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ZAPISNIK 
6. seje skupščine Rokometne zveze Slovenije,  

ki je bila v torek, 19. junija 2007 ob 17.00 v sejni sobi M hotela, Derčeva 4,  
1000 LJUBLJANA. 

 
PRISOTNI ČLANI RZS: PREDSEDNIK RZS (mag. Žiga Debeljak), RK CELJE PIVOVARNA LAŠKO 
(Marko Jugovič), RK CIMOS KOPER (Vili Ban), RK GORENJE (Janez Živko), RK GOLD CLUB (Boris 
Gradič), RD SLOVAN (Radivoj Stanič), RK JERUZALEM ORMOŽ (Uroš Krstič), RK PREVENT (Jože 
Vrabič), RK RUDAR EVJ TRBOVLJE (Tone Čebela), RD TERMO (Jože Galof), RK TRIMO TREBNJE 
(Anton Janc), RD RIBNICA RIKO HIŠE (Natan Hojč), RD IZOLA (Matjaž Avsec), MRD DOBOVA 
(Stane Ostrelič), RK DOL TKI HRASTNIK (Marko Jerič), RK NOVA GORICA (Dušan Bolčina), RK SVIŠ 
(Gorazd Potočnik), RK PEKARNA GROSUPLJE (Dušan Anžlovar), RK SEVNICA (Marko Kotar), RK 
KRANJ (Peter Studen), MRK DRAVA PTUJ (Andrej Rotar), RK GRČA KOČEVJE (Ivan Žerjav), RD 
ALPLES ŽELEZNIKI (Srečo Rehberger), MARK OLIMPIJA (Mitja Mahne), RK ČRNOMELJ (Marjan 
Novak), DRŠ ALEŠ PRAZNIK (Aleš Praznik), RK KRIM (Iztok Štrukelj), RK DUPLJE TRŽIČ (Vida 
Jagodic), RK PREDDVOR (Janez Brolih), MRD KLIMA PETEK MARIBOR (Kristijan Petek), RK VITA 
CENTER NAKLO (Stane Likozar), RK KOČEVJE (Dušan Jonovič), ŽRK IZOLA (Dušanka Čuk), RK 
KRIM MERCATOR (Jernej Virant), ŽRK MERCATOR TENZOR PTUJ (Ines Mlač Černe), ŽRK 
EUROPRODUKT BREŽICE (Vinko Kranjčič), DRŠ INNA DOLGUN (Robert Beguš), ŠD POLJE (Miloš 
Hlemich), ŽRK AJDOVŠČINA (Janez Mali), ŽRK KRKA NOVO MESTO (Franci Bačar), RK ZAGORJE 
(Slavko Jelševar), ŽRK SEVNICA (Iztok Godec), RK ŠKOCJAN (Franc Miklavčič), RK SAVA KRANJ 
(Ciril Jereb), RK ILIRSKA BISTRICA (Darko Štemberger), ŽRD LITIJA (Franci Renko), ZRTS (dr. 
Marko Šibila), ZRTS (Slavko Ivezič), ZRTS (Uroš Mohorič), ZDRSS (Branko Pahor), ZDRSS (Bojan 
Jug), ZDRSS (Tomislav Pajič).  
 
ODSOTNI ČLANI RZS: MRK KRKA, ŠD VELIKA NEDELJA, RK MOŠKANJCI GORIŠNICA, RK CERKLJE, 
RK MITOL SEŽANA, RK KRŠKO, RK AJDOVŠČINA, RK ARCONT RADGONA, ŠD RK MOKERC IG, ŠD RK 
RADOVLJICA, RK RADEČE, RD ŠMARTNO 99, RK ŠKOFLJICA, ŠD RŠ PTUJ, RK POMURJE, RK 
BREŽICE, RK COL, ŽRK SEŽANA, RK NAZARJE, RK ZVEZDA LOGATEC, ŠD MAESTRAL, RK ŠEMPETER 
VRTOJBA, RK BURJA ŠKOFIJE, ŽRK CELJE CELJSKE MESNINE, ŽRD LOKA KAVA KSI, RK CELEIA 
ŽALEC, RK OLIMPIJA, ŽRK BRANIK MARIBOR, ŠD JADRAN HRPELJE KOZINA, ROKOMETNA ŠOLA 
SAVINJSKA, ŽRK VELENJE, ŽRK MILLENIUM, ŠD RŠ PIRAN, RK RAČE, ŠD METLIKA, RK VELIKA 
NEDELJA, ŽRK TRŽIČ. 
 
OSTALI PRISOTNI: Leopold Kalin (generalni sekretar RZS), Samo Kuzma (pisarna RZS), Irena 
Bejtovič (pisarna RZS), Anita Pušnik Klanjšek (pisarna RZS), Sonja Čotar (pisarna RZS), Franko 
Komel (pisarna RZS), Francka Trobec (pisarna RZS). 
 
DNEVNI RED:  
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. Sprejem sklepa Združenja 1. A moške lige (Jani Živko); 
3. Sprememba 34. člena Registracijskega pravilnika RZS (Anton Janc); 
4.       a/ Sprejem predloga klubov predlagateljev 1. B DRL moški; 
          b/ Sprejem predloga klubov predlagateljev 2. DRL moški; 
5. Sprememba 53. člena Registracijskega pravilnika RZS. 
 
PREDSEDNIK RZS mag. Žiga Debeljak je pozdravil vse prisotne in ob 17.00 odprl 6. sejo 
skupščine RZS. Pozval je predsednika verifikacijske komisije Branka Pahorja, da poda poročilo o 
sklepčnosti skupščine. Branko Pahor je  informiral vse prisotne, da je bilo ob 17.00 ugotovljeno, 
da je od 89 članov RZS, ki imajo pravico glasovanja, prisotnih 52. Skupščina je bila torej 
sklepčna. Predsednik je podal ugotovitveni:  
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SKLEP 
6. seja skupščine RZS je sklepčna saj je bilo ob 17.00 uri ugotovljeno, da je prisotnih 52 
članov od 89 članov, ki imajo pravico glasovanja.  
 
Predsednik je nadaljeval z branjem dnevnega reda ter informiral prisotne o predlogu  
dopolnitve dnevnega reda, podan s strani ŠD Polje, DRŠ Aleš Praznik in MARK Olimpija. 
Predlagal je, da se predlog uvrsti na 5. točko dnevnega reda ter podal:  
 
SKLEP 
Potrdi se dnevni red 6. seje skupščine RZS s podano dopolnitvijo.   
 
Sklep je bil soglasno sprejet. (ZA 52/PROTI 0/VZDRŽAN 0) 

 
 

Ad. 1 
 
Pri točki izvolitve organov 6. seje skupščine RZS je predsednik podal predlog za člane 
delovnega predsedstva: mag. Žiga Debeljak – predsednik, dr. Marta Bon – članica, Marjan Novak 
– član. Nato je podal predlog za člane verifikacijske komisije: Branko Pahor – predsednik, 
Tomislav Pajič – član, Uroš Mohorič – član. Za zapisnikarja je predlagal Ireno Starc, za 
overovatelja zapisnika pa dr. Marka Šibilo in Radivoja Staniča. Na glasovanje je podal predlog: 
 
SKLEP 
Izvolijo se navedeni člani organov 6. skupščine RZS.  
 
Sklep je bil soglasno sprejet. (ZA 52/PROTI 0/VZDRŽAN 0) 
 
 

Ad. 2 
 
PREDSEDNIK je pri točki, ki je obravnavala predlog sklepa Združenja 1. A moške lige, predal 
besedo predsedniku združenja Janiju Živku, da utemelji predlog.  
 
JANI ŽIVKO je izjavil, da se Združenje 1. A moške lige obrača na skupščino z dvema 
predlogoma. Prvi predlog prinaša novost v številu igralcev na uradnem zapisniku oz. število 
igralcev, ki imajo pravico nastopa na posamezni tekmi 1. A moške lige, in sicer se število 
igralcev iz dosedanjih 14 poveča na 16. Klubi, ki igrajo tudi v evropskih pokalih imajo namreč 
hud tempo, zaradi česar prihaja do vse več poškodb. Predlog ponuja rešitev razširitve klopi, kar 
bi pomenilo večjo rotacijo in manjšo obremenjenost igralcev. Predlog bi omogočil bolj 
intenzivno vključevanje mladih igralcev v prvo ekipo.  
Drugi predlog povečuje število tujcev, ki lahko nastopijo na eni tekmi  oz. so prijavljeni na 
uradnem zapisniku na 6 igralcev. To so torej igralci, ki nimajo pravice nastopa za slovensko 
reprezentanco. Razložil je situacijo, v kateri se nahajajo slovenski klubi. V zadnjem obdobju se 
je povpraševanje po slovenskih igralcih znatno povečalo, zato slovenski klubi ne morejo 
obdržati najboljših igralcev. Posledično nastajajo velike težave s sestavo ekip. Slovenski klubi 
so ambiciozni, vendar čedalje bolj onemogočeni. Zaradi navedenih razlogov so na Združenju 1. 
A moške lige sprejeli omenjena sklepa.  
 
PREDSEDNIK se je zahvalil za obrazložitev predlogov ter odprl razpravo.  
 
DR. MARKO ŠIBILA je povedal, da ga argumenti za povečanje števila igralcev na klopi niso 
prepričali. Klubi že sedaj težko sestavijo 14 igralcev. Podatki na centralno informacijskem 
sistemu INFOSTAT kažejo, da je na tekmah prijavljenih večinoma od 8 do 10 igralcev. Prehod iz 
12 na 14 je bil splošen trend, ki se je uveljavljal povsod. V tokratnem primeru, torej predlogu 
za povečanje iz 14 na 16 pa temu ni tako. Predlog je izven konteksta in brez pravega smisla. 
Glede povečanja števila tujcev se je strinjal, vendar poudaril, da je to skrajna meja.  
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PREDSEDNIK je podal na glasovanje predlog 
 
SKLEP 
• Sprejme se predlog Združenja 1. A MRL za povečanje števila igralcev, ki imajo pravico 

nastopa na tekmi in so prijavljeni v uradnem zapisniku tekme, in sicer: število 
igralcev, ki lahko nastopijo na posamezni tekmi v 1. A MRL in so navedeni v Uradnem 
zapisniku tekme, se spremeni iz 14 na 16 igralcev. 

• Sprejme se predlog Združenja 1. A MRL glede števila nastopa tujih igralcev v Republiki 
Sloveniji, in sicer: v  1. A MRL je dovoljeno na eni tekmi v uradnem zapisniku prijaviti 
največ 6 igralcev, ki nimajo pravice nastopa za slovensko reprezentanco. 

 
Sklep je bil sprejet z večino glasov. (ZA 48/PROTI 1/VZDRŽAN 3) 
 
 

Ad. 3 
 
PREDSEDNIK je pri točki, ki je obravnavala spremembo 34. člena Registracijskega pravilnika RZS 
predal besedo Toniju Jancu, članu Statutarne komisije RZS.  
 
TONI JANC je na kratko povzel spremembe ter dodal, da se zaradi spreminjajočih sistemov 
tekmovanj in reprezentančnih aktivnosti pojavlja težava zimskega prestopnega roka, ki ga je 
težko umestiti. Predstavil je dodatno vodilo za spremembo, in sicer bodo z novim predlogom 
igralci lažje prestopali iz kluba v klub, ter tako lažje našli novega delodajalca. Igralcev nimamo 
pravice omejevati.  
 
PRESEDNIK se je zahvalil Toniju Jancu ter odprl razpravo.  
 
MILOŠ HELMICH se  je strinjal s spremembo, vendar je menil, da je to pozitivno samo za 
igralce, ki so pogodbeno vezani, za mlajše igralce pa to ni dobra rešitev.  
 
ALEŠ PRAZNIK je izjavil, da se klubi, ki se ukvarjajo z vzgojo igralcev srečujejo s težavami. 
Glede na značilnost mladih igralcev in liberalen pravni okvir lahko pričakujemo veliko zmedo in 
nejasnost. Za mlajše igralce je rok neprimeren. Podprl je Miloša Helmicha.  
 
IVAN ŽERJAV je postavil vprašanje o posoji igralca oz. igralke za pol sezone.  
 
TONI JANC je odgovoril, da je posoja možna za celo sezono.  Podal je obrazložitev glede 
datuma prestopnega roka -  1. marec. Podobne rešitve so uvedle tudi druge evropske zveze. 
Glede mlajših selekcij in pomislekov Miloša Helmicha in Aleša Praznika, je potrdil njuna 
mnenja, saj dobro pozna situacijo. Na žalost pa RZS oz. skupščina RZS nima pravice, da 
omejuje svobodno gibanje državljanov  Republike Slovenije.  
 
ALEŠ PRAZNIK je izjavil, da sicer res nimamo pravice omejevati svobodnega gibanja igralcev, 
vendar ne vidi razloga, zakaj je postavljen datum 01. marec. Predlagal je, da bi bil prehod 
možen skozi celo tekmovalno sezono. S to problematiko se ukvarjajo predvsem klubi, ki imajo 
članske ekipe. Specifika dela z mladimi je zelo občutljiva tema in se ji posveča premalo 
pozornosti. Izrazil je željo, da si vsi skupaj vzamemo več časa in zadevo dobro premislimo.  
 
Ob koncu razprave je predsednik podal predlog sklepa 
 
SKLEP 
Skupščina RZS potrjuje navedene spremembo  34. člena Registracijskega pravilnika RZS. 
 
Sklep je bil sprejet z večino glasov. (ZA 44/PROTI 4/VZDRŽAN 4) 
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Ad. 4. a 
 
PREDSEDNIK je pod točko, ki je obravnaval predlog klubov predlagateljev 1. B DRL moški, 
predal besedo predstavniku združenja. 
 
STANE OSTRELIČ, predstavnik MRD DOBOVA je pojasnil, da želijo klubi 1. B DRL moški 
poenotenje s 1. A moško ligo, kar se tiče števila igralcev na uradnem zapisniku tekme, torej 
želijo spremembo iz dosedanjih 14 na 16 igralcev.   
 
PREDSEDNIK je podal na glasovanje  
 
SKLEP 
Skupščina sprejema sklep, da se v 1. B DRL - moški spremeni število igralcev, ki lahko 
nastopijo na posamezni tekmi in so navedeni v Uradnem zapisniku tekme in sicer iz 14 na 
16 igralcev. 
 
Sklep je bil sprejet z večino glasov. (ZA 51/PROTI 0/VZDRŽAN 1) 
 
 

Ad. 4. b 
 
PREDSEDNIK je pojasnil, da je predlog 2. DRL vsebinsko enak predlogu 1. B DRL. Predal je 
besedo predlagateljem.  
 
MARJAN NOVAK, predsednik Združenja 2. DRL  je v imenu predlagateljev predstavil predlog, ki 
bi pomenil poenotenje s 1. A DRL in 1. B DRL. Tudi oni bi na uradnem zapisniku želeli 16 
igralcev. Pravila glede tujcev pa ostanejo enaka.  
 
PREDSEDNIK je podal na glasovanje predlog 
 
SKLEP 
Skupščina sprejema sklep, da se v  2. DRL - moški spremeni število igralcev, ki lahko 
nastopijo na posamezni tekmi in so navedeni v Uradnem zapisniku tekme in sicer iz 14 na 
16 igralcev. 
 
Sklep je bil sprejet z večino glasov. (ZA 50/PROTI 0/VZDRŽAN 2) 
 
 

Ad. 5 
 
PREDSEDNIK je pojasnil, da se je točka, ki predlaga spremembo 53. člena Registracijskega 
pravilnika uvrstila na dnevni red prav na dan seje. Besedo je predal predstavniku 
predlagateljev Milošu Helmichu.  
 
MILOŠ HELMICH je izjavil, da je 53. člen neskladen s Statutom RZS in Zakonom o športu. 
Predlagali so spremembo, ki bo poenotila višino odškodnine za vložena materialna in finančna 
sredstva za usposabljanje in vzgojo tako za igralce kot tudi igralke. Obenem je podal pripombo 
glede spremembe valute iz SIT v EUR.  
 
PREDSEDNIK je ob koncu podal predlog 
 
SKEP 
Skupščina potrjuje navedeno spremembo 53. člena Registracijskega pravilnika RZS.  
 
Sklep je bil sprejet z večino glasov. (ZA 46/PROTI 6/VZDRŽAN 0) 
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PREDSEDNIK se je ob koncu zahvalil vsem za prisotnost in sodelovanje ter ob 18.00 zaključil 6. 
sejo skupščine Rokometne zveze Slovenije. 

 
Ljubljana, 01.09.2007 
 
 
       mag. Žiga Debeljak 
            

  Predsednik RZS 
 
 

Zapisala: 
Irena Starc 
 
 
 
 
Overovatelja zapisnika:  
 
 
Dr. Marko Šibila 
 
 
 
Radivoj Stanič 
 
 
 


