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ZAPISNIK
15. volilne seje skupščine Rokometne zveze Slovenije,
ki je bila 08.06.2010 ob 17:00 uri v konferenčni dvorani
Hotela M, Derčeva 4, 1000 Ljubljana.
PRISOTNI ČLANI RZS: Predsednik (Franjo Bobinac), DRŠ Aleš Praznik (Aleš Praznik), RD Alples
Železniki (Srečo Rehberger), RK Brežice (Stane Ostrelič), ŽRK Celje Celjske Mesnine (Milovan
Tomič), RK Celje Pivovarna Laško (Roman Pungartnik), RK Cimos Koper (Aleš Koršič), RK
Črnomelj (Marjan Novak), MRD Dobova (Stane Ostrelič), RK Gorenje Velenje (Stane Ostrelič),
RK Grosuplje (Dušan Anžlovar), DRŠ Inna Dolgun (Špela Markovič), RD Istrabenz Plini Izola
(Boštjan Bedene), ŽRK Izola (Marija Šolaja), RD Jadran 2009 Hrpelje Kozina (Peter Kastelic), ŠD
Jadran Bulemarine Hrpelje – Kozina (Karlo Kastelic), RK Jeruzalem Ormož (Aleš Jug), RK Klima
Petek Maribor (Aleš Koršič), ŽRK Kranj (Vitomir Podlogar), RK Kranj Ža bnica (Peter Studen), RK
Krim (Uroš Grmek), RK Krim Mercator (Jaka Karavanja), MRK Krka (Stevan Zec), ŽRK Krka Novo
Mesto (Franci Miklavčič), RK Krško (Boštjan Kozole), ŽRK Mercator Tenzor Ptuj (Miran Senčar),
RD Merkur (Jože Galof), ŠD RK Mokerc Ig (Marko Hostnik), RD Moškanjci – Gorišnica (Ivan
Kelenc), RK Naklo Merkur (Stanislav Likozar), MARK Olimpija (Jure Kavšek), RK Olimpija (Špela
Markovič), ŠD Polje (Miloš Helmich), RK Preddvor (Lojze Grašič), ŠD RK Radovljica (Jože Galof),
RD Ribnica Riko Hiše (Aleš Jug), RD Rudar Trbovlje (Matjaž Štrakelj), RK Sava Kranj (Cirl Jereb),
ŽRK Sežana (Konrad Božeglav), RD Slovan (Roman Pungartnik), Slovensko društvo rokometnih
sodnikov (Andrej Juratovec), ŽRD Škofja Loka KSI (Anton Kemperle), RK Trimo Trebnje (Roman
Šavrič), ŽRK Velplas Velenje (Franc Verdnik), ŠDRŠ Vrhnika (Peter Terčič), ZDRSS (Zdravko
Babič), ZDRSS (Jože Hočevar), ZDRSS (Teodor Štöger), ZROPS (Aleš Jug), ZRTS (Marko Primožič),
RK Zvezda Logatec (Peter Terčič).
ODSOTNI ČLANI RZS: RK Ajdovščina, ŽRK Ajdovščina, RK Arcont Radgona, ŽRK Branik Maribor,
RK Burja Škofije, RK Celeia Žalec, DŠŠ Celje, RK Cerklje Pekarstvo Kepic, RK Col, RK Dol Tki
Hrastnik, RK Drava Ptuj, RK Duplje, ŽRK Europrodukt Brežice, RK Evro Casion Kočevje, RK Grča
Kočevje, RK Ilirska Bistrica, Ž.U.R.D. Koper, RK Kronos, ŽRD Litija, ŠD Maestral, ŠD RŠ Metlika,
ŽRK Millenium, RK Mitol Sežana, RK Nazarje, RK Nova Gorica, RK Piran Vrtovi Istre, RK
Pomurje, RK Prevent, ŠD RŠ Ptuj, RK Rače, RK Radeče – Mik Celje, RK Rudar Trbovlje, RK
Sevnica, ŽRK Sevnica, ŠD RD Slovan Veterani, RK Sviš Pekarna Grosuplje, RK Šempeter Vrtojba,
RK Škocjan, RK Škofljica, RD Šmartno 99 Herz Factor Banka, ŽRK Tržič, RK Velika Nedelja, RK
Zagorje Gen – I, predstavnik ZRTS, predstavnik ZRTS.
OSTALI PRISOTNI: mediji, zaposleni pisarne RZS.
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 zapisnika 12. izredne in 14. korespondenčne seje skupščine
RZS;
3. Poročila:
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4.

5.
6.
7.
8.

a) Predsednik (Franjo Bobinac - ustno poročilo);
b) Nadzorni odbor (Milan Zupančič);
c) Združenje rokometnih trenerjev Slovenije (Maro Primožič);
d) Zveza društev rokometnih sodnikov Slovenije (Zdravko Babič);
e) Statutarna komisija (Matjaž Štrakl);
f) Arbitražna komisija (Gojko Pešec);
Sprejem prenovljenih aktov RZS (Tomaž Jeršič);
a) Statut RZS;
b) Registracijski pravilnik RZS;
Volitve predsednika in članov predsedstva;
Sprejem in potrditev revidiranih računovodskih izkazov RZS za leto 2009 (Tomaž
Jeršič);
Obravnava in sprejem plana RZS za leto 2010 (Tomaž Jeršič);
Tekoče zadeve in razno:
a) Sprememba in uskladitvi starostnih kategorij v tekmovanju mladih z EHF.

PREDSEDNIK RZS Franjo Bobinac je pozdravil vse prisotne in ob 17.00 odprl 15. volilno sejo
skupščine RZS. Podal je informacijo verifikacijske komisije, da je bilo ob 17.00 ugotovljeno, da
je od 96 članov RZS, ki imajo pravico glasovanja, prisotnih 43. Skupščina je bila torej
nesklepčna. Skladno s Statutom RZS se skupščina opravi isti dan pol ure kasneje z istim
dnevnim redom. V vmesnem času so manjkajoči klubi pooblastili prisotne člane na seji, tako da
je bilo po preteku 30 minut na seji prisotnih 49 članov RZS. Od pričetka 4. točke pa sta
pooblastili podala še dva člana RZS, tako da je bilo na seji od 4. do vključno 5. točke prisotnih
51 članov. Od vključno 6. točke dalje je bilo na seji prisotnih 50 članov RZS, saj je sejo zapustil
en član RZS. Podal je ugotovitveni
SKLEP
15. volilna seja skupščine RZS je nesklepčna saj je bilo ob 17.00 uri ugotovljeno, da je
prisotnih 43 članov od 96 članov, ki imajo pravico glasovanja. Skladno z 20. členom
Statuta RZS se skupščina opravi ne glede na sklepčnost pol ure kasneje z istim dnevnim
redom. V vmesnem času so manjkajoči klubi pooblastili prisotne člane na seji, tako da je
bilo po preteku 30 minut na seji prisotnih 49 članov RZS. Od pričetka 4. točke sta
pooblastili podala še dva člana RZS, tako da je bilo na seji od 4. točke do vključno 5.
točke prisotnih 51 članov RZS. Od vključno 6. točke dalje je bilo na seji prisotnih 50
članov RZS, saj je sejo zapustil en član RZS.
Predsednik je informiral prisotne, da je bil s strani predsednika Združenja rokometnih klubov
tekmovanja mladih Aleša Praznika ter treh predlagateljev: Boris Stajnko (MRD Dobova), Marko
Planinc (RK Dol Tki Hrastnik), Janez Martinčič (RK Cerklje) poslan predlog po spremembi in
uskladitvi starostnih kategorij v tekmovanju mladih z EHF, kar bi uvrstili pod tekoče zadeve in
razno.
SKLEP
Potrdi se predlagan dnevni red 15. volilne seje skupščine RZS s predlaganim dopolnilom:
Pod točko tekoče zadeve in razno se uvrsti predlog »Sprememba in uskladitvi starostnih
kategorij v tekmovanju mladih z EHF«.
Sklep je bil soglasno sprejet (49 ZA / 0 PROTI / 0 VZDRŽAN 0).
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Ad 1.
Pri točki izvolitve organov 15. izredne seje skupščine RZS je predsednik podal predlog za člane
delovnega predsedstva: Franjo Bobinac – član, Miloš Helmich – član, Aleš Koršič - član. Nato je
podal predlog za člane verifikacijske komisije: Zdravko Babič – član, Konrad Božeglav – član,
Teodor Štöger - član. Za člane volilne komisije so bili predlagani: Matjaž Štrakl - predsednik,
Franci Miklavčič - član, Špela Markovič - članica. Za zapisnikarja se je predlagalo Ireno Starc,
za overovatelja zapisnika pa Aleša Praznika in Mitjo Mahneta. Predsednik je na glasovanje dal
SKLEP
1. Izvolijo se Franjo Bobinac – član, Miloš Helmich – član, Aleš Koršič – član v delovno
predsedstvo 15. volilne seje skupščine RZS.
2. Izvolijo se Zdravko Babič – član, Konrad Božeglav - član, Teodor Štöger – član v
verifikacijsko komisijo 15. volilne seje skupščine RZS.
3. Izvolijo se Matjaž Štrakl - predsednik, Franci Miklavčič – član, Špela Markovič –
članica v volilno komisijo 15. volilne seje skupščine RZS.
4. Izvolijo se Irena Starc za zapisnikarja ter Aleš Praznik in Mitja Mahne za overovatelja
zapisnika.
Sklepi so bili soglasno sprejeti (49 ZA / 0 PROTI / 0 VZDRŽAN).

Ad 2.
PREDSEDNIK je pri točki, ki je obravnavala zapisnika 12. izredne in 14. korespondenčne seje
skupščine predal besedo generalnemu sekretarju.
TOMAŽ JERŠIČ je povedal, da so bili vsi sklepi realizirani. Sklep pod točko 3. a in 3. c iz 12. seje
skupščine je dobil tudi svoj epilog, saj je mediacijska skupina uspešno rešila spor vpletenih
klubov, ki sta sklenila sporazum. Pisarna oz. organi RZS so bili zadolženi, da pripravijo nov
predlog Registracijskega pravilnika, ki je na današnjem dnevnem redu. 14. korespondenčna
seje skupščine je bila sklicana z namenom potrditve častnih članov RZS, ki so bili odlikovani na
13. svečani seji skupščine RZS.
PREDSEDNIK je pozval k pripombam na zapisnika. Ker pripomb ni bilo, je podal
SKLEP
Sprejmeta in potrdita se zapisnika 12. izredne in 14. korespondenčne seje skupščine RZS.
Sklep je bil soglasno sprejet (49 ZA / 0 PROTI / 0 VZDRŽAN).

Ad 3. a
PREDSEDNIK je ustno podal izčrpno poročilo o delovanju. Povedal je, da si je na začetku
mandata zaželel, da bo skupno delo prineslo tudi športne dosežke, ki res niso izostali ne na
klubskem ne na reprezentančnem nivoju. Podal je oceno, da je delo po klubih kvalitetno in
uspešno iz zato se je potrebno klubom zahvaliti. Kar se tiče rezultatov članskih reprezentanc,
smo bili kar nekaj časa v neki praznini, vendar pa smo se kmalu razveselili brona moške
mladinske reprezentance na svetovnem prvenstvu v Egiptu. Ti igralci so bil vzgojeni v naših
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klubih, ki so opravili veliko delo. Moška članska reprezentanca se je kvalificirala na EP 2010
Avstrija, kjer je dostojno nastopila. Še posebno v prvem delu so fantje navduševali z dobro igro
in dobrimi rezultati. V reprezentanci smo vzpostavili pravo vzdušje. V drugem delu prvenstva
smo bili malo razočarani, vendar pa je potrebno biti realen in potrpežljiv. Nadaljnji uspehi te
ekipe še prihajajo. Sposobni smo doseči vrhunski rezultat oz. uvrstitev na OI London 2012.
Ženska reprezentanca se je uvrstila na EP 2010 Danska&Norveška, kar je po dolgem času res lep
uspeh. Tudi mladinci in kadeti so si izborili nastop na evropskem prvenstvu, in zopet gre tu
zahvala klubom. Zahvalo je podal tudi vsem medijem, ki zavzeto spremljajo rokomet.
Danes je na dnevnem redu tudi predlog prenovljenega Statuta in Registracijskega pravilnika
RZS. Pisarna je opravila veliko delo. Organizirani sta bili dve javni razpravi, kjer so klubi podali
svoje predloge in pripombe, zato sta predloga aktov rezultat skupnega dela.
Poleg športnih rezultatov, je pomembno tudi finančno stanje. Cel svet se je znašel v finančni
krizi. Če gospodarstvo nima denarja, ga nimata niti šport niti kultura. Finančna situacija RZS je
taka, da samo ves čas likvidni, solventni. Izguba je, vendar bo pokrita, tudi skozi nove
sponzorje – člane predsedstva RZS, če jih bodo člani RZS potrdili. Krovna organizacija ima tudi
kar nekaj premoženja, kar pomeni stabilnost. Nobena reprezentančna selekcija ni bila
prikrajšana za karkoli. Podčetrtek je postala naša vrhunska baza za priprave. Delo v pisarni
RZS je dobro. Stvari so dovolj jasno postavljene. Spremembe bodo še bolj jasne, da bodo tudi
klubi še bolj zadovoljni.
Ker pa ni pošteno, da bi povedali samo tisto, kar je dobro, bi omenil še nekaj manj prijetnih
zadev. Zelo je nezadovoljen s potekom dogodkov glede sodniške zgodbe. Zadnja seja
predsedstva in tudi drugi sestanki znotraj obeh sodniških organizacij kažejo na to, da so
mostovi vzpostavljeni in da bomo zaplet rešili v korist rokometa. Na predsedstvu so uspeli
zgraditi most, kar je zelo pomembno. Ob koncu je še čestital Tomažu Jeršiču za izvolitev na
mesto predsednika FCH (Forum club handball) ter Leopoldu Kalinu sodelovanje na Final four
Lige prvakov v Kölnu. To predstavlja velik ugled za slovenski rokomet. Ob koncu je predlagal,
da se poročila organov sprejmejo v paketu.

Ad 3. b
Poročilo Nadzornega odbora je predstavil predsednik Milan Zupančič. Povedal je, da so se člani
v času od prejšnje seje skupščine zbrali enkrat, in sicer po revidiranju računovodskih izkazov.
Revizijska družba KPMG d.o.o. je izdala pozitivno mnenje.

Ad 3. b
Poročilo Združenja rokometnih trenerjev Slovenije je predstavil Marko Primožič, član
predsedstva ZRTS. Povedal je, do so se v času od zadnje skupščine posvetili licenciranju.
Seminarja na Rogli se je udeležilo kar 410 rokometnih trenerjev.

Ad 3. c
Poročilo Zveze društev rokometnih sodnikov Slovenije je predstavil podpredsednik Zdravko
Babič. Povedal je, da je pisno poročilo precej podrobno, tako da nima več kaj dodajati.
Prisotne je informiral, da je Janko Strel odstopil z mesta predsednika ZDRSS.
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Ad 3. d
Poročilo Statutarne komisije RZS je predstavil član Matjaž Štrakl. Povedal je, da je bilo podano
pisno poročilo s prilogami, ki ga ne bi dopolnjeval.

Ad 3. e
Poročilo Arbitražne komisije je podal član Teodor Štöger. Povedal je, da so rešili 17 primerov,
od tega je bilo 8 disciplinskih postopkov, 7 zadev v zvezi s prestopi igralcev in 2 ostali zadevi.
PRESEDNIK je pozval k pripombam. Ker pripomb ni bilo, je predlagal
SKLEP
Sprejme se poročilo Predsednika RZS, Nadzornega odbora RZS, Združenja rokometnih
trenerjev Slovenije, Zveze društev rokometnih sodnikov Slovenije, Statutarne komisije
RZS in Arbitražne komisije RZS.
Sklep je bil sprejet z večino glasov (48 ZA / 1 PROTI / 0 VZDRŽAN).

Ad 4. a
PRESEDNIK je pri točki prenovljenih aktov RZS predal besedo generalnemu sekretarju.
TOMAŽ JERŠIČ je povedal, da je bilo opravljeno veliko delo. Zahvalil se je vsem članom delovne
skupine - predsednikom komisij: Aleš Koršič, Toni Janc, Gojko Pešec, Tone Čebela, Branko
Celar, ki so delali skupaj s pisarno kar nekaj časa. Zahvalil se je tudi vsem članom RZS, ki so
sodelovali na javni razpravi, ki jo je bilo potrebno še podaljšati. Rezultat – prenovljeni Statut in
Registracijski pravilnik je delo vseh sodelujočih. Na javni razpravi so se dogovorili, da se bosta
Disciplinski pravilnik in Pravilnik o rokometnih tekmovanjih obravnavala po dopustih. Statut in
Registracijski pravilnik sta bila obravnavana tudi na seji predsedstva, kjer je bilo podanih nekaj
pripomb s strani članov predsedstva. Te pripombe so v današnjem gradivu obarvane z modro.
PREDSEDNIK je odprl razpravo.
FRANC VERDNIK iz ŽRK Velplas Velenja je predlagal, da se v 3. členu Statuta črta druga vrstica,
saj je identična tretji.
PREDSEDNIK je potrdil spremembo.
TONE ČEBELA, je predlagal, da se zadnji stavek 12. člen Statuta izbriše. Normalno je, če je v
Registracijskem pravilniku opisano, kako se včlanijo novi člani zveze. Ni nujno, da bi o tem
odločal Zbor članov. Zbor članov bo potemtakem moral sklicati korespondenčno sejo za vsako
včlanitev. To je nesprejemljivo.
DUŠAN KECMAN je povedal, da je to posledica nastale situacije z novo sodniško organizacijo. O
tem so diskutirali tudi na predsedstvu. Registracijski pravilnik govori o registraciji klubov, ki
tekmujejo, o ostalih članih pa ni logično, da odloča Registracijska komisija, zato je predlagal,
da o tem odloča Zbor članov.
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MATJAŽ ŠTRAKL je menil, da mora RZS delovati po Zakonu o društvih. Znotraj sebe ne more
razlikovati članov. V okviru RZS je vsak član enakopraven tudi kar se tiče včlanitve.
Registracijska komisija preverja izpolnjevanje pogojev za članstvo. Če jih izpolnjuje, Zbor
članov nima te pristojnosti. Zadnji odstavek v 12. členu je nepotreben.
DUŠAN KECMEN je povedal, da Zakon o društvih govori, da mora Statut natančno določati
pogoje in način včlanjevanja ter prenehanje članstva.
ALEŠ PRAZNIK je povedal, da je od gospoda pravnika slišal drugačno interpretacijo, ko je šlo za
registracijo novega sodniškega društva. Mnenja se razhajajo. Se strinja z Matjažem Štraklom.
Včlanjevanje mora biti liberalno. Registracijska komisija gleda, ali je vloga za registracijo
kluba zadostila vsem pogojem. Tej komisiji smo dali zaupanje in naj se dela na ta način.
DUŠAN KECMAN je menil, da zakon izrecno določa, da mora Statut določati način včlanjevanja
v zvezo. Registracijska komisija je nek tehnični organ, ki preverja izpolnjevanje pogojev. Zbor
članov pa lahko odloči, da dveh sodniški organizaciji nočemo.
MATJAŽ ŠTRAKL je potrdil Kecmanovo navedbo, da zakon določa, da mora Statut določati
pogoje in način včlanjevanja. Pristojnosti Registracijske komisije v Statutu niso točno
določene. Če bomo sprejeli navedeno določbo, bomo stvari naredili rigidne. Tudi veliko manjša
društva nimajo tega rešeno na tak način. Vedno imajo nekoga pooblaščenega, da opravlja to
delo. Naj se da nalogo oz. pooblastilo Registracijski komisiji, da to dela.
ALEŠ PRAZNIK je menil, da je zveza prvenstveno nastala iz klubov, ki so nosilci funkcioniranja
zveze. Moramo biti prijazni do klubov, ki se ustanovijo v avgustu in bi se radi vključili že v
jesenski del tekmovanja.
DUŠAN KECMAN je podal dikcijo, ki povzema vse pripombe, in sicer »O včlanitvi odloča
predsedstvo, na podlagi na podlagi mnenja Registracijske komisije, ki preverja izpolnjevanje
pogojev«.
PREDSEDNIK je potrdil predlagano spremembo.
MILOŠ HELMICH je povedal, da ga v 24. členu Statuta moti navedba glede štirih članov, ki jih
izvoli Zbor članov na predlog članov zveze, v katera se združujejo: trenerji, igralke, igralci,
sodniki. Kaj pa če trenerji predlagajo dva in sta oba izvoljena.
TOMAŽ JERŠIČ je povedal, da je bila glede tega dolga in široka razprava. Obstajale so že
drugačne dikcije, končna pa je ta. Pri oblikovanju novih aktov, so se držali načela, da nikomur
ne zmanjšujejo obstoječih pravic. Zaradi tega so vključili še te štiri.
MARKO PRIMOŽIČ je povedal, da obstaja samo ena trenerska organizacija – ZRTS, zato naj se
tudi v Statutu tako zapiše. To pripombo na akte so že pisno podali.
TEODOR ŠTÖGER se je pridružil mnenju Marka Primožiča in predlagal, da se napiše ZDRSS.
PREDSEDNIK je menil, da glede na dejstvo, da je trenerska organizacija samo ena, ne bo
problema, ker pa je teoretično možno, da sta dve, je zapisano na tak način. Tako je bolj jasno,
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lahko pa se določbo testira z glasovanjem. Na glasovanje je dal predlog Statuta s popravki,
predlaganimi na seji v 3. in 12. členu. Rezultat prvega glasovanja je bil: 49 ZA, 1 VZDRŽAN, 0
PROTI. Po dodatnih pooblastilih dveh klubov, je bil rezultat glasovanja sledeč: 51 ZA, 0
VZDRŽAN, 0 PROTI.
SKELP
Sprejme se Statut RZS v predlaganem besedilu s predlaganima popravkoma:
• 3. člen – izbris vrstice »Zveza je član domače ali tuje športne organizacije.
• 12. člen – sprememba in dopolnitev zadnjega odstavka z »O včlanitvi odloča
predsedstvo, na podlagi na podlagi mnenja Registracijske komisije, ki preverja
izpolnjevanje pogojev«.
Sklep je bil soglasno sprejet (51 ZA / 0 PROTI / 0 VZDRŽAN).

Ad 4. b
PREDSEDNIK je predal besedo generalnemu sekretarju, da pojasni dodatne spremembe
Registracijskega pravilnika, podane na seji predsedstva.
TOMAŽ JERŠIČ je povedal, da se te spremembe nahajajo v: 19. členu (v peti alineji dodano
»ali izjavo društva s katero se društvo odpove plačilu nadomestila, v primeru, da je društvo
upravičeno do plačila nadomestila v skladu s tem pravilnikom.«, 20. členu (izbris določbe
»Zapisnik podpisujejo vsi člani Registracijske komisije«), 35. člen (v drugem odstavku v tretji
vrstici dodati »posoditi ali omogočiti prestop«), 54. členu (dodan drugi odstavek »Do
nadomestila iz predhodnega odstavka je upravičeno tudi vsako društvo, v katerega je igralec
prestopil do vključno 23. leta starosti in prestopi v drugo društvo do vključno 26. leta
starosti«), 57. členu (v tretji točki izbris določbe »: v obdobju zadnjih štirih let do prestopa«).
PREDSEDNIK je odprl razpravo.
STANE OSTRELIČ je povprašal, naj se pojasni sprememba 54. člena. Kdor je to predlagal, naj
tudi pojasni.
TOMAŽ JERŠIČ je menil, da če bi ostal samo prvi odstavek, potem klub ne bi bil upravičen do
nadomestila, ko bi 24 let star igralec prestopil v drug klub. Doba se je podaljšala na 26 let,
nadomestilo pa se računa do 23 leta. V tej dikciji je potrebno popraviti »iz katerega igralec
prihaja«.
TONE ČEBELA je predlagal, da se v 26. členu črta vse kar stoji za besedo izpisnica v prvem
odstavku.
MILOŠ HELMICH je menil, da bo določba v 51. členu, ki določa primerne pogoje v zneskih za
sklenitev pogodbe matičnega kluba z igralcem, problematična.
FRANJO BOBINAC je predlagal, da se zneski v 51. členu izbrišejo, obenem pa se izenačijo zneski
za moške in ženske v 41. členu.
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MILOŠ HELMCIH je menil, da je novo vnesena določba v tretjem odstavku 35. člena »odstopiti
(posoditi ali omogočiti prestop)« nejasna. Naj se namesto tega napiše samo »posoditi«.
TONE ČEBELA je podal pripombo na 24. člen Registracijskega pravilnika. Predlagal je, da se
predzadnji odstavek glasi: »Igralec lahko dobi pravico nastopa v določeni starostni kategoriji
samo za eno ekipo v istem rangu tekmovanja v tekoči sezoni.«
MARIJA ŠOLAJA je menila, da je izenačenje takse za igranje tujcev in tujk glede na stanje v
ženskem rokometu neprimerno, saj se ženski klubi poslužujejo tega le v primeru, ko res nimajo
svojih igralk.
FRANCI MIKLAVČIČ je povedal, da v kolikor smo izenačili takse za tujce oz. tujke, naj se
izenačijo še določbe v 57. členu – druga alineja 4. točke.
PETER TERŠEK je menil, da so izračunana nadomestila za mlade igralke enormne – pride tudi do
800 EUR.
KONRAD BOŽEGLAV je povprašal, kaj je to pravica sklenitve prve pogodbe.
MILOŠ HELMICH je povedal, da v kolikor je ponudba dveh klubov enaka, ima prednost matični
klub pred drugim. To je pomembno zaradi zavarovanja pravic.
BOŠTJAN KOZOLE je menil, da je predlog dobro narejen. Če govorimo o štirih letih, potem 180
EUR/mesec za dobrega igralca ni veliko. Predlagal je še, da se prisluhne ženskim klubom ter se
pusti nižji znesek za registracijo tujke.
STANE OSTRELIČ je povedal, da naj pri 54. členu napišemo, da so izjema posojenih igralci.
JOŽE GALOF je menil, da v 51. členu črtali matični klub. Obstajajo igralci, ki ga nimajo.
Predlagal je, da se prva pogodba sklene z igralci, ki imajo 16 let.
PREDSEDNIK je dal na glasovanje Statut z dopolnili oz. spremembami v 24., 35., 41., 51. in 54.
členu.
SKLEP
Sprejme se Registracijski pravilnik RZS v predlaganem besedilu z naslednjimi
dopolnitvami:
• 24. člen – predzadnji odstavek se glasi: »Igralec lahko dobi pravico nastopa v
določeni starostni kategoriji samo za eno ekipo v istem rangu tekmovanja v tekoči
sezoni.«
• 35. člen – druga vrstica drugega odstavka se glasi »…starostni kategoriji je dolžan
na željo igralca oz. njegovega zakonitega zastopnika posoditi le tega…«
• 41. člen – druga alineja se glasi: »za tuje igralke – 500 EUR.
• 51. člen – izbriše se: »minimalni neto letni znesek:
- prvo leto 250 – 1200 EUR
- drugo leto 500 – 2400 EUR
- tretje leto 1000 – 4800 EUR
- četrto leto 2000 – 9600 EUR«
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•

54. člen – dikcija drugega odstavka se spremeni v »Do nadomestila iz predhodnega
odstavka je upravičeno tudi vsako društvo iz katerega igralec prestopa v drugo
društvo do vključno 26. leta starosti in sicer za vsako sezono do dopolnjenega 23.
leta starosti.”

Sklep je bil sprejet z večino glasov (48 ZA / 3 PROTI / 0 VZDRŽAN).
MILOŠ HELMICH je pozval k tolmačenju Registracijskega pravilnika, in sicer glede vrednosti, ki
nastopajo za posamezne kriterije. Prosil bi, da skupščina tolmači 3. točko 57. člena. Statutarna
komisija je podala tolmačenje, da višja udeležba v reprezentanci vsebuje vse nižje. Prej pa je
bilo tolmačenje, da se pri prestopu seštevajo udeležbe v vseh reprezentancah.
TOMAŽ JERŠIČ je pojasnil, da udeležba v najvišjem rangu reprezentance vsebuje tudi vse nižje.

Ad 5.
PREDSEDNIK je pri tej točki povedal, da člani RZS volijo predsednika, člane predsedstva po
funkcionalnem načelu ter člane predsedstva po organizacijskem načelu. Kot kandidat za
predsednika RZS je našel sanjsko zasedbo predsedstva po funkcionalnem načelu. S kandidati se
je pogovoril in veselilo ga je, da so kandidaturo vsi sprejeli. Vsi so veliki entuziasti. Mesto v
predsedstvu pa prinaša tudi obveznosti, in sicer morajo člani preskrbeti 50.000 EUR. V
delovanje RZS bodo gotovo prinesli svežino. Člani prihajajo iz pomembnih podjetij, pri izbiri pa
je upošteval tudi regionalno načelo.
Predsednik je dal na glasovanje sklep, pri katerem je bil sam vzdržan.
SKLEP
Za predsednika RZS se izvoli Franjo Bobinac.
Sklep je bil sprejet z večino glasov (50 ZA / 0 PROTI / 1 VZDRŽAN).
PREDSEDNIK je kot celoto predlagal v izvolitev oba dela predsedstva:
SKLEP
1. Za člane predsedstva RZS po funkcionalnem načelu se na predlog predsednika RZS
izvoli 11 (enajst) članov predsedstva RZS: mag. Urban Golob, Metka Kocbek, Franc
Krašovec, Boštjan Kozole, Franci Pliberšek, Zdravko Počivalšek, dr. Bor Rozman,
Aleksander Svetelšek, Borut Škabar, Janez Škrabec, Dušan Zorko.
2. Skladno z določbami Statuta RZS se izvoli 6 (šest) članov predsedstva RZS po
organizacijskem načelu: Jože Galof (predstavnik Združenja 1. A DRL moški), Izidor
Krivec (predstavnik Združenja 1. A DRL ženske), Matjaž Avsec (predstavnik Združenja
1. B DRL moški), Karlo Kastelic (predstavnik Združenja 1. B DRL ženske), Janez
Martinčič (predstavnik Združenja 2. DRL moški), Aleš Praznik (predstavnik Združenja
rokometnih klubov tekmovanja mladih).
Sklep je bil soglasno sprejet (51 ZA / 0 PROTI / 0 VZDRŽAN).
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PREDSEDNIK se je po tej točki zaradi nujnih poslovnih obveznosti opravičil in predal vodenje
skupščine Alešu Koršiču, obenem pa se je vsem zahvalil za sodelovanje pri aktih. Niso bili vsi
enako zadovoljni, vendar so izkazali veliko enotnost.

Ad 6.
PREDSEDUJOČI ALEŠ KORŠIČ je pri točki, ki je obravnavala računovodske izkaze RZS za leto
2009 predal besedo generalnemu sekretarju.
TOMAŽ JERŠIČ je povedal, da bo finančne rezultate razložil skupaj s planom RZS za leto 2010. V
letu 2009 smo poslovali v skladu z zakonodajo. Revizijska družba KPMG d.o.o. je izdala
pozitivno mnenje. Poslovni rezultat sicer ni blesteč, saj nam je na prihodkovni strani izpadlo
nekaj načrtovanih prihodkov. Leto 2009 je bilo leto turbulenc. Na stroškovni strani smo
realizacijo presegli, vendar se več kot polovica izgube nanaša še na leto 2008. RZS je kljub
izgubam v dveh letih solventna. V luči novih dogodkov oz. novega predsedstva bomo pridobili
dodatna sredstva, zato planiramo leto 2010 s pozitivno ničlo. Na prihodkovni in stroškovni
strani smo se malo okrepili. V letu 2009 so bile izpeljane vse akcije reprezentanc, pri dečkih in
deklicah smo bili celo nad planom. Pohvalil je delo trenerjev mlajših reprezentanc. Društveni
sklad RZS je kljub rezultatom v zadnjih dveh letih visok. Na aktivi je dovolj premoženja.
Portfelj naložb v vrednostne papirje je bil lansko leto samo delno dezinvestiran. Likvidnost bo v
letu 2010 uravnavana skozi sponzorske vložke. Izdelano je bilo tudi poročilo za vsa združenja.
Jutri zjutraj bo vsako združenje dobilo finančno poročilo, kjer se bo videlo, kam je šel denar od
stroškov tekmovanja.
SKLEP
Sprejmejo in potrdijo se revidirani računovodski izkazi za leto 2009.
Sklep je bil soglasno sprejet (50 ZA / 0 PROTI / 0 VZDRŽAN).

Ad 7
ALEŠ KORŠIČ je pri točki, ki je obravnavala plan RZS za leto 2010 predal besedo generalnemu
sekretarju.
TOMAŽ JERŠIČ je povedal, da je plan razložil že pri točki 6. Dodal je še, da bo naredil vse, da
ga kot takega izpolnimo.
ALEŠ KORŠIČ je predlagal
SKLEP
Sprejme in potrdi se plan RZS za leto 2010.
Sklep je bil soglasno sprejet (ZA 50 / PROTI 0 / VZDRŽAN 0).
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Ad 8.
ALEŠ KORŠIČ je informiral prisotne, da se je pod tekoče zadeve in razno na dnevni red uvrstil
tudi predlog predsednika ZRKTM Aleša Praznika ter treh predlagateljev: Boris Stajnko (MRD
Dobova), Marko Planinc (RK Dol Tki Hrastnik), Janez Martinčič (RK Cerklje) po spremembi in
uskladitvi starostnih kategorij v tekmovanju mladih z EHF, konkretno s spremembo starostne
omejitve v kategoriji kadeti na 18. leto starosti. Besedo je predal Alešu Prazniku.
ALEŠ PRAZNIK se je najprej opravičili za v zadnjem trenutku posredovano gradivo. Pri pripravi
aktov je bilo eno izmed vodil tudi uskladitev naših aktov z EHF pravili. Njihov predlog
predvideva uskladitev starosti tekmovanja z evropsko starostjo. Reprezentančni trenerji bi tako
imeli primernejši pregled za izbor v reprezentanco. Trenutna ureditev je takšna, da kadetsko
obdobje traja dve leti, mladinsko pa štiri. Nov predlog predvideva tri letno kadetsko in tri letno
mladinsko obdobje.
KONRAD BOŽEGLAV je menil, da je v pripravi tekmovalni pravilnik in do tedaj imamo čas, ko
lahko takšne predloge še prediskutiramo. Aleš Praznik je zelo prepričljiv v zagovarjanju svojih
argumentov, vendar bi lahko pridobili tudi drugačne. Se ne strinja, da se na tak način
sprejema zadeve.
ROMAN ŠAVRIČ je menil, da je prehod iz osnovne šole v srednjo je izredno pomemben. Če
igralci ne dobijo veljave, potem ne bodo hoteli več igrati.
FRANCI MIKLAVČIČ je povedal, da je pri ženskah isti problem. Naj se pripravi še za ženske in
bomo oboje sprejeli za drugo sezono.
MILOŠ HELMICH je povedal, da je član predsedstva tekmovanja mladih in zadolžen za ženski
del. Na zadnjem srečanju lanskega leta so se dogovorili, da bodo do začetka prihodnje sezone
pripravili predlog tudi za ženske. Strokovna služba na RZS je bila za to zadolžena, vendar tega
še ni pripravila. Sam pozna problematiko prehoda iz OŠ in SŠ oz. iz kadetov v mladince.
Predlagal je, da se predlog podpre.
PETER TERČIČ je povedal, da se žensk ne jemlje enakovredno moškim. Ne samo na nivoju
kadetinj, tudi na drugih nivojih. Tekmovanje mlajših deklic B, se razlikuje od tekmovanja
mlajših dečkov B, nimajo tekmovanja za državnega prvaka, ki se sicer neuradno izvaja. Tudi
mladinska liga je drugačna od moške. To je zanj diskriminacija in tako se ne dela.
KONRAD BOŽEGLAV je povedal, da mnenja na sestanku niso bila čisto usklajena. Rekli so, da se
bodo dogovorili in da še kakšen drug strokovnjak poda svoje mnenje. Današnji predlog je na
hitro predlagan. Predlagal je, se predlog premisli in naj se ga vključi v tekmovalni pravilnik. Pri
tem predlogu gre za veliko število otrok. Naj se vsak zase vpraša, ali bo prevzel takšno
odgovornosti.
ALEŠ PRAZNIK je povedal, da so veliko časa posvetili razmisleku. Potrebno je gledati biološki in
morfološki razvoj igralcev. To je bilo vodilo, zakaj gremo v prilagoditev. Uskladitev z EHF je
pravna ureditev. Strokovno pa olajšamo delo trenerju reprezentance. Celo generacijo bo imel
na kupu v tem rangu. Prehod iz OS v SŠ je problematičen in je za športnika velikokrat
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izgubljeno leto, ravno tako tudi drugo. Šele v tretjem letniku se sprostijo in zadihajo s polnimi
pljuči. To je bil tudi osnovni motiv za predlog.
MARKO PRIMOŽIČ je povedal, da tega predloga nismo sposobni sprejeti danes. Najprej naj to
naredi Komisija za tekmovanje mladih. Na seminarju na Rogli lahko zadeve prediskutiramo,
tako da bo konsenz čim večji.
ALEŠ KORŠČ je predlagal glasovanje, ali bomo o predlogu sploh glasovali. Rezultat glasovanja
je bil: ZA 19, PROTI 23, VZDRŽAN 9.
SKLEP
Glede na izglasovano, člani RZS na 15. seji skupščine ne bodo odločali o predlogu
predsednika ZRKTM Aleša Praznika ter treh predlagateljev: Boris Stajnko (MRD Dobova),
Marko Planinc (RK Dol Tki Hrastnik), Janez Martinčič (RK Cerklje) po spremembi in
uskladitvi starostnih kategorij v tekmovanju mladih z EHF.
ALEŠ JUG je povprašal generalnega sekretarja, naj v luči člankov pove jasno stališče, ali
sodnikom še vedno grozi, da v naslednji sezoni ne bodo nominirani na EHF in IHF.
TOMAŽ JERŠIČ je povedal, da je res dobil informacijo, da grozi sodniškim parom, da ob
določenem dejanju sodnikov ne bodo nominirani mednarodnima krovnima organizacijama.
Pisarna in on tega gotovo ne počne, saj delujemo v skladu s pravilniki.
ALEŠ KORŠIČ se je vsem prisotnim zahvalil za sodelovanje ter ob 19.30 končal sejo skupščine
RZS.
Ljubljana, 15.06.2010
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