvrstitev in nagrade za dosežen uspeh, ki bi morale biti različne glede na vrsto prvenstva.
Predsednik je podal cilj uvrstitev na OI, zato bi bilo smiselno, da se dodatno pozornost posveti
nagradam za to prvenstvo.
IZIDOR KRIVEC je menil, da so razlike med igralkami nelogične in prevelike. V tem predlogu
manjka možnost subjektivne ocene selektorja ali strokovnega vodstva. Nagrade naj bi bile
vezne bolj na produktivnost kot na leta igranja.
PREDSEDNIK je podal ugotovitev, da je bilo na predlog podanih kar nekaj pobud, zato tega
predloga ne bi dal na glasovanje. Naj ekipa, ki je predlagala prvotni predlog, prouči predlagane
pripombe ter jih poskuša upoštevati.
BENO LAPAJNE je menil, da igralcev ne bi smeli deliti po številu nastopov. Na prvenstvu, ki je
bilo leta 2004 v Sloveniji so si igralci enakovredno razdelili nagrado.
FRANCI PLIBERŠEK je podal mnenje, da bi moral imeti selektor večjo besedo pri razdelitvi
nagrad, seveda glede na učinkovitost, ki jo bo dosegla reprezentanca.
PREDSEDNIK se je zahvalil za diskusijo ter podal
SKLEP
Pisarna RZS je pooblaščena, da do naslednje seje predsedstva RZS pripravi dopolnjen
predlog nadomestil in nagrad za žensko člansko reprezentanco v skladu s podanimi
pripombami.
Sklep je bil soglasno sprejet (ZA 12/PROTI 0/VZDRŽAN 0).

Ad. 6
PREDSEDNIK je pri točki poročil o delovanju reprezentanc predal besedo direktorju moških
reprezentanc Romanu Pungartniku.
ROMAN PUNGARTNIK je izčrpno orisal aktivnosti moške članske reprezentance, ki je imela v
času od 01.09.2009 do 15.05.2010 54 dni priprav in 16 tekem. Priprave so potekle; oktobrske
priprave na Rogli, udeležba na mednarodnem turnirju v Linzu, enodnevni treningi v novembru
in decembru, zaključne priprave za EP 2010 v decembru v Podčetrtek, tekma z reprezentanco
Srbije, udeležba na mednarodnem turnirju v Aarhausu na Danskem, samo prvenstvo EP 2010
Avstrija, uvodni del priprav za kvalifikacijski tekmi za SP 2011 ter EHF teden v aprilu 2010 v
okviru katerega se je reprezentanca udeležila mednarodnega turnirja na Češem.
Glede EP je povedal, da je bila skupina res težka in da so si želeli uvrstitev v nadaljnji del
tekmovanja, kar se je tudi zgodilo. Pokazali so pravo sliko reprezentance, kakšna naj bi bila.
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Pri četrti tekmi proti Češki so mislili, da je to že dobljena tekma in dobili so lekcijo. Pokazal se
je nek princip v igri slovenske reprezentance; težki nasprotniki – maksimalna igra, lahki
nasprotniki – slaba igra. Po EP so strnili glavne misli ter se določili, da bodo poskusili narediti
pregled, kakšne igralce imamo, še posebno na pozicijah, kjer imamo probleme; zunanja linija,
vratarji in krožni napadalec. V reprezentanco so vpoklicali nove obraze; Žuran, Pucelj,
Miklavčič. Udeležili so se močnega turnirja na češkem, kjer so pokazali solidne predstave.
Vsekakor Slovenija nima kadra igralcev, kot ga ima Španija, Francija.
Tudi mladinska reprezentanca trenira ob ponedeljkih, za kar se zahvaljuje vsem, ki so k temu
pripomogli. Reprezentanca je odigrala prijateljske tekme, v oktobru se je udeležila tudi
turnirja v Linzu, kar je bila dobra uvertura za to, kar je sledilo kasneje. Januarja so se udeležili
močnega turnirja v Švici. Reprezentanca se je na kvalifikacijskem turnirju v Podčetrtku
kvalificirala na prvenstvo, ki bo na Slovaškem. Vse sodelujoče reprezentance so pohvalile
organizacijo in prizorišče kvalifikacijskega turnirja.
Orisal je še priprave kadetske reprezentance; selekcioniranje, testiranje, pripravljalna tekma z
reprezentanco Hrvaške. Tomaž Juršič je zelo aktiven in fleksibilen. Organiziral je trening
tekme s članskimi in mladinskimi selekcijami slovenskih klubov. Januarja je reprezentanca
odigrala dve prijateljski tekmi z reprezentanco Švice. Ta reprezentanca ima zelo velik
potencial. Gotovo bo kar nekaj igralcev lahko igralo v članski ekipi. Imajo vse kar iščemo pri
vrhunskih igralcih. V mesecu maju se je udeležila mednarodnega turnirja v Švici. Na
kvalifikacijskem turnirju na Švedskem so se uvrstili na EP Črna Gora.
Ob koncu se je zahvalil vsem, ki so pomagali k realizaciji aktivnosti moških reprezentanc.
PREDSEDNIK je povedal, da so kot člani predsedstva lahko zadovoljni, da imajo reprezentance
vse pogoje za vrhunsko delo. Podpora pisarne je zgledna, tako kot mora biti. Tudi naša nova
baza v Podčetrtku se je izkazala kot ustrezna.
FRANCI PLIBERŠEK je izjavil, da so pri reprezentanci vidni izredni padci v igri. Morda bi
potrebovali kakšnega psihoterapevta. Tudi odlični direktorji imajo dodatna izobraževanja. Tu
gre za osebnostni razvoj. V nogometu je imel s tem pozitivno izkušnjo,
ROMAN PUNGARTNIK je povedal, da se mu ta predlog ne zdi potreben, saj smo z izbiro
selektorja naredili veliko v tej smeri. Seveda pa zadev ne moremo obrniti čez noč. Pomembno
je, da imamo čim več priprav, da ustvarjamo kolektiv. Če verjamemo v to kar delamo, bomo
tudi uspeli.
PREDSEDNIK je povprašal, kako je z fizično pripravljenostjo naših reprezentantov.
Dr. MARKO ŠIBILA je povedal, da psihološka priprava izhaja tudi iz dobre fizične priprave, saj
ima igralec zaupanje vase, kar prinese posledično dobro igro. Čestital je reprezentanci, vendar
je obenem izrazil obžalovanje, da je članska reprezentanca prvič izostala iz meritev. Apeliral
je na prisotne, naj se najde možnost, da se meritve vendarle izpeljejo. Za trenerja je to
pomembna informacija. Če bi to imeli, bi lahko dali objektivno oceno o fizični pripravljenosti.
To je bolj pomembno kot psiholog. Merjenje se je vedno obrestovalo, saj so na osnovi tega
naredili načrt. Pri mlajših starostnih kategorijah to poteka utečeno. Vključitev psihologa
direktno v reprezentanco je vedno manj razširjena praksa. Igralci so formirane osebnosti in
lahko nastane še večja zmeda. Drugo je izobraževanje trenerja.
ALEŠ PRAZNIK je izjavil, da ne bi rad kritiziral selektorja, saj bi težko našel koga z večjimi
referencami. Stvari, ki so zastavljene projektno so dostikrat uspešnejše. Naš največji uspeh je
srebrna medalja iz EP 2004, za katero je stal cel mehanizem. Vključitev psihologa v delo
reprezentance bi lahko uspešno potekalo prek izdelave psiholoških profilov igralcev, ki se nato
uporabljajo pri treningih. V poročilu je pogrešal izsledke motoričnih testov ter pristopov s
področja nutricionizma. Po številu napak smo bili prvi na prvenstvu in sposobni moramo biti
samokritičnega pogleda.
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TOMAŽ JERŠIČ je podal priznanje trenerjem mlajših selekcij; Slavko Ivezič, Tomaž Juršič, Saša
Prapotnik, Marjan Potokar. Brez njihovega prostovoljstva ne bi izpeljali vseh akcij. Letos se
bodo po dolgem času udeležile Evrofesta v Izoli. Tudi pri nas imamo velik mednarodni turnir in
prav je, da se ga naše reprezentance udeležijo.
PREDSEDNIK se je zahvalil za dobro diskusijo. Naj se jemlje te pripombe konstruktivno.
Predlagal je, da se v tem smislu pripravi razgovor, kjer bo prisoten tudi selektor. Če je šlo pri
neopravljanju testiranja za nezaupanje, je to velika napaka.
LEOPOLD KALIN je povedal, da ima ženska reprezentanca veliko sveže krvi. Skupaj s starejšimi
igralkami kot je Vesna Puš in Sergeja Stefanišin se je ustvaril dober kolektiv. Prvo kilometrino
so reprezentance pričele pridobivati na turnirju na Slovaškem. Na tekmi z Nemčijo so bile v
prvem polčasu enakovredne reprezentanci Nemčije. Dobro igro so dokazale proti reprezentanci
Belorusije. V mesecu novembru se je selektor odločil za turnir v Španiji, kjer so bile
nasprotnice Angola, Japonska in Španija. Reprezentanca je pričela dobivati lepoto igranja.
Zmagi nad Italijo sta bili pomembni. Povratna tekma z Belorusijo bo v mestu Mogilev.
Mladinke se na kvalifikacijskem turnirju v Španiji niso uvrstile na svetovno prvenstvo v Koreji.
Bile so v skupini, kjer se je žal kvalificirala le ena reprezentanca.
Kadetinje v tem ciklusu nimajo kvalifikacij, so se pa udeležile sredozemskih iger v Lignanu. V
Novem mestu bo pred kvalifikacijsko tekmo ženske reprezentance Slovenija : Nemčija še tekma
kadetinj in mladink.
PREDSEDNIK je povedal, da verjame, da se članske reprezentanca lahko kvalificira na EP 2010
Danska&Norveška. Tako pri moških kot pri ženskih reprezentancah se dobro dela. Podal je
SKLEP
Predsedstvo sprejme poročilo moške članske reprezentance Zvonimirja Serdarušića iz EP
2010 Avstrija, poročilo o delovanju moških reprezentanc Romana Pungartnika in poročilo
Leopolda Kalina o delovanju ženskih reprezentanc.
Sklep je bil soglasno sprejet (ZA 12/PROTI 0/VZDRŽAN 0).

Ad. 7
PREDSEDNIK je pri točki »Predlogi novih aktov RZS« predal besedo generalnemu sekretarju.
TOMAŽ JERŠIČ je povedal, da je bila oblikovana delovna skupina za pripravo predlogov
revidiranih aktov RZS. Dvakrat so organizirali javno razpravo, ki je obrodila dobre sadove. Časa
za pregled Disciplinskega pravilnika in Pravilnika o rokometnih tekmovanjih je bilo žal premalo
in bo zadeva urejena do septembra. Prenovljena akta nista samo delo delovne skupine, ampak
tudi delo članov RZS, združenj. Predstavil pa je nekaj amandmajev, ki so jih člani predsedstva
prejeli danes kot dodatno gradivo:
•
•

•

12. člen Statuta – člen, ki govori o sprejemu v članstvo
24. člen Statuta - določa 11 članov predsedstva po predlogu predsednika ter članstvo
predstavnikov združenj. Člani predstava so tudi štirje člani, ki jih predlagajo člani
zveze. Tu je še dodatno definirano, iz katerih segmentov prihajajo člani.
54. člen Registracijskega pravilnika - jasno definirano, katero društvo upravičeno do
nadomestila ob prestopu igralcev.
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PREDSEDNIK je razložil, zakaj 12 članov predsedstva. Včasih se zgodi, da koga iz ekipe
gospodarstvenikov ni in tako predsedstvo ni uravnoteženo. Tudi iz finančnega razloga je bolje,
da jih je 12 kot 10. Nagovoril je vrhunske poslovneže in obenem tudi ljubitelje rokometa.
DUŠAN KECMAN je menil, da
svobodnega združevanja.

30. člen Registracijskega pravilnika posega v pravico do

BENO LAPAJNE je pripomnil, da v Registracijskem pravilniku ni vrednosti točke. To je verjetno
po pomoti izpadlo.
IZIDOR KRIVEC je menil, da je potrebno uravnotežiti klube ter zaščititi tiste, ki delajo z
mladimi.
ALEŠ PRAZNIK je menil, da moramo kot krovna organizacija zaščititi resnost in delo klubov.
Ponuditi je potrebno tak pravni okvir, ki bo deloval stimulativno. To kar je v Registracijskem
pravilniku je uravnoteženo.
Dr. Marko ŠIBILA je podal dve pripombi. Status športnih strokovnjakov se bistveno spreminja.
ZRTS je podala pripombo, da je Statutu naveden predstavnik ZRTS, ne pa tako kot je to
nevedno sedaj.
TOMO VODOPIVEC se je pridružil mnenju dr. Marka Šibile tudi kar se tiče navedbe predstavnika
sodniške organizacije.
JOŽE GALOF je pohvalil pripravljeno gradivo, ki je zelo pregledno. Podal pa je še nekaj
pripomb, in sicer glede 5., 14. 19., 20., 22., 57. člena Registracijskega pravilnika RZS. Pol je
redakcijskih pol pa vsebinskih sprememb.
FRANJO BOBINAC je menil, da se je o teh zadevah že debatiralo. Javna razprava očitno ni bila
učinkovita. Danes mora predsedstvo podati predloge aktov skupščini RZS. Če je karkoli
vsebinskega, bi pričakoval amandma pred predsedstvom. Za redakcijske zadeve je bila
zadolžena pisarna, zato predlagala, da se v tem smislu akta popravi. Podal je
SKLEP
1. Predsedstvo potrjuje predlog prenovljenega Statuta RZS ter podane amandmaje na
Statut ter ga podaja skupščini RZS v sprejem.

2. Predsedstvo RZS potrjuje predlog prenovljenega Registracijskega pravilnika ter
podane amandmaje na Registracijski pravilnik ter ga podaja skupščini RZS v sprejem.

3. Pisarna RZS je zadolžena za popravke Statuta RZS in Registracijskega pravilnika RZS,
ki so redakcijske narave.
Sklepi so bili sprejeti z večino glasov (ZA 11/PROTI 0/VZDRŽAN 1).

Ad. 8
Pri sporazumu med RZS, ZDRSS in ZROPS je predsednik predal besedo Franciju Pliberšku, ki ga
je predsedstvo na svoji 10. seji pooblastilo za koordiniranje dogovorov.
FRANCI PLIBERŠEK je menil, da je potrebno zadeve reševati sporazumno z dialogom in ne preko
medijev. S tem ravnanjem nismo vzornimi mladim.
TOMAŽ JERŠIČ je menil, da jo to problem, ki se ga je obravnavalo že na več predsedstvih. Tako
na strani ZDRSS kot tudi na strani ZROPS so se v nepravem trenutku znašli nepravi ljudje, zato
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komunikacija ni stekla. Sporazum ni bil dosežen, v samem procesu dogovarjanj pa se je prepad
med obema organizacijama še poglobil. Zastaviti si moramo vprašanje, kaj želimo imeti v
prihodnosti. Imamo klube, ki si želijo transparentno in pošteno sojenje. Zato so se v pisarni RZS
pričele aktivnosti z namenom ureditve nastale situacijo, saj smo kot krovna organizacija
pričeli izgubljati na svoji veljavi. Pod okriljem RZS želimo organizirati storitev transparentnega
in poštenega sojenja na način sklenitve civilno pravnega sporazuma, v skladu s katerim bi se v
RZS vključili vsi zainteresirani sodniki. Imeli bi svoj TRR, v pisarni pa bi zaposlili profesionalca
iz sodniških krogov. Zadevo bi vodil strokovni odbor, ki bi skrbel tudi organizacijo tega
združenja, kasneje skrbel za izobraževanje, nominiranje, rekrutiranje novih mladih sodnikov.
To je ideja in želel bi, da jo predsedstvo podpre, da pričnejo z operativnim izvajanjem. O
zadevi je že opravil razgovore in vsi se z zadevo strinjajo in jo pozdravljajo.
JOŽE GALOF je povedal, da je o tej zadevi prvič slišal pred dvema urama. Večkrat so govorili o
tem, da se je potrebno dogovoriti, čeprav so sodniki, ki so sodili 1. A ligo, korektno izpeljali
tekmovalno sezono.
DUŠAN ZORKO je izrazil strinjanje z Tomažem Jeršičem. Predlagani rešitvi moramo dati
prednost.
TOMO VODOPIVEC je pozdravil idejo, da je potrebno nekaj spremeniti. Spremembe morajo priti
tudi iz sodniških vrst. Sodniki bi radi sodili, vendar bi radi vedeli, kaj jim je ponujeno.
PREDSEDNIK je izjavil, da je to smer, kako rešiti nastalo situacijo. To je bila pravna možnost,
da kot krovna organizacija poskušamo stvari urediti. Pripravljeno je tudi pismo o nameri, vse v
luči iskanja nepristranskega in transparentnega sojenja. Predlaga, da se v zvezi s to pobudo
oblikuje delovna skupina, ki bo zadolžena za nadaljnje postopke za izvedbo te rešitve.
FRANC KRAŠOVEC je izjavil, da imajo nekateri člani predsedstva več informacijo kot drugi.
Obstajajo različne kategorije predsedstva. Nekdo pravi, da je treba zadevo samo še terminsko
izpeljat, sam pa o tem nič ne ve.
TOMAŽ JERŠIČ je povedal, da o tem ni bil nihče obveščen, saj je »pismo o nameri za pošteno in
pravično sojenje na rokometnih tekmah v Sloveniji« edini dokument, ki govori o tej smeri
reševanja.
PREDSEDNIK je ob koncu razprave podal
SKLEP
1. Predsedstvo RZS podpira pismo o nameri za pošteno in pravično sojenje na rokometnih
tekmah v Sloveniji ter idejo o organiziranju avtonomnega sodniškega združenja
zainteresiranih članov pod okriljem RZS, prostovoljno organiziranih v obliki družbene
pogodbe.
2. Predsedstvo RZS imenuje delovno skupino v sestavi: Tomaž Jeršič, Andrej Juratovec,
Franci Pliberšek, Vili Trofenik in Tomo Vodopivec za izvedbo potrebnih postopkov za
izvedbo te alternativne rešitve.
Sklepa sta bila sprejeta z večino glasov (ZA 10/PROTI 0/VZDRŽAN 2).

Ad. 9
PREDSEDNIK je pri točki sklica volilne seje skupščine RZS podal informacijo, da bo ta potekala
8.6.2010 ob 17.00 uri v Ljubljani. Za dodatne pojasnitve je prosil generalnega sekretarja.
TOMAŽ JERŠIČ je povedal, da v kolikor bo predsedstvo potrdilo predlagan dnevni red, se bo na
seji skupščine najprej sprejemalo akte, potem pa se bo opravilo volitve predsednika, članov
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predsedstva po predlogu predsednika ter predstavnike združenj po novem Statutu. Dodatne
štiri člane predsedstva, navedene v novem Statutu RZS, se bo evidentiralo in izvolilo jeseni.
PREDSEDNIK je podal
SKLEP
Predsedstvo potrjuje termin - 08.06.2010 ob 17.00 in dnevni red za 15. volilno sejo
skupščine RZS;
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);
d) določitev zapisnikarja;
e) določitev dveh overovateljev zapisnika;
2. Obravnava in potrditev zapisnika 12. redne in 14. korespondenčne seje skupščine RZS;
3. Poročila:
a) Predsednik (Franjo Bobinac - 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 (Toni Janc);
f) Arbitražna komisija (Gojko Pešec);
4. Sprejem prenovljenih aktov RZS;
a) Statut RZS;
b) Registracijski pravilnik RZS;
6. Volitve predsednika in članov predsedstva RZS;
7. Sprejem in potrditev revidiranih računovodskih izkazov RZS za leto 2009;
8. Obravnava in sprejem plana RZS za leto 2010;
9. Tekoče zadeve in razno.
Sklep je bil soglasno sprejet (ZA 12/PROTI 0/VZDRŽAN 0).

Ad. 10
PREDSEDNIK je pri evidentiranju kandidatov za predsednika in člane predsedstva predal besedo
generalnemu sekretarju.
TOMAŽ JERŠIČ je povedal, da se je v skladu s Statutom naredil kandidacijski postopek za
predsednika in člane predsedstva RZS. Člani RZS so evidentirali svoje kandidate za predsednika
in člane predsedstva po funkcionalnem načelu. Po veljavnem Statutu predsednik poda predlog
svoje ekipe.
PREDSEDNIK je povedal, da kot kandidat za predsednika predlaga nekatere člane predsedstva
ob predpostavki, da bo sam izvoljen. Želel si jih je celo več, saj to pomeni pritok finančnih
sredstev. Vesel je, da se je uspel dogovoriti z uglednimi gospodarstveniki, ki bodo zagotavljali
čim bolj uspešno funkcioniranje zveze. Predlagal je naslednjih enajst kandidatov: mag. Urban
Golob (Hypo Alpe-Adria-Bank d.d), Boštjan Kozole (Evrosad d.o.o.), Metka Kocbek (Danone
d.o.o.), Franc Krašovec (Cimos d.d.), Franci Pliberšek (Mik d.o.o.), Zdravko Počivalšek (Terme
Olimia d.d.), dr. Bor Rozman (Merkur d.d.), Aleksander Svetelšek (Petrol d.d.), Borut Škabar
(Bluemarine d.o.o.),J anez Škrabec (Riko d.o.o.), Dušan Zorko (Pivovarna Laško d.d.).
Dogovorjeno je, da bodo člani pridobili po 50.000 EUR letno za funkcioniranje krovne
organizacije. Podal je
SKLEP
1. Predsedstvo se seznanja s predlogom za kandidata za predsednika RZS Franjem
Bobincem ter ga podaja skupščini RZS v izvolitev.
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Sklep je bil sprejet z večino glasov (ZA 11/PROTI 0/VZDRŽAN 1)

2. Predsedstvo se seznanja z evidentiranimi kandidati za člane predsedstva RZS ter
podaja skupščini RZS v izvolitev enajst kandidatov po predlogu kandidata za
predsednika RZS Franja Bobinca: mag. Urban Golob (Hypo Alpe-Adria-Bank d.d),
Boštjan Kozole (Evrosad d.o.o.), Metka Kocbek (Danone d.o.o.), Franc Krašovec (Cimos
d.d.), Franci Pliberšek (Mik d.o.o.), Zdravko Počivalšek (Terme Olimia d.d.), dr. Bor
Rozman (Merkur d.d.), Aleksander Svetelšek (Petrol d.d.), Borut Škabar (Bluemarine
d.o.o.),Janez Škrabec (Riko d.o.o.), Dušan Zorko (Pivovarna Laško d.d.).
Sklep je bil soglasno sprejet (ZA 12/PROTI 0/VZDRŽAN 0).

Ad.11. a
PREDSEDNIK je pri točki Registracija oz. včlanitev Slovenskega društva rokometnih sodnikov
Slovenije v RZS predal besedo generalnemu sekretarju.
TOMAŽ JERŠIČ je povedal, da je bilo ustanovljeno novo sodniško društvo »Slovensko društvo
rokometnih sodnikov«, ki je podalo vlogo za včlanitev v RZS. Registracijska komisija, ki opravlja
registracije društev v okviru RZS je zaprosila Statutarno komisijo in Predsedstvo za mnenje, saj
so se s tovrstno situacijo srečali prvič. Statutarna komisija je že podala svoje mnenje, o tem pa
se mora opredeliti tudi predsedstvo.
PREDSEDNIK je za pravno mnenje povprašal Dušana Kecmana.
DUŠAN KECMAN je povedal, da Zakon o društvih določa, da včlanjevanje poteka tako, kot to
določa temeljni akt – Statut RZS, kjer pa postopek ni natančno določen, zato pristop pomeni
tudi članstvo. Registracijska komisija je po njegovem stališču pristojna za registracijo igralk in
igralcev ter klubov, ki se prijavijo v tekmovanje. Ni pa pristojna za odločanje o registraciji
ostalih članov. Slovensko društvo rokometnih sodnikov je s tem, ko je vložilo vlogo za
včlanitev, avtomatično postalo član RZS.
PREDSEDNIK je podal
SKLEP
Predsedstvo RZS podaja mnenje, da je Slovensko društvo rokometnih sodnikov s svojo
vlogo za včlanitev v RZS avtomatično postalo član RZS.
Sklep je bil soglasno sprejet (ZA 12/PROTI 0/VZDRŽAN 0).
Glede na sklep pod točko 11. a je bila diskusija na točko 11. b brezpredmetna in zato
umaknjena z dnevnega reda.

Ad. 11. b
JOŽE GALOF je izjavil, da so na prejšnjem predsedstvu govorili tudi o sistemu kvalifikacij za
uvrstitev v 1. A ligo. Združenje 1. A lige je podalo predlog, da bi se igrale kvalifikacije med 11.
in 2. ekipo. Od tedaj se na tem predlogu ni nič naredilo. Ta sistem je ZROPS zapisal tudi v svoja
pravila, Združenje 1. B lige pa tega v pravilih nimajo.
TOMAŽ JERŠIČ je izjavil, da je bila na seji predsedstva ZROPS-a podana pobuda. Predsedstvo je
načelno to pobudo podprlo, ob predpostavki, da se pridobi odgovor Združenja 1. B lige, ki pa je
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v svojem odgovoru zavrnilo ta predlog, z razlogom, da se ne strinjajo s spremembo Propozicij
državnih lig med tekmovalno sezono.
BOŠTJAN KOZOLE je povedal, da je na videoposnetku iz seje skupščine RZS povedal svoje
mnenje in opozorila. Od tega se je veliko uresničilo. ZROPS bi moral imeti prostore na RZS,
tako se taki dogodki ne bi mogli dogajati. Po posvetovanju so se odločil, da na ta način ne bodo
sodelovali v 1. A ligi in da bodo v naslednji sezoni igrali v 1. B ligi.
TOMAŽ JERŠIČ je povedal, da so tovrstne zaplete predvideli že v predlogu novega Statuta. Že
na sami seji skupščine RZS se je pojavilo vprašanje, ali skupščina potrjuje pravila posameznih
združenj. Predsedstvo RZS bi jih moralo prej usklajene potrditi, da se tovrstna neskladja ne bi
več dogajala. ZROPS je samovoljno sprejel sklep, ki ni bil v nadaljevanju potrjen in sprejet.
DUŠAN KECMAN je povedal, da je to dokaz, kam lahko pripelje neusklajenost posameznih
članov zveze. Gledal je spletno stran hrvaške zveze, kjer je naveden kompleten tekmovalen
sistem in ni tako kot pri nas, da bi posamezno združenje odločalo.
TOMAŽ JERŠIČ je še podal informacijo, da je prišlo do dogovora z opremljevalcem rokometnih
reprezentanc. Pogodba o sodelovanju se je podaljšala do leta 2015.
PREDSEDNIK se je ob koncu zahvalil vsem prisotnim za sodelovanje ter ob 18.00 uri zaključil
sejo predsedstva.

Ljubljana, 05.06.2010
Franjo Bobinac
Predsednik Rokometne zveze Slovenije
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