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ZAPISNIK
8. seje skupščine Rokometne zveze Slovenije,
ki je bila 21. oktobra 2008 ob 17:00 uri v konferenčni dvorani
Hotela M, Derčeva 4, 1000 Ljubljana.

PRISOTNI ČLANI: PREDSEDNIK RZS (Žiga Debeljak), RK AJDOVŠČINA (Tadej Ergaver), DRŠ
ALEŠ PRAZNIK (Aleš Praznik), RD ALPLES ŽELEZNIKI (Srečo Rehberger), DŠŠ CELJE (Franko
Komel), ŽRK CELJE CELJSKE MESNINE (Izidor Krivec), RK CELJE PIVOVARNA LAŠKO (Mijo
Zorko), RK CIMOS KOPER (Aleš Koršič), RK COL (Jurij Hladnik), RK ČRNOMELJ (Marjan
Novak), RK DRAVA PTUJ (Zdravko Peklar), RK DUPLJE (Vido Jagodic), ŽRK BREŽICE (Stanko
Ostrelič), RK GORENJE (Sandi Vasle), RK ILIRSKA BISTRICA (Darko Štembergar), DRŠ INNA
DOLGUN (Inna Beguš Dolgun), RD ISTRABENZ PLINI IZOLA (Matjaž Avsec), RK KRANJ (Peter
Studen), RK KRIM MERCATOR (Jernej Virant), ŽRK KRKA NOVO MESTO (Franci Miklavčič), RK
KRŠKO (Boštjan Kozole), ŽRK MERCATOR TENZOR PTUJ (Boris Perger), RD MERKUR (Srečo
Barbič), RK NAKLO MERKUR (Stanislav Likozar), RK OLIMPIJA (Špela Markovič), RK
GROSUPLJE (Dušan Anžlovar), ŠD RŠ PIRAN (Vida Murovec), RK PREDDVOR (Lojze Grašič),
RK PREVENT (Matjaž Beliš), ŠD RŠ PTUJ (Zdravko Peklar), RK RADEČE MIK CELJE (Damijan
Stopar), RD RIBNICA (Natan Hojč), RK RUDAR TRBOVLJE (Ivo Jekoš), RK SAVA KRANJ (Ciril
Jereb), ŽRK SEŽANA (Konrad Božeglav), RD SLOVAN (Radivoje Stanič), RK SVIŠ PEKARNA
GROSUPLJE (Marjan Potokar), RK ŠKOCJAN (Franci Miklavčič), RK TRIMO TREBNJE (Anton
Janc), RK ZAGORJE (Danilo Lipovšek), RK ZLATOROG CELJE (Salvko Ivezič), RK ZVEZDA
LOGATEC (Zdenka Dežman), ZDRSS (Damijan Pangerc), ZDRSS (Janko Strel), ZDRSS (Zdravko
Babič), ZRTS (dr. Marko Šibila), ZRTS (Gregor Pečovnik), ZRTS (Uroš Mohorič).
ODSOTNI ČLANI: ŽRK AJDVOŠČINA, RK ARCONT RADGONA, ŽRK BRANIK MARIBOR, RK
BREŽICE, RK BURJA ŠKOFIJE, RK CELEIA ŽALEC, RK CERKLJE PEKARSTVO KEPIC, MRD
DOBOVA, RK DOL TKI HRASTNIK, RK EVRO CASINO KOČEVJE, RK GRČA KOČEVJE, RK HRPELJE
KOZINA, ŽRK IZOLA, ŠD JADRAN HRPELJE KOZINA, RK JERUZALEM ORMOŽ, Ž.U.R.D. KOPER,
RK KRIM, MRK KRKA, RK KRONOS, ŽRD LITIJA, ŽRD LOKA KAVA KSI, ŠD MAESTRAL, ŠD RŠ
METLIKA, ŽRK MILLNEIUM, RK MITOL SEŽANA, ŠD RK MOKERC IG, RD MOŠKANJCI GORIŠNICA,
RK NAZARJE, RK NOVA GORICA, MARK OLIMPIJA, ŠD POLJE, RK POMURJE, RK RAČE, ŠD RK
RADOVLJICA, RK SEVNICA, ŽRK SEVNICA, RK ŠEMPETER VRTOJBA, RK ŠKOFLJICA, RD
ŠMARTNO 99, ŽRK TRŽIČ, ŽRK VELENJE, RK VELIKA NEDELJA.
OSTALI PRISOTNI: Boško Šrot – podpredsednik RZS, Franjo Bobinac – član predsedstva RZS,
Dušan Kecman – član predsedstva RZS, Franci Pliberšek – član predsedstva RZS, Zoran
Janković – častni predsednik RZS, Milan Zupančič – predsednik Nadzornega odbora RZS,
Miran Kos – Odvetniška pisarna Kos in partnerji, Gojmir Pešec – predsednik Arbitražne
komisije RZS, Izidora Kastelic – računovodja RZS, Leopold Kalin – generalni sekretar RZS,
Samo Kuzma – projektni vodja RZS za tekmovanja, Sonja Čotar - projektni vodja, Sabina
Marcola – strokovna sodelavka RZS za finance, Agata Ahdali – strokovna sodelavka RZS za
tekmovanja, mediji.
DNEVNI RED:
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 zapisnikov 5. in 6. redne in 7. korespondenčne seje
skupščine RZS;
3. Poročila:
a) Predsednik (mag. Žiga Debeljak - ustno poročilo);
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4.
5.
6.

7.
8.
9.

b) Nadzorni odbor (Milan Zupančič);
c) Združenje rokometnih trenerjev Slovenije (dr. Marko Šibila);
d) Zveza društev rokometnih sodnikov Slovenije (Janko Strel);
e) Statutarna komisija (Tone Čebela);
f) Arbitražna komisija (Gojko Pešec);
g) Strokovni svet (dr. Marta Bon);
Potrditev sprememb Statuta RZS;
Potrditev predlogov pravil tekmovanj:
a) Previla tekmovanja Združenja rokometnih klubov 1. B lige za ženske;
b) Pravila Združenja rokometnih klubov tekmovanja mladih;
Volitve:
a) Predsednik in člani predsedstva RZS;
b) Člani nadzornega odbora RZS;
c) Namestniki članov Nadzornega odbora RZS;
d) Statutarna komisija RZS;
e) Arbitražna komisija RZS;
Sprejem in potrditev revidiranih računovodskih izkazov RZS za leto 2007;
Obravnava in sprejem plana RZS za leto 2008 (Leopold Kalin);
Podelitve plaket RZS:
a) RD MERKUR – za 50 let delovanja;
b) RK RADEČE MIK CELJE – za 50 let delovanja;
c) RK DUPLJE– za 50 let delovanja.

PREDSEDNIK RZS mag. Žiga Debeljak je pozdravil vse prisotne in ob 17.00 odprl 8. sejo
skupščine RZS. Podal je ugotovitev verifikacijske komisije, da je bilo ob 17.00 ugotovljeno,
da je od 91 članov RZS, ki imajo pravico glasovanja, prisotnih 46. Skupščina je bila torej
sklepčna. Naknadno so se seje udeležili še trije člani RZS, tako da je bilo od 6. točke dalje
prisotnih 49 od 91 članov RZS. Predsednik je podal ugotovitveni:
SKLEP
8. seja skupščine RZS je sklepčna saj je bilo ob 17.00 uri ugotovljeno, da je prisotnih
46 članov od 91 članov, ki imajo pravico glasovanja.

Ad. 1
Pri točki izvolitve organov 8. seje skupščine RZS je predsednik podal predlog za člane
delovnega predsedstva: mag. Žiga Debeljak – predsednik, Miran Kos - član, Matjaž Avsec –
član. Nato je podal predlog za člane verifikacijske komisije: Marjan Novak – predsednik,
Aleš Korošič – član, Kristijan Ladič – član. Za člane volilne komisije so bili predlagani: Uroš
Mohorič - predsednik, Jože Galof – član, Jernej Virant – član. Za zapisnikarja se je
predlagalo Ireno Starc, za overovatelja zapisnika pa dr. Marka Šibilo in Radivoja Stanič.
Predsednik je na glasovanje dal
SKLEP
1. Izvolijo se mag. Žiga Debeljak – predsednik, Miran Kos – član, Matjaž Avsec – član v
delovno predsedstvo RZS.
2. Izvolijo se Marjan Novak – predsednik, Aleš Korošič – član, Kristijan Ladič – član v
verifikacijsko komisijo RZS.
3. Izvolijo se Uroš Mohorič - predsednik, Jože Galof – član, Jernej Virant – član v
volilno komisijo RZS.
4. Izvolijo se Irena Starc za zapisnikarja ter dr. Marka Šibila in Radivoj Stanič za
overovatelja zapisnika.
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Sklepi so bili soglasno sprejeti. (ZA 46/PROTI 0/VZDRŽAN 0)
Predsednik je nadaljeval z branjem dnevnega reda ter predlagal
SKLEP
Potrdi se dnevni red 8. seje skupščine RZS.
Sklep je bil soglasno sprejet. (ZA 46/PROTI 0/VZDRŽAN 0)

Ad. 2
Skupščina je obravnavala zapisnike 5., 6., in 7. seje. Predsednik je ugotovil, da so bili vsi
ostali sklepi realizirani, obenem pa pozval vse navzoče k pripombam ter odprl razpravo na
to točko. Ker razprave ni bilo, je podal na glasovanje
SKLEP
Potrdijo se zapisniki 5., 6., in 7. seje skupščine RZS.
Sklep je bil soglasno sprejet. (ZA 46/PROTI 0/VZDRŽAN 0)

Ad. 3. a
Pri točki poročil organov RZS je predsednik na kratko podal svoje poročilo, in sicer je orisal
glavne dejavnosti predsedstva RZS, ki je v obdobju od njegove izvolitve opravilo 12. sej.
Glede aktov RZS se je dvakrat izvedla javna razprava. Pomembnejše novosti in spremembe
Statuta skupščina kasneje sicer ni potrdila. Na današnji skupščini so predlagane nujne
spremembe Statuta, ki jih določa tudi Zakon o društvih. V nadaljevanju je predsednik
predstavil rezultate reprezentanc ter omenil, da z vsemi rezultati ne moremo biti
zadovoljni. Na področju delovanja lig je omenil najpomembnejšo spremembo, in sicer
osamosvojitev prvoligaških klubov Slovenije, ki je sedaj sestavni član RZS. Namen
osamosvojitve je bil povečana fleksibilnost ter bolj intenzivno komercialno trženje.
Glede tekočega delovanja RZS je omenil pozitivna mnenja revizijskega podjetja KPMG
d.o.o. za poslovanje za leta 2005, 2006 in 2007. Pomembnejše spremembe so bile tudi
preselitev sedeža RZS na Leskoškovo cesto 9 e, organizacija športnega kampa RZS ter
revitalizacija Kluba ljubiteljev rokometnih reprezentanc. Ob koncu je pozval k vprašanjem.
ZORAN JANKOVIĆ je povedal, da je nadaljnja razprava namenjena k dobrobiti slovenskega
rokometa ter ocenil poročilo predsednika kot tehnično nesporno, vendar je bila na čelu RZS
dve leti oseba, ki tega športa ni imela rada in ga ni razumela. Tudi preselitev prostorov RZS
iz centra na periferijo je vprašljivo glede smiselnosti. Zelo ga je razočaralo delovanje
predsedstva, predvsem zaprtje sej predsedstva pred javnostjo. Po neuspehu moške članske
reprezentance Slovenije na kvalifikacijah za SP 2009 Hrvaška, je pisal predsedniku
Debeljaku pismo, v katerem ga je pozval, da nemudoma odstavi selektorja Mira Požuna,
sam pa odstopi iz funkcije predsednika RZS. Pismo, ki ga je pisal 16. junija 2008
predsedstvo ni obravnavalo, zato ga bo v celoti prebral na tokratni skupščini.
Menil je, da bi se morali vprašati, kam gremo oz. ali morda ne gremo 15 let nazaj. Napaka
sedanjega predsednika je bila, da je sprejel funkcijo predsednika RZS. Je sicer dober
gospodarstvenik, vendar nima rad rokometa. Zvezo smo pripeljali do tako nizke točke, da
bomo potrebovali še mnogo let, da jo zopet spravimo nazaj. Zveza je že imela ugled in
reprezentance, ki so se borile. Danes ne štejemo nič in odraz delovanja zveze kot celote so
tudi uspehi reprezentanc. Uspehi reprezentanc niso samo zato, da jih tržimo, ampak, da se
čim več mladih vključi v ta šport. Menil je, da se sprejme sklep, da je bilo delo
predsedstva neuspešno ter da se zamenja selektorja moške članske reprezentance Mira
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Požuna. Naj se na čelo te reprezentance postavi nekoga, ki bo dosegel prepoznavnost v
svetovnem merilu, uvedel red in disciplino oz. ustvaril družino, ki se bo skupaj borila za isti
cilj. V kolikor to ne bo narejeno, bomo izgubili vse tisto, kar je bilo narejeno.
PREDSEDNIK se je zahvalil Zoranu Jankoviću za konstruktiven komentar ter podal na
glasovanje
SKLEP
Sprejme se poročilo predsednika RZS Žige Debeljaka.
Sklep je bil soglasno sprejet. (ZA 46/PROTI 0/VZDRŽAN 0)

Ad. 3. b
Pri poročilu Nadzornega odbora je predsednik RZS dal besedo Milanu Zupančiču,
predsedniku Nadzornega odbora.
MILAN ZUPANČIČ je povedal, da je Nadzorni odbor doživel izgubo člana Alfonz Gramca,
znanega rokometnega delavca, delegata in bivšega sodnika. V nadaljevanju je na kratko
podal poročilo, ki so ga oblikovali na podlagi neodvisnega revizorja ter obširnih informacij
generalnega sekretarja. Podali so tudi pobudo o tem, da bi tudi Zveza rokometnih
prvoligašev Slovenije podala informacijo o svojem delovanju.
PREDSEDNIK je pozval k razpravi in ker razprave ni bilo je podal
SKLEP
Sprejme se poročilo Nadzornega odbora RZS.
Sklep je bil soglasno sprejet. (ZA 46/PROTI 0/VZDRŽAN 0)

Ad. 3. c
Pri poročilu Združenja rokometnih trenerjev Slovenije je predsednik RZS predal besedo dr.
Marku Šibili, predsedniku ZRTS.
Dr. MARKO ŠIBILA je orisal delovanje ZRTS, ki je opravljajo aktivnosti, ki so v njihovi
pristojnosti; izobraževanje trenerjev do osnovnega naziva in nato nadaljnja izobrazba ter
organizacija licenčnih seminarjev, kjer se trenerji permanentno izobražujejo. Na tem
področju se je zabeležil velik napredek, saj se licenčnih seminarjev udeležujejo eminentni
strokovnjaki. Informatizirali so tudi članstvo v združenju, kar je nujno potrebno za uspešno
licenciranje strokovnjakov. Dvakrat letno izdajajo bilten – Rokomet ter so obenem člani
»Rinck convention«, ki pomeni mednarodno vzajemno priznavanje izobrazbe vseh zvez
podpisnic.
PREDSEDNIK se je zahvalil za poročilo ter pozval k pripombam. Ker pripomb ni bilo, je na
glasovanje podal
SKLEP
Sprejme se poročilo Združenja rokometnih trenerjev Slovenije.
Sklep je bil soglasno sprejet. (ZA 46/PROTI 0/VZDRŽAN 0)
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Ad. 3. d
Pri poročilu Zveze društev rokometnih sodnikov Slovenije je predsednik RZS predal besedo
Janku Strelu, predsedniku te organizacije.
JANKO STREL je povedal, da je bil 20. maja tega leta izvoljen za novega predsednika.
Izrazil je upanje, da bo novo vodstvo sprejelo ZDRSS kot enakopravnega člana pri vseh
svojih odločitvah, aktih oz. propozicijah. Upa, da se bo novemu vodstvu predalo obljubo o
podpisu dolgoročnega sporazuma, ki bo v dobrobit vseh. Izjavil je, da kot sodniki niso
idealni in da včasih tudi slabo sodijo, vendar pa so dobra organizacija, poštena, s sodniki,
ki dobro sodijo. Lahko se jih kritizira, vendar naj se jih tudi pohvali. Vsekakor bo ZDRSS
prispevala svoj delež in dala tisto kar zmore in zna.
PREDSEDNIK se je zahvalil Janku Strelu ter pozval k razpravi. Ker razprave ni bilo, je podal
SKLEP
Sprejme se poročilo Zveze društev rokometnih sodnikov Slovenije.
Sklep je bil soglasno sprejet. (ZA 46/PROTI 0/VZDRŽAN 0)

Ad. 3. e
PREDSEDNIK je pri poročilu Statutarne komisije pozval predsednika Toneta Čebela, da
predstavi svoje poročilo. Ker ga ni bilo med prisotnimi, je poročilo predstavil Anton Janc,
član komisije, ki je izpostavil sklep komisije o primeru igralke Maje Makarovič, ki se ga ni
upoštevalo. Menil je, da postopanje o tem primeru ni bilo primerno.
LEOPOLD KALIN je povedal, da je Statutarna komisija ugotovila, da sklep pod 13. točko 21.
seje skupščine RZS, ki je bila 14.09.2004, ni veljaven, saj 21. člen Statuta RZS v prvem
odstavku določa, da so sklepi veljavno sprejeti, če zanj glasuje večina navzočih članov.
Skladno s sklepom Statutarne komisije, se predlaga popravek zapisnika 21. seje skupščine
RZS.
PREDSEDNIK se je zahvalil za poročilo ter podal
SKLEP
Sprejme se poročilo Statutarne komisije RZS.
Sklep je bil soglasno sprejet. (ZA 46/PROTI 0/VZDRŽAN 0)

Ad. 3. f
PREDSEDNIK je pri poročilu Arbitražne komisije pozval Gojka Pešca, predsednika, da poda
svoje poročilo. Ker med prisotnimi ni bilo ne predsednika ne članov komisije, je predsednik
pozval k pripombam na pisno poročilo. Ker pripomb ni bilo, je podal na glasovanje
SKLEP
Sprejme se poročilo Arbitražne komisije RZS.
Sklep je bil soglasno sprejet. (ZA 46/PROTI 0/VZDRŽAN 0)

_________________________________________________________________________
Zapisnik 8. seje skupščine Rokometne zveze Slovenije, Ljubljana, 21.10.2008

5

__________________________________________________________________________________________

Ad. 3. g
Pri poročilu Strokovnega sveta RZS je predsednik predal besedo dr. Marku Šibili, ki je na
skupščini nadomeščal dr. Marto Bon, predsednico Strokovnega sveta.
Dr. MARKO ŠIBILA je povedal, da k poročilu nima kaj dodati. Strokovni svet poskuša
napraviti vse, da bi razrešili probleme strokovne narave, vendar imajo omejena pooblastila
oz. vpliv. Tam kjer vpliv imajo pa dobro sodelujejo in to je pri projektih »Rokomet moja
igra« in »Rokometni oddelek Gimnazije Šiška«. Izrazil je upanje, da se bodo tudi druge
gimnazije odločale za te oddelke.
ZORAN JANKOVIĆ je postavil vprašanje, ali meni da Strokovni svet dobro deluje, oz. ali je
predsedstvo kdaj zavrnilo predlog Strokovnega sveta.
Dr. MARKO ŠIBILA je odgovoril, da je bil večji del predlogov upoštevan, vsi pa resda niso
bili. V strokovnem smislu zaostajajo za najboljšimi in morda ne spremljajo stvari več tako
kot bi morali. To je kompleksen problem, ki se tiče tudi organizacije v klubih in v
reprezentanci. V svetu so šle stvari naprej, kar se pozna tudi pri rezultatih.
ZORAN JANKOVIĆ je izrazil mnenje, da ni prav, da Strokovni svet nima teže. Predlogi
Strokovnega sveta bi morali imeti težo, predsedstvo pa jih lahko sprejme ali zavrže. Kar se
tiče delovanja Strokovnega sveta je menil, da bi morali podati razloge, zakaj zaostajajmo
za svetom.
Dr. MARKO ŠIBILA je menil, da je potrebno povečati vpliv stroke na odločitve.
Uveljavljanje strokovnih doktrin v praksi je nezadostno. Čemu tako, je že drugi problem. O
tem so že veliko govorili in bodo tudi v bodoče.
BOŠKO ŠROT je menil, da napad Zorana Jankovića na predsedstvo ni najbolj primerno,
sploh če hoče rokometu dobro. Podal je oceno, da je predsedstvo dobro delovalo. Žiga
Debeljak je zvezo organizacijsko dvignil na višji nivo. Če rokomet v tem času ni na
najvišjem rangu, vsekakor to ni krivda Žige Debeljaka. Strokovni svet v katerem so sami
strokovnjaki so podajali predloge. Predsedstvo ni nikoli sprejelo sklepa v nasprotju s
Strokovnim svetom, ki je predlagal tudi podaljšanje mandata Miru Požunu. Če hočemo
dobro rokometu, mora biti diskusija dobronamerna. Morda je videti, kot da smo v zastoju,
vendar je vprašanje, kdo je kriv. Igralce in trenerje imamo take, kot jih imamo. Rokomet
ni na tako nizki ravni, kot nekateri to mislijo.
ALEŠ PRAZNIK je povprašal, kakšna je vloga direktorja reprezentanc, saj nimamo nobenega
poročila. Direktor je zelo medijsko izpostavljen in na lastni koži je občutil, da je ta vloga
zelo pomembna.
Dr. MARKO ŠIBILA je povedal, da Strokovni svet morda res ne sledi vsem trendom in da smo
nasploh v določenih stvareh zaostali. Če hočeš biti na vrhu, si napak ne bi smeli dovoliti.
Gre za sklop različnih dejavnikov, da rezultati niso tako bleščeči. V moškem rokometu se
da še marsikaj napraviti in popraviti, v ženskem rokometu pa je potrebno urejati stvari od
korenin.
JERNEJ VIRANT je pozdravil komentar in skrb dr. Marka Šibile glede ženskega rokometa.
Obenem je postavil vprašanje, ali je res, da je Strokovni svet večkrat negativno ocenil delo
selektorja ženske članske reprezentance Slovenije, pa se tega ni upoštevalo.
PREDSEDNIK je izjavil, da je direktor reprezentanc zelo pomemben za operativno izvajanje
programov reprezentanc. Kar se tiče predlogov Strokovnega sveta, je predsedstvo sprejelo
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vse predloge z izjemo predloga za Roberta Beguša, ki je bil imenovan navkljub
negativnemu predlogu Strokovnega sveta.
ZORAN JANKOVIĆ je povzel prošnje ZDRSS, da naj se jih spoštuje ter Strokovnega sveta,
naj se jih upošteva. Obenem predsedstvo ni obravnavalo tudi njegove pobude. Očitno je,
da je Žiga Debeljak formalno vodil zvezo, vsebinsko pa jo je vodil Boško Šrot. Čas je, da se
najde vsebinske kriterije za spremembo. Sam noče nobene funkcije ter se bo umaknil,
vendar je potrebno rokometu vrnit dušo in srce. Treba je razčistiti, kaj je potrebno
spremeniti ter od besede preiti k dejanjem. Miro Požun je v svoji karieri veliko dosegel,
vendar je za vodenje moške članske reprezentance prestar. Če ni ustrezen za klub, tudi za
reprezentanco ne more biti. Ključno vprašanje je, ali je bilo delo predsedstva dobro in
uspešno. Žiga Debeljak je dober gospodarstvenik, nima pa čustev za ta šport, ki so nujna,
če si na čelu zveze.
PREDSEDNIK je ob koncu razprave predlagal
SKLEP
Sprejme se poročilo Strokovnega sveta RZS.
Sklep je bil soglasno sprejet. (ZA 46/PROTI 0/VZDRŽAN 0)

Ad. 4
PREDSEDNIK je pri točki, ki je obravnavala spremembe Statuta RZS besedo predal Miranu
Kosu, odvetniku, ki je pripravil nujne predloge sprememb.
MIRAN KOS je povedal, da je bil vključen v pripravo novega Statuta RZS, ki bo primeren za
razpravo. Glede na to, da je za takšno delo potrebna široka diskusija in ob upoštevanju, da
je bil sprejet nov Zakon o društvih, so tokrat predlagane samo nujne spremembe. Potrebno
je bilo navesti, katere dejavnosti so pridobitne in katere niso, potrebno je bilo spremeniti
člen, ki navaja sedež organizacije ter popraviti ravno tako 4. člen, ki govori o
transakcijskem računu RZS. Zakon namesto skupščine uporablja izraz Zbor članov, vendar
se bo za namen tega Statuta še vedno uporabljal star izraz Skupščina. Glede na določbe
Statuta, da je potrebna za spremembo Statuta kvalificirana večina, je predlagal, da res vsi
glasujejo za sprejem sprememb.
PREDSEDNIK je pozval k razpravi. Ker razprave ni bilo je predlagal
SKLEP
Sprejmejo in potrdijo se spremembe Statuta RZS.
Sklep je bil soglasno sprejet.(ZA 46/PROTI 0/ VZDRŽAN 0)

Ad. 5
PREDSEDNIK je pri tej točki predal besedo Samu Kuzmi, ki je povedal, da je pobuda za
formiranje obeh združenj ter s tem tudi pravil prišla s strani nekaterih klubov iz Združenja
1. B ženske lige in Združenja klubov tekmovanja mladih. Pravila so se dala v presojo
Statutarni komisiji RZS, ki je podala mnenje, da so pravila v skladu z ostalimi akti RZS.
ALEŠ PRAZNIK je podal dopolnitev, da imamo v Sloveniji zelo dober tekmovalni sistem, kar
kažejo tudi rezultati v evropskem in svetovnem merilu. V okviru Komisije za tekmovanje
mladih je prišlo do pobude, da je potrebno združenje, ki bo skrbelo za interese mladih.
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PREDSEDNIK je podal
SKLEP
Sprejmejo in potrdijo se Previla tekmovanja Združenja rokometnih klubov 1. B lige za
ženske in Pravila Združenja rokometnih klubov tekmovanja mladih.
Sklep je bil soglasno sprejet.(ZA 46/PROTI 0/ VZDRŽAN 0)

Ad. 6
Pri volitvah je predsednik predlagal, da se za volitve novega predsednika, nadomestnega
člana predsedstva po funkcionalnem načelu ter za člane predsedstva po organizacijskem
načelu glasuje javno, za člane Nadzornega odbora, Arbitražne komisije in Statutarne
komisije pa tajno. Člani skupščine so se strinjali ter soglasno izglasovali predlagan način
glasovanja.
PREDSEDNIK je omenil, da se je dolgo trudil, da bi našel svojega naslednika, zato je bil
zelo vesel, da je Franjo Bobinac želel sprejeti to mesto. Franjo Bobinac je vpet v rokomet
in je že dosedanji član predsedstva, ki pozna delovanje RZS. Verjame, da bo uspešno vodil
RZS, če ga bo skupščina izvolila. Besedo je predal kandidatu za predsednika Franju
Bobincu.
FRANJO BOBINAC je pozdravil vse skupaj ter se zahvalil predsedstvu za podporo
kandidaturi. Povedal je, da jemlje šport kot del svojega življenja, tako skozi delo v klubu
kot predsedstvu RZS. V primeru, da ga bo skupščina potrdila, želi nadaljevati s
transparentnim delovanjem zveze ter delati v interesu klubov, ki so ustanovitelji RZS.
Poudaril je, da bo s svojo ekipo dodobra pregledal stebre slovenskega rokometa, analiziral
stanje ter se v nadaljevanju pametno in preudarno odločal. Želi, da bi RZS delovala kot
gospodarski subjekt. Zastaviti si moramo vprašanje, kako delati, da bomo dosegli cilje.
Imeti moramo tudi strategijo razvoja ter razmišljati dolgoročno.
Glede dosežkov reprezentanc je menil, da smo lahko razočarani, saj zastavljenih ciljev
nismo dosegli. Vzpostaviti moramo pogoje, da bodo lahko dosegale boljše rezultate, saj so
reprezentance ogledalo zveze. Bistvenega pomena je tudi boljše delati na nivoju igre
slovenskega rokometa. Vzpostaviti je potrebno borbenost, hitrost in kolektivnost v vseh
selekcijah. Slovenski rokomet mora imeti razpoznavno igro.
Glede stroke je menil, da imamo znanja izrazito dovolj, vendar je tudi veliko
»vrtičkarstva«. Ni usklajenega delovanje. Tudi stroka si bo morala nastaviti ogledalo,
drugače zadeva ne bo šla naprej. Omenil je še, da je s strani Strokovnega sveta premalo
analiz o nastopih reprezentanc. Premalo je tudi ukvarjanja s psihologijo vodenja tekem.
Menil je, da so potrebna strokovna znanja tudi s strani sociologov, psihologov. Ukvarjati se
je potrebno tudi s tem, kako v danem momentu doseči pravi uspeh. Južni sosedje so nam
lahko za vzgled.
Postaviti si moramo cilj, da se na OI 2012 London uvrstimo tako z moško kot žensko člansko
reprezentanco. Pot do tja vsekakor ni lahka.
V prihodnosti moramo biti še bolj odprti za javnost, saj RZS ni sama sebi namen.
Namenjena je igralkam in igralcem, ki imajo pravico vedeti, kaj se dogaja. Če bo izvoljen
za predsednika, bo organiziral kolegij predsednika, kjer bi se lahko poglobljeno
razpravljalo in tudi nadziralo delo RZS. Sestavo ekipe bo določil naknadno. Kolegij
predsednika je institut, ki bi zagotavljal učinkovitost. Obenem je še omenil spletne strani
RZS, ki so potrebne obnove ter napovedal ukrepe, ki bi izboljšale delovanje administracije.
Zaključil je z mislijo, da je potrebno narediti vse potrebno, da bodo zadovoljni tako igralke
in igralci kot tudi ljubitelji rokometa.
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PREDSEDNIK se je zahvalil ter podal na glasovanje
SKLEP
1. Skupščina se seznani z odstopom Žige Debeljaka s funkcije predsednika RZS z
dnem 21.10.2008.
2. Na predlog dosedanjega predsednika RZS in ob podpori predsedstva RZS se za
novega predsednika RZS imenuje dosedanjega člana predsedstva Franja Bobinca z
enakim mandatom, kot ga je imel dosedanji predsednik RZS.
Sklepa sta bila soglasno sprejeta.(ZA 49/PROTI 0/ VZDRŽAN 0)
V nadaljevanju se je glasovalo za nadomestnega člana predsedstva. Predsednik je podal
SKLEP
3. Na predlog dosedanjega predsednika RZS in ob podpori predsedstva RZS se na
izpraznjeno mesto v predsedstvu za člana predsedstva po funkcionalnem načelu
imenuje Boštjan Kozole z enakim mandatom, kot ga je imel dosedanji član
predsedstva Franjo Bobinac.
Sklep je bil soglasno sprejet.(ZA 49/PROTI 0/ VZDRŽAN 0)
V nadaljevanju se je glasovalo člane predsedstva RZS po organizacijskem načelu.
PREDSEDNIK je predlagal
SKLEP
4. Potrdi se naslednje člane predsedstva RZS po organizacijskem načelu: dr. Marto
Bon – predstavnica oz. predsednica Strokovnega sveta, dr. Marko Šibila –
predstavnik oz. predsednik Združenja rokometnih trenerjev Slovenija, Vesna Puš predstavnica igralk in Beno Lapajne - predstavnik igralcev.
Sklep je bil soglasno sprejet.(ZA 49/PROTI 0/ VZDRŽAN 0)
V nadaljevanju se je tajno glasovalo člane Nadzornega odbor in namestnike članov
Nadzornega odbora. Po preštetju glasov (Vida Murovec – 30, Brane Bertoncelj - 27 glasov,
Milan Župančič – 24 glasov, Janez Štrukelj – 23 glasov, Alojzij Klemenčič – 17 glasov, Miha
Panetelič – 17 glasov, Borut Zorman – 10 glasov), je predsednik podal
SKLEP
5. V Nadzorni odbora so izvoljeni: Brane Bertoncelj, Vida Murovec in Milan
Zupančič.
Sklep je bil sprejet z večino glasov.
Po preštetju glasov za namestnike članov Nadzornega odbora RZS (Borut Zorman – 30
glasov, Alojzij Klemenčič - 30 glasov, Brane Bertoncelj – 28 glasov, Milan Zupančič – 21
glasov, Vida Murovec – 20 glasov, Janez Štrukelj – 17 glasov), je predsednik podal
SKLEP
6. Za namestnike članov Nadzornega odbora so izvoljeni: Borut Zorman, Alojzij
Klemenčič, Janez Štrukelj.
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Sklep je bil sprejet z večino glasov.
V nadaljevanju se je tajno glasovalo za člane Statutarne komisije. Po preštetju glasov
(Janc Anton – 43 glasov, Gregor Hrvatin - 39 glasov, Boris Beliš – 39 glasov, Primož Koščak 35 glasov, Pavel Teršek – 35 glasov, Danijel Novak – 28 glasov, Matjaž Štrakl – 25 glasov,) je
predsednik podal
SKLEP
7. V Statutarno komisijo so izvoljeni: Anton Janc, Gregor Hrvatin, Boris Beliš, Primož
Koščak in Pavel Teršek.
Sklep je bil sprejet z večino glasov.
ANTON JANC, član Statutarne komisije je podal pripombo, da Brane Celar, ki je na listi za
kandidata za člana Arbitražne komisije, opravlja tudi funkcijo disciplinskega sodnika. 31.
člen Statuta določa nezdružljivost teh funkcij.
PREDSEDNIK se je zahvalil za pripombo ter podal sklep, da se Braneta Celarja črta iz
glasovnice za volitve v Arbitražno komisijo. Odprl je tajno glasovanje za člane Arbitražne
komisije. Po preštetju glasov (Gojmir Pešec – 35 glasov, Luka Kvačič - 29 glasov, Teodor
Štöger – 27 glasov, Boris Tomašič – 26 glasov, Matevž Žugelj - 24 glasov, Dejan Debevec –
23 glasov, Ivan Praprotnik – 22 glasov, Franci Miklavčič - 19 glasov, Zdenko Trunkl – 19
glasov)
SKLEP
8. V Arbitražno komisijo so izvoljeni: Gojmir Pešec, Luka Kavčič, Teodor Štöger,
Boris Tomašič in Matevž Žugelj.
Sklep je bil sprejet z večino glasov.

Ad. 7
Pri točki, ki je obravnavala revidirane računovodske izkaze, je predsednik poudaril, da je
RZS dobila pozitivna mnenja za poslovanje za leto 2005, 2006 in 2007 s strani revizijske
družbe KPMG d.o.o. V kolikor imajo člani dodatna vprašanja, je na razpolago tudi Dori
Kastelic, odgovorna za izdelavo računovodskih izkazov. Ker dodatnih vprašanj ni bilo, je
predsednik podal
SKLEP
Potrdijo in sprejmejo se revidirani računovodski izkazi RZS za leto 2007.
Sklep je bil soglasno sprejet.(ZA 49/PROTI 0/ VZDRŽAN 0)

Ad. 8
PREDSEDNIK je pri točki obravnave in sprejema plana RZS za leto 2008 pozval generalnega
sekretarja Leopolda Kalina, da ga obširno predstavi.
LEOPOLD KALIN je predstavil plan ter poudaril, da je bil na predsedstvu obravnavan v
mesecu marcu, ko z nekaterimi podatki še nismo razpolagali. Zajema tri področja; državne
rokometne lige, reprezentance ter tekoče delovanje in projekti. Sredstva Fundacije za
šport so bila za leto 2008 precej višja od prejšnjega leta. Glede sponzorskih sredstev je
plan precej ambiciozen, vendar gospodarska situacija ni tako cvetoča, kot je bila v
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prejšnjih letih. V kolikor ne bomo realizirali planiranih sponzorskih sredstev, se bo izguba
pokrivala iz dobička iz leta 2007. Omenil je še, da so določna sredstva – dobiček od prodaje
poslovnih prostorov naložena v nizko rizično obliko naložbe. Ob koncu se je še zahvalil
članom predsedstva po funkcionalnem načelu, ki so zagotovili velik del sponzorskih
sredstev, tako da so reprezentance nemoteno delovale.
PREDSEDNIK je pozval prisotne k pripombam, in ker pripomb ni bilo, je na glasovanje podal
predlog
SKLEP
Sprejme in potrdi se plan RZS za leto 2008.
Sklep je bil soglasno sprejet.(ZA 49/PROTI 0/ VZDRŽAN 0)

Ad. 9
Novoizvoljeni predsednik Franjo Bobinac je ob koncu seje podelil zlate plakete RZS ob 50
letnici delovanja naslednjih klubov: RD Merkur, RK Radeče Mik Celje, RK Duplje.
Mag. Žiga Debeljak je ob 19:00 zaključil sejo skupščine RZS ter se zahvalil vsem za
prisotnost. Novemu predsedniku je zaželel veliko uspeha pri vodenju zveze.
Ljubljana, 04.11.2008

Zapisala:
Irena Starc

Overovatelja zapisnika:
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