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ZAPISNIK 
20. zasedanje zbora članov Rokometne zveze Slovenije, 

ki je bila 08.10.2013 v Poslovni hiši Unija, Tržaška cesta 535, Brezovica pri Ljubljani. 
 
PRISOTNI ČLANI: RD ALPLES ŽELEZNIKI (Srečo Rehberger), ŽRK ANTRUM SEŽANA (Andrej 
Borjančič), ŽRK BRANIK MARIBOR (Aleš Zorko), RK BREŽICE (Stanko Tomše), ŽRK BREŽICE (Aleš 
Zorko), RK BURJA ŠKOFIJE (Loredana Stojilkovič), ŽRK CELJE CELJSKE MESNINE (Milovan Tomič), 

RK CELJE PIVOVARNA LAŠKO (Roman Pungartnik), RK ĆRNOMELJ (Marjan Novak), RK GORENJE 
VELENJE (Goran Cvijić), RK ILIRSKA BISTRICA (Milan Uljan), RD ISTREBENZ PLINI IZOLA (Goran 
Cvijić), ŽRD IZOLA (Dario Madžarevič), ŠD JADRAN BLUEMARINE HRPELJE-KOZINA (Aleš Zorko), 
RK JERUZALEM ORMOĆ (Martin Hebar), Ž.U.R.D. KOPER (Saša Munda), RD 2013 RK KRIM 
MERCATOR (Goran Dujić), MRK KRKA (Gregor Šušterič), ŽRK KRKA NOVO MESTO (Vinko 
Kranjčič), RK KRŠKO (Goran Cvijić), RK LJUBLJANA (Goran Dujić), RD LOKA 2012 (Mišo 
Cerovski), RZ MARIBOR BRANIK (Goran Cvijić), ŠD RK MOKERC-IG (Andrej Ambrož), RK 
MOŠKANJCI GORIŠNICA (), RK NAZARJE (Saša SEDOVŠEK), ŠD POLJE (Mišo Ban), RK RADEČE MIK 
CELJE (Damijan Stopar), RD RUDAR TRBOVLJE (Žarko Sladič), RK SAVA KRANJ (Ciril Jereb), RK 
SVIŠ IVANČNA GORICA (Marjan Potokar), RK TRIMO TREBNJE (Toni Janc), ŽRK VEPLAS VELENJE 
(Biljana Lakič), ŠR RK VRHNIKA (Robert Cvelbar), RK ZAGORJE (Istok Cilenšek), ZRTS (Primož 
Pori), RK ZELENE DOLINE ŽALEC (Matjaž M. Levičnik), ZDRSS (Mitja Smolko). 
 
ODSOTNI ČLANI: RK ADRITA TRANSPORT LOGATEC, RK AJDOVŠČINA, ŽRK AJDOVŠČINA, DRŠ 
ALENA MIHALJA, DRŠ ALEŠA PRAZNIKA, RK ARCONT RADGONA, ŽRK BOROVNICA, DRŠ CELJE, RK 
CIMOS KOPER, RK COL, RK DAMAHAUS CERKLJE, MRD DOBOVA, RK DOL TKI HRASTNIK, ŽRK 
DOLOMITI, RK DRAVA PTUJ, RK EVRO CASINO KOČEVJE, RD GORENJSKA, RK GRČA KOČEVJE, RK 
GROSUPLJE, RK IDRIJA, DRŠ INNA DOLGUN, RD JADRAN 2009 HRPELJE, RK KRANJ, ŠD RK KRIM, 
RK KRONOS, ŽRK LITIJA, RK MARIBOR BRANIK, RK METLIKA, ŽRK MIILLENIUM, RK MITOL SEŽANA, 
RK NAKLO PEKO TRŽIČ, RK NOVA GORICA, MARK OLIMPIJA, RK OLIMPIJA, RVD PARTIZAN DUPLJE, 
RK PIRAN, RK POMURJE, RK PREDDVOR, ŠD RŠ PTUJ, RK RAČE, RK RADOVLJICA, ŠD RADOVLJICA, 
DRŠ RAVNE NA KOROŠKEM, RD RIBNICA, RK RUDAR TRBOVLJE, RK SEVNICA, ŽRK SEVNICA, RD 
SLOVAN, ŠD RD SLOVAN VETERNAI, RK SLOVENJ GRADEC, RK SLOVENJ GRADEC  2011, 
SLOVENSKO DRUŠTVO ROKOMETNIH SODNIKOV, RK ŠEMPETER VRTOJBA, RK ŠKOCJAN, ŽRD 
ŠKOFJA LOKA, ŠD ŠKOFLJICA, RD ŠMARTNO 99, ŽRK TENZOR DG-LOGIK PTUJ, ŽRK TRŽIČ, RK 
VELIKA NEDELJA CARRERA OPTYL, ZVEZA ROKOMETNIH DRUGOLIGAŠEV SLOVENIJE, ZVEZA 

ROKOMETNIH PRVOLIGAŠEV SLOVENIJE.  
 
OSTALI PRISOTNI: Goran Cvijić, Leopold Klain, Gojko Pešec, Anja Frešer, Sonja Čotar, mediji.  
 
DNEVNI RED: 
1. Izvolitev organov zbora članov: 

a) delovno predsedstvo (predsednik in dva člana); 
b) verifikacijska komisija (predsednik in dva člana); 
c) volilna komisija (predsednik in dva clana); 
d) določitev zapisnikarja; 
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e) določitev dveh overovateljev zapisnika; 
2. Obravnava in potrditev zapisnika 19. rednega zasedanja zbora članov RZS; 
3. Poročila: 

a) Predsednik; 
b) Nadzorni odbor; 
c) Statutarni odbor; 
d) Odbor za arbitražo; 
e) Združenje rokometnih trenerjev Slovenije; 

4. Sprejem dopoljenih aktov RZS; 
a) Disciplinski pravilnik RZS; 
b) Pravilnik o rokometnih tekmovanjih; 
c) Registracijski pravilnik RZS; 

5. Volitve dveh članov odbora za arbitražo; 
6. Sprejem in potrditev revidiranih računovodskih izkazov RZS za leto 2012; 
7. Obravnava in sprejem plana RZS za leto 2013; 
8. Tekoče zadeve in razno. 
 
PREDSEDNIK Rokometne zveze Slovenije Franjo Bobinac je pozdravil vse prisotne in ob 17.00 uri 
odprl 20. redno zasedanje zbora članov RZS. Podal je informacijo verifikacijske komisije, da je 
bilo ob 17.00 uri ugotovljeno, da je od 102 članov RZS, ki imajo pravico glasovanja, prisotnih 
40. Zasedanje zbora članov je bilo torej nesklepčno. Skladno s statutom RZS se zasedanje 
opravi isti dan pol ure kasneje z istim dnevnim redom.  
 
Podal je ugotovitveni 
 
SKLEP 
20. redno zasedanje zbora članov je nesklepčno, saj je bilo ob 17. uri ugotovljeno, da je 
prisotnih 40 članov od 102 članov, ki imajo pravico glasovanja. Skladno s Statutom RZS se 
zasedanje opravi ne glede na sklepčnost pol ure kasneje z istim dnevnim redom. 
 
PREDSEDNIK je na glasovanje podal predlagani dnevni red   
 
SKLEP 
Potrdi se predlagan dnevni red 20. rednega zasedanja zbora članov RZS. 
 
Sklep je bil soglasno sprejet (ZA 40/PROTI 0/VZDRŽAN 0) . 
 

Ad 1. 
 

Izvolitev organov zasedanja zbora članov RZS 
 
Pri točki izvolitve organov 20. zasedanja zbora članov RZS je predsednik podal predlog za člane 
delovnega predsedstva: Franjo Bobinac – predsednik, Anton Janc – član, Marjan Potokar - član. 
Nato je podal predlog za člane verifikacijske komisije: Goran Cvijić – predsednik, Sonja Čotar – 
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članica, Franci Miklavčič - član. Z volino komisijo je podal naslednji predlog: Martin Hebar – 
predsednik, Anja Frešer – članica, Andrej Ambrož – član.  Za zapisnikarja se je predlagalo Ireno 
Starc, za overovatelja zapisnika pa Doran Dujića in Romana Pungartnika. Predsednik je na 
glasovanje dal   
 
SKLEP 
1. Izvolijo se Franjo Bobinac – predsednik, Anton Janc – član, Marjan Potokar – član za 

delovno predsedstvo 20. Zasedanja zbora članov RZS.  
2. Izvolijo se Goran Cvijić  – predsednik, Sonja Čotar – članica, Franci Miklavčič - član v 

verifikacijsko komisijo 20. zasedanja zbora članov RZS.  
3. Izvolijo se Martin Hebar – predsednik, Anja Frešer – članica, Andrej Ambrož – član v 

volino komisijo 20. zasedanja zbora članov RZS.  
4. Izvolijo se Irena Starc za zapisnikarja ter Goran Dujić in Roman Pungartnik za 

overovatelja zapisnika.  
 
Sklep je bil soglasno sprejet (ZA 40/PROTI 0/VZDRŽAN 0). 
  

Ad 2. 
 

Obravnava in potrditev zapisnika 19. zasedanja zbora članov RZS 
 
PREDSEDNIK je povprašal, ali je v pisarno RZS prišla kakšna pripomba glede zapisnika 19. 
rednega zasedanja zbora članov RZS. Ker pripomb ni bilo, je na glasovanje podal:  
 
SKLEP 
Sprejme in potrdi se zapisnik 19. Rednega zasedanja zbora članove RZS. 
 
Sklep je bil soglasno sprejet. (ZA 40/PROTI 0/VZDRŽAN 0) 
 

Ad 3.  
 

Poročila 
 

Ad 3. a 
 

Predsednik  
 
PREDSEDNIK je predlagal, da se predstavijo vsa poročila ter se jih nato skupaj poda na 
glasovanje. Ugotovil je, da je ogromno dobrih novic in veliko opravljenega dela v okviru RZS. 
Krasijo nas dobri športni rezultati tako na klubski kot reprezentančni ravni. Smo najuspešnješa  
kolektivna panoga v Sloveniji.  Obdboje 2012/2013 je bilo zelo pestro, združuje nas ljubezen 
do rokometa in le združeni bomo kos vsem izzivom. Predsedstvo zagotavlja finančna sredstva 
za delovanje 12 reprezentanc. S strani ministrstva in Fundacije za šport dobivam vse manj 
sredstev. Od zadnjega zasedanja zbora članov je predsedstvo opravilo  osem sej. Uspehov ne bi 
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bilo brez članov, ki delujejo v klubih in ki so srce slovenskega rokometa. To se izkazuje  tudi v 
nastopih klubov v evropskih pokalih; RK Celje Pivovarna Laško, RK Krim Mercator, RK Zagorje je 
izrekel čestitke za uspešne nastope. Nastopi reprezentačnih selekcij so posebna skrb 
predsedstva. V 2012 in 2013 so bili nastopi le teh izjemno uspešni. Vse selekcije skupaj so med 
prvih  9 na svetu. Moška članska reprezentanca je v Španiji navdušila s 4. mestom. To je 
vrhunski rezultat, ki ga lahko postavimo ob bok srebrni medalji na EP 2014. Na kvalifikacijah za 
EP 2014 nam je spodrsnilo. Tudi mlade reprezentance so bile zelo uspešne. Še posebej je 
potrebno izpostaviti zlato kolajno mlajših kadetov, ki so jo osvojili na OI evropske mladine. 

Izrekel jim je čestitke.   
 
Zadnje čase posvečamo večjo pozoronost ženskemu rokometu. Ženska mladinska reprezntanca 
se je uvrstila na EP na Danskem in dosegla 12. mesto.  Kadetinje so na Sredozemskem 
prvenstvu osvojile bronasto kolajnjo. Poudaril je, da klubi ustavarjajo nadarjen podmladek in 
glede tega ni bojazni. Iskreno je čestital klubom in rokometnim delavcem za to.   
 
Delo RZS pa predstavljajo tudi mini rokomet, ki ga vodi Anja Frešer. Razveseljivo je tudi 
dejstvo, da je Leon Kalin predsednik IHF tekmovalne komisije, Leopold Kalin pa EHF 
tekomvalne komisije. Sodniški par Ljubič-Krstič sta sodila finale OI v Londonu, kar je zelo lepo 
prizananje za slovenski rokomet.  
 
Posebna pozornost je namenjena tudi sodniškim izobraževanjem. Imajo 22 EHF pro master 
coache, ki so se šolali v okviru rokometne družine. Na koncu se je zahvalil vsem kolegom iz 
predsedstva za konstruktivno sodelovanje. Zahvalil se je tudi pokroviteljem, igralcem, 
medijem, trenerjem in navijačem. Vsi skupaj so pomagali dvigniti nivo slovenskega rokometa 
na svetovno raven.  
 

Ad 3. b 
 

Nadzorni odbor  
 
IVAN KELENC, predsednik nadzornega odbora je povedal, da se je nadzorni odbor sestal na eni 
seji, in sicer 30.09.2013 ob 13. uri v prostorih ŽRK VEPLAS VELENJE. Člani nadzornega obora so 
bili seznanjeni z vsemi odločitvami, prejeli so tudi računovodske izkaze za leto 2012. Sprejeli 
so sklep, da so organi RZS  od zadnje seje skupščine  delovali transparentno, v skaldu z 

internimi predpisi. Računovodski izkazi so v skladu z računovodskimi standardi, kar je tudi 
potdrila revizijska hiša. Nadzorni svet podpira način dela, ki se je uveljavil v zahdnjih letih. Se 
pridružuje vsem čestitkam, ki jih je izrekel predsenik.  
 

Ad 3. b 
 

Statutarni odbor 
 
TONI JANC, predsednik statutarnega odbora RZS, je povedal, da se odbor v sestavi Maja Šerc, 
Martin Hebar, Blaž Pipp, Cvetka Vrhovnik in on obravnaval 27 različnih vprašanj. Pohvalil je 
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svoje sodelavce za dobro sodelovanje.V okviru svojih pristojnosti so pripomogli k delovanju 
zveze. Ne bi izpostavil nobenih točk oz. vprašanj, so pa bila zelo primerna predvsem glede 
pomanjkljivosti aktov in naslavlja apel vsem udeležencem, da s skupnim trudom izboljšamo 
akte RZS.  

 
Ad 3.c 

 
Odbor za arbitražo 

 
GOJKO PEŠEC, predsednik odbora za arbitražo, je predstavil poročilo. Delovali so v zmanjšni  
sestavi, kar je oteževalo delovanje, vendar se bo na tej skupščini problem rešil. Odbor se je 
dobil na majhnem številu sej, torej so akti dobro urejeni. Tudi pri prestopih je prišlo malo 
zadev v presojo odboru za arbitražo. Predvsem to velja za pogodbene igralce v 1. a ligi. 
Večkrat pa so morali poseči v zadeve v manjših klubih, pri igralcih, igralkah starih med 14 in 16 
letom. Registracijski pravilnik določa, kdaj lahko igralec/ka prestopi. Problemi se pojavljajo 
tudi v smislu neustreznih potrdil o šolanju. Igralci priložijo dokument, da so se preselili, take 
dokumente pa ni težko dobiti.  
 
Izrazil je še željo, da ga ne bi klicali na njegovo privatno telefonsko števiko glede 
vnaprejšnjega stališča o  o sklepu odbora za  arbitražo. Še slabše pa je, da ga kličejo po 
sprejetem sklepu, po katerem  ne moremo več sprejeti drugačenga sklepa. Zahvalil se je Agati 
Ahdali za dobro sodelovanje in tudi sam izrekel čestitke za vse uspehe.  
 

Ad 3.d 
 

Združenje rokometnih trenerjev Slovenije 
 
Dr. PRIMOŽ PORI je predstavil delovanje na trenerskem področje. Bili so zelo aktivni, 
organizirali so seminarje. Seminarja v  Ljubljani se je udeležilo kar 250 trenerjev.  EHF pro 
master cocah naziv je pridobilo 22 trenerjev. Na tem področju je sodelovalo več predavateljev 
iz Avstrije, Francije, Španije. Zaradi pomanjkanja sredstev ne izdajajo tiskane verzije revije 
trener, razmišljajo pa o elektronski obliki, ki bi jo lahko brali na spletni strani.  
 
PREDSEDNIK je na glasovanje podal vsa poročila.  

 
SKLEP 
Sprejme se poročilo predsednika RZS. 
Sprejme se poročilo nadzornega odbora RZS. 
Sprejme se poročilo statutarnega odbora RZS.  
Sprejme se poročila odbora za arbitražo RZS.  
Sprejem se poročilo Združenja rokometnih trenerjev Slovenije.  
 
Sklep je bil soglasno sprejet (ZA 40/PROTI 0/VZDRŽAN 0). 
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SAŠA MUNDA je povedal, da je bil on ta človek, ki ga je klical po teleofnu. Pravila, ki veljajo za 
registracijsko komisijo, bi morala veljati tudi za odbor za arbtiražo, vendar temu ni tako. 
Primer, ki so ga poslali na obravnavo na odbor za arbitražo v juliju, je bil rešen v septembru. Ni 
res, da vsaka igralka, ki se vpiše na določeno šolo, dobi potrdilo o vpisu. To je verodostojen 
dokument. Je zelo razočaran nad situacijo.   
 
GOJKO PEŠEC je povedal, da je primer rešen v 15 dneh, od dneva, ko ga dobijo. Tudi odgovori 
kluba trajajo. 15 dnevni rok zaradi operatvnih razlozgov ni možen. 8 dni traja prošnja za 

odgovor, bili so tudi dopusti in takrat tega nihče ni reševal.  
 
PREDSEDNIK je menil, da se je morda dolgo reševalo tudi zato, ker je odbor za arbitražo 
deloval v okrnjeni zasebi. Ena izmed točk na današnji seji je tudi izvolitev dveh nadomestnih   
članov.  
 
ROMAN PUNGARTNIK je predlagal, da bi morali tiste, ki po telefonu grozijo, sankcionirati, saj 
tovrstno obnašanje vnaša nemir. Tako osebo naj se takoj prijavi, saj meče slabo luč na 
rokomet.  
 
MARTIN HEBAR je povedal, da je njihov klub poslal vlogo za registracijo v začetku avgusta, 
rešena pa je bila šele do  4. kola. Če kličejo na zvezo, dobijo od zaposlenih odgovor, da za to 
niso pristojni. Tudi sistem komunikacije je treba spremeniti.  
 
PREDSEDNIK je povedal, da je rešitev v večji operativnosti predstedstva. Ugotoviti torej 
moramo, kaj lahko spravimo na raven predsedstva, če komisije v določenm roku ne rešijo 
zadev. Ne bi rad, da bi se vrteli v začaranem krogu.  
 

Ad 4. 
 

Sprejem prenovljenih aktov 
 

Sprejem pravilnika o rokometnih tekmovanjih 
 
PREDSEDNIK je povedal, da disciplinski pravilnik umikajo iz dnevnega reda zasedanja, saj po 
spremembi le tega ni potrebe. Spreminjamo pa pravilnik o rokometnih tekmovanjih (PORT) in 

registracijski pravilnik.  
 
GORAN CVIJIĆ je povedal, da so v PORT vnesene določbe v zvezi s supoerpokalom, ki potem 
postane uradno tekmovanje pod okriljem RZS. V 25. členu je kozmetični popravek, da se 
zapiše, v kolikor prpozicije ne določajo drugače. Na dnevnem redu so še pobuda združenja 1. A 
ženske lige in 2. moške lige.  
FRANCI MIKLAVČIČ je povedal, da so že pred leti podali predlog, da bi bila liga 10 članska. 
Osem članska 1. A ženska liga s pričetkom v sezoni 2015/2016 bi bila veliko bolj kvalitetna. 
Obenem predlagajo tudi znižanje vrednosti točke pri nadomestilu za vložena materialna in 
finančna sredstva za usposabljanje in vzgojo za ženske/igralke iz sedanjih 200 EUR na 100 EUR.  
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STANKO TOMŠE, predsednik združenja 2. lige je predstavil predlog po spremebi tekmovalnega 
sistema v 2. ligi, ki trenutno ni optimalno. V ligi se srečujejo z izstopanjem ekip. Kvaliteta 
klubov iz 1. B lige je veliko višja in ko pridejo v 2. je ostalim klubom onemogočena uvrstitev v 
višjo ligo, saj ima samo ena ekipa možnost napredovanja. Združenje želi, da bi se igrala enotna 
liga. V kolikor sodeluje 14 ekip, je tekmovanje enotno. Če ba bi bilo udeležencev več, bi se 
formirala 3. liga, s tem, da bi bilo v 2. ligi 10 klubov, 3. liga pa bi se formirala minimalno s 5 
klubi. Ta sklep je bil sprejet že lani, vendar je statutani odbor odločil, da je neveljeven. Letos 
ga ponovno vlagajo in željo, da se ga potrdi.  

 
TONI JANC je povedal, da so predlog oz. amandma zavrnili iz  osnovnih načel oz. nalog RZS, ki  
so določene v stautu RZS. Ena od glavnih nalog je organizacija športa. Pogrešali so mnenje 
sodniške in trenerske stroke. Niso mogli ugotoviti, da je to dobro za slovenski šport. Sprejeli so 
sklep, da takšen amandma ne more biti vnesen v pravilnik. Današnji amandma je minimalni 
popravek tistega, kar so že tedaj predlagali. Soglasno so dali mnenje vsi člani statutarnega 
odbora. Strinjajo se, da je v 2. ligi potrebno nekaj narediti. Vpašanje vstopa novih klubov je 
preveč pereče, da bi rekli, da so 3 lige zaprte, tretja pa kakor pač bo.  
 
STANKO TOMŠE je povedal, da vedo, da je teh klubov malo. Ko je bila 2. liga deljena, so igrali 
6 tekem,  tadaj ni nihče rekel, da je to slabo za rokomet. Ne morejo se znebiti občutka, da so 
»tampon cona« za klube, ki ne morejo več finančno delovati v višjih ligah. Problem je, da nova 
dva kluba vendno napredujeta.   
 
PREDSEDNIK je podal razmišljanje, ali ni bolj pomembno za popularizacijo rokometa, da imamo 
3. ligo. Rad bi mnenje trenerske organizacije in več arugmentov. Ta tema naj gre na sejo 
predsestva, kjer se bo o tem diskutiralo.  
 
MARJAN NOVAK je menil, da je ustanovitev 3. lige nekaj dobrega za popularizacijo rokometa. 
2. liga je zelo draga, saj je v liki 14 klubov, ki potujejo od Pomurja do Kopra. Je skoraj dražja 
kot 1. B liga. V kolikor bi imeli 3. ligo, bi se morda prijavil kakšen klub več. Tudi košarka ima 4. 
ligo. Če bi imeli 3. ligo, bi rokomet samo pridobil.  
 
ALEŠ ZORKO, predsednik združenja 1. B ženske lige je povedal, da bi za žensko ligo predlagli 
isto. Če bo v 1. A  ženski ligi 8 klubov, potem jih bo v 1. B ligi 16 in se bodo morali deliti. Ni se 
strinjal, da  6 klubov izpade iz 1. a lige,  iz 1. b lige pa bi napredovala 2 kluba. Morali bi se 

skupaj dogovoriti in predlagati celostno rešitev.   
 
FRANCI MIKLAVČIČ je povedal, da je to pač predlog 1. A ženske lige, 1. B pa ima svoja pravila.  
 
PREDSEDNIK je na glasovanje dal sklep.  
SKLEP 
Sprejmejo se popravki PORT- podani s strani Gorana Cvijića ter predlog združenja 1. A ženske 
lige glede formiranja osem članske 1. A ženske lige v sezoni 2015/2016.  
 
Sklep ni bil izglasovan (ZA 9, PROTI 14, ZADRŽAN 17) 
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PREDSEDNIK je menil, da naj se ista pot ubere tako na moški kot na ženski ravni.  Upošteva pa 
naj se vse vidike. 
 
MARTIN HEBAR je menil, da zavrnitev teh predlogov nič ne pomeni, saj se lahko spremembe še 
vedno uveljavijo za naslednjo sezono. V istem roku lahko še vse naredimo.  
 
GORAN CVIJIĆ je menil, da bi zbrali pobude za vse pravilnike oz. bi organizirali širšo razporavo 
in da bi te zadeve naredili do skupščine v letu 2014.  

 
PREDSEDNIK je povedal, da je generalni sekretar zadolžen, da poda diskusijo o aktih RZS, 
pisarna pa nato predloge poda na naslednjo skupščino. Torej ni še nič zamujenega.  
 
GORAN CVIJIĆ je povedal, da dopolnitve PORTA, ki so bile v gradivu niso sporne in bi jih danes 
lahko sprejeli.  
 
SKLEP 
Sprjemejo se dopolnitve Pravilnika o rokometnih tekmovanjih, ki so bile v poudarjenem 
tisku. 
 
Sklep je bil soglasno sprejet. (ZA 40/PROTI 0/VZDRŽAN 0) 
 

Ad 4.b 
 

Sprejem sprememb Registracijskega pravilnika RZS  
 
PREDSEDNIK je predal besedo Franciju Miklavčiču. 
 
FRANCI MIKLAVČIČ je povedal, da je združenje 1. A ženske lige predlagalo, da se vrednost 
točke pri nadomestilu za vložena materialna in finančna sredstva za usposabljanje in vzgojo za 
ženske/igralke iz sedanjih 200 EUR zniža na 100 EUR.  
 
ALEŠ ZORKO je predlagal, da se tudi to poda na naslednje zasedanje.   
 
SAŠA MUNDA je bil za to, da se predlog poda na glasovanje danes in naj z današnjim datumom 

tudi stopi v veljavo.   
 
ANTON JANC je podal mennje, da ne more stopiti v veljavo danes, pač pa z novo sezono.  
CIRIL JEREB je menil, da vzgoja igralk ni cenejša od vzgoje igralcev in da je to le način, kako bi 
klubi iz višjih lig prišli cenejše do igralk.   
 
ANDREJ BORJANČIČ je povedal splošno mnenje, da tisti, ki prodajajo, bi radi drago prodali, zdi 
pa se mu korektno, da dobro plačajo tisto, kar imajo za plačati. Cena vzgoje je ista. Kubi si  
želijo priti poceni do dobrih igralk. Trenerji dobro vedo, katera igralka je dobra. Za manjše 
klube je vsaka igralka pomembna. Če jim odpeljejo 3 igralke, lahko zaprejo klub.  
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MARTIN HEBAR je povedal, da je potrebno registracijski pravnilnik prenoviti. Pereč je problem, 
da starši ne odločajo o svojem otroku. Zakaj bi morali plačati nadomestilo za prestop 10-
letnega fanta. Naj se tudi ta zadeva preloži in se jo dobro premisli. Starši so vsaj do 16 leta 
tisti faktor, ki bi moral odločati. Veliko igralcev je nehalo igrati, ker ni bilo pretočnosti. Tudi za 
igrlce, ki že dolgo ne igrajo več,  zahtevajo soglasje.  
 
ALEŠ ZORKO je bil tudi mnenja, da se prenovi registracijski pravilnik RZS.  
 

PREDSEDNIK  je povedal, da je  dejstvo, da so stroški vzgoje igralcev in igralk podobni. Cena pa 
ni identična. Trg pa je tisti, ki določa ceno. Predlog ima neko logiko, vendar je iz diskusije 
zaznati, da potrebujemo več časa.  
 
GORAN DUJIĆ je menil, da je združenje sprejelo sklepe in da je prav, da se jih poda na 
glasovanje. 
 
ANDREJ BORJANIČIČ je povedal, da je tudi njihovo zruženje je sprejelo sklep.  
 
PREDSEDNIK je podal predlog 1. A ženske lige na glasovanje:  
 
SKLEP 
Združenje 1. A DRL ženske predlga skupščini RZS zmanjšanje vrednosti točke pri nadomestilu 
za vložena materialna in finančna sredstva za usposabljanje in vzgojo za ženske/igralke iz 
sedanjih 200 EUR na 100 EUR.  
 
Sklep ni bil izglasovan (ZA 12, PROTI 12, VZDRŽANIH 16) 
 

Ad 5. 
 

Volitve dveh clanov odbora za arbitražo 
 
MARTIN HEBAR je kot predsednik volilne komisije 20. zasedanja zbora članov podal rezultate 
volitev, ki so se opravile preko glasovnic. Povedal je, da so glasovali vsi prisotni člani, torej je 
komisija preštela 40 glasovnic, in ugotovila naslednje: Irena Igerc – 20 glasov, Slavica Novak 
Janežkovič – 30 glasov, Zlatko Kafel – 26 glasov.  

 
PREDSEDNIK je podal  
 
SKLEP 
Na podlagi rezultatov volitev na 20. zasedanju zbora članov RZS dne 08.10.2013 se za 
nadomestna člana odbora za arbitražo imenujeta Zlatko Kafel in Slavica Novak 
Janžekovič.  
 



10 
 

PREDSEDNIK je podal predlog, da statutarni odbor preveri, ali lahko Ireno Igerc avtomatično 
imenujemo za nadomestno članico v primeru odstopa dodantega člana iz odbora za arbitražo. V 
kolikor je to možno, je to praktična rešitev.   
 

Ad 6. In Ad 7. 
 

Sprejem in potrditev revidiranih racčnovodskih izkazov RZS za leto 2012 
Obravnava in sprejem plana RZS za leto 2013 

 
PREDSEDNIK je pri tej točki predal besedo Goranu Cvijiću.  
 
GORAN CVIJIĆ je povedal, da je vse v materialih, torej kaj smo delali v 2012 in kaj želimo 
delati v 2013. Finančno bomo plan težko dosegli, vsebinsko pa ga mogoče bomo.  
 
PREDSEDNIK je predlagal, da naslednjič te dve točki podamo višje na dnevni red, torej jih 
obravnavamo pred poročili. Na glasovanje je podal oba predloga sklepov.  
 
SKLEP 
Sprejme se revidirano letno poročilo RZS za leto 2012.  
Sprejme in potrdi se plan RZ za leto 2013.  
 
Sklepa sta bila soglasno sprejeta. (ZA 40/PROTI 0/VZDRŽAN 0) 
 

Ad 8. 
 

Tekoče zadeve in razno 
 
GORAN CVIJIĆ je predlagal, da se v bodoče gradivo za zasedanja zbora članov RZS pošilja samo 
po elektronski pošti in ne več v tiskani obliki po navadni pošti. Zaradi tega bomo tudi nekaj 
privarčevali.  
 
PREDSEDNIK je povedal, da v kolikor kakšen klub nima možnosti natisniti si gradivo, naj se 
obrnejo na pisarno.  
 

SKLEP 
Gradiva za zasedanje zbora članov RZS se pošiljajo članom RZS samo v elektronski obliki.  
 
Sklep je bil soglasno sprejet. (ZA 40/PROTI 0/VZDRŽAN 0) 
 
PREDSEDNIK je ob koncu predal  plaketo g. Iztoku Cilenšku, predstavniku RK Zagorje, ki je 
praznoval 60-letnico igranja rokometa ter mu izrekel čestitke. V teh hudih časih, ko je denarja 
za šport čedalje manj, moramo držati skupaj, saj nam pripadnosti, srčnosti in ponosa ne more 
vzeti nihče.  
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IZTOK CILENŠEK se je v imenu kluba zahvalil za besede in prizanje. Sami se bodo še naprej 
trudili in veseli so, da je iz kluba prišlo kar nekaj reprezentantk.  
 
PREDSEDNIK je bo 19.00 zaključil zasedanje zbora članov RZS ter se vsem zahvalil za prisotnost 
in sodelovanje.  

 
Ljubljana, 28.10.2013.  
 

 
                                               Franjo BOBINAC 
 
                                     Predsednik RZS 
Zapisala: 
 
Irena Starc 
 
 
 
 
Overovatelja zapisnika:  
 
Goran Dujić 
 
 
 
 
Roman Pungartnik 
 
 


