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ZAPISNIK
14. seje predsedstva Rokometne zveze Slovenije,
ki je bila v petek, 23. marca 2012 ob 15.00 uri,
v prostorih Rokometne zveze Slovenije, Leskoškova cesta 9 E, 1000 Ljubljana.

PRISOTNI ČLANI PREDSEDSTA: Franjo BOBINAC, Jože GALOF, mag. Urban GOLOB, Karlo
KASTELIC, Boštjan KOZOLE, Janez MARTINČIČ, Aleš PRAZNIK, dr. Bor ROZMAN ,Borut ŠKABAR;
ODSOTNI ČLANI PREDSEDSTVA: Zoran JANKOVIĆ, Metka KOCBEK, Franci PLIBERŠEK, Aleksander
SVETELŠEK, Janez ŠKRABEC;
OSTALI PRISOTNI: Boris DENIĆ, Vanja HRIBERNIK, Leopold KALIN, Stane OSTRELIČ, mediji.
DANA POOBLASTILA:
- g. Zoran Jankovič, ga. Metka Kocbek, g. Franci Pliberšek in g. Janez Škrabec so pooblastili
predsednika RZS g. Franja Bobinca, da v njihovem imenu glasuje za vse točke dnevnega reda
- g. Aleksander Svetelšek je pooblastil g. Boruta Škabarja, da v njegovem imenu glasuje za vse
točke dnevnega reda.

DNEVNI RED:
1. Potrditev zapisnikov 10. redne seje predsedstva ter 11., 12. In 13.
korespondenčne seje predsedstva RZS;
2. Revidiran plan RZS za leto 2012;
3. Dopis MŠŠ – Nacionalne panožne šole;
4. Dopis RK Celje Pivovarna Laško – SEHA liga
a)
Stališče združenja klubov 1. NLB Leasing lige
b)
Stališče Strokovnega odbora;
5. Poročilo selektorja moške članske reprezentance Slovenije EP Srbija 2012 (Boris
Denić);
6. 11. Redni EHF kongres, ki bo od 22.06. do 23.06.2012 v Monte Carlu/Monaku –
kandidature RZS za funkcije v EHF-u;
7. Tekoče zadeve:
a)
dopis italijanske rokometne zveze glede sodelovanja njihove ekipe v 1.
ligi za ženske
b)
problematika RD Loka;
8. Razno;
PREDSEDNIK Franjo BOBINAC je pozdravil vse navzoče ter odprl 14. sejo predsedstva RZS. V
nadaljevanju je podal informacijo, da je ob pričetku seje prisotnih 9 od 19 članov predsedstva
RZS ter, da imamo pet pooblastil in sicer so g. Zoran Jankovič, ga. Metka Kocbek, g. Franci
Pliberšek in g. Janez Škrabec pooblastili predsednika RZS g. Franja Bobinca, da v njihovem
imenu glasuje za vse točke dnevnega reda, g. Aleksander Svetelšek pa je pooblastil g. Boruta
Škabarja, da v njegovem imenu glasuje za vse točke dnevnega reda.
SKLEP
14. seja predsedstva RZS je sklepčna, saj je ob pričetku seje prisotnih 9 od 19 članov
predsedstva RZS. Predsedstvo nadaljuje sejo s 14 glasovi (9 prisotnih + 5 pooblastil).
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PREDSEDNIK je pozval navzoče, da sprejmejo dnevni red oziroma, da podajo kakršnekoli
dodatke ali spremembe in na glasovanje podal naslednji sklep:
SKLEP
Potrdi se predlagani dnevni red 14. seje predsedstva RZS.
Sklep je bil soglasno sprejet (14 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽAN).

Ad 1.
Potrditev zapisnikov 10. redne seje predsedstva ter 11., 12. In 13. korespondenčne
seje predsedstva RZS
PREDSEDNIK je vprašal, če je pisarna dobila kakršnekoli pripombe na zapisnike.
LEOPOLD KALIN je povedal, da ni bilo nobenih pripomb ter razložil glavne točke vsakega od
zapisnikov.
PREDSEDNIK je podal na glasovanje potrditev vseh zapisnikov hkrati.
SKLEP
Sprejmejo in potrdijo se zapisniki 10. redne ter 11., 12. In 13. korespondenčne seje
predsedstva RZS.
Sklep je bil soglasno sprejet (14 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽAN).

Ad 2.
Revidiran plan RZS za leto 2012
PREDSEDNIK je poudaril, da je dobro, da ima Rokometna zveza nekaj stalnih pokroviteljev kot
so Luka Koper, Gorenje, Kempa, Mercator, Petrol, Riko, Trgo ABC, GEN Energija, Adriatic
Slovenica… Obenem se je zahvalil članom predsedstva, ki stojijo RZS ob strani ves čas. Na
začetku sezone je vstopil NLB Leasing kot pokrovitelj NLB Leasing lige. V zadnjem času so
vstopili še sponzorji Pošta Slovenije, Amicus ter v nekem delu tudi Porsche Slovenija, z Žitom in
Simobil Vodafone pa smo tik pred dogovorom. To je dosti uspešen del zgodbe, saj so nekateri
pokrovitelji iz prejšnjih let odšli. Bolj temna plat medalje je koliko je država sposobna in
pripravljena pomagati. S strani Fundacije za šport smo vsako leto prejeli cca 312.000 €, za leto
2012 pa bo ta znesek prepolovljen. Vprašanje je kakšne bodo finančne možnosti Ministrstva za
šport, saj smo prejeli informacijo, da do sprejetja proračuna ne moremo vedeti koliko denarja
bodo zveze dobile (lansko leto cca 280.000 €). Ne vemo koliko so stvari vprašljive in tvegane.
Ugotovili smo da brez drastičnih sprememb ne bo šlo. Dejal je da bo naštel kategorije stroškov
katere bomo morali znižati oziroma zelo paziti za leto 2012. Poudaril je, da je bil del teh
razgovorov že opravljenih, za zmanjšanje plač cele ekipe zaposlenih v pisarni (znižanja bodo
šla tja do 20 tudi 25%). To pa ni edini vidik nižanja stroškov za zaposlene, nižali se bodo stroški
interneta, telefonov, računovodskih storitev, časopisov… Verjetno bo potrebno nižati tudi
stroške pri reprezentancah, veliko se bo treba tudi seliti iz Ljubljane (nastanitve reprezentanc,
tekme…). Treba bo začasno znižati honorarje zunanjih sodelavcev, kakšno pogodbo pa tudi
odpovedati. Lanski rezultat smo končali tam nekje blizu 0, imamo pa težko breme iz preteklih
let, ker imamo na prihodkovni ravni hude omejitve. Racionalno bomo morali poslovati na vseh
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področjih. Poudaril je, da je o znižanju plač zaposlenih na zvezi že govoril, kar pa bo potrebno
tudi na področju reprezentanc, pri čemer se bomo seveda trudili, da športnega in
tekmovalnega dela ne bomo bistveno okrnili. Povedal je, da so ocenili, da bo poleg začasnega
znižanja plač zaposlenih na zvezi hkrati potrebno znižanje pogodb selektorjev in njihovih
pomočnikov. Hkrati so ocenili, da moramo priti na letni proračun približno 750.000 €. Če to
primerjamo z lanskim je to 37 – 38% zmanjšanje. Dodal je, da bi se želel zahvaliti nekaterim
članom predsedstva, ki so bili zelo aktivni pri sklepanju novih sponzorskih pogodb in pri
podaljšanju pogodb pri že obstoječih sponzorjih. Povedal je, da je pisarna v zadnjem času zelo
aktivno delala na pridobivanju sponzorskih sredstev ter da bodo s tem še nadaljevali. Pozval je
h komentarjem oziroma k razpravi.
BOŠTJAN KOZOLE je poudaril, da moramo ohraniti naš šport na tej ravni ter da je bilo v zadnjih
treh letih ugotovljeno precej potratno obnašanje in dodal, da v tem trenutku ne bomo
razpravljali za nazaj. Da je že to dosežek dobiti toliko sponzorskih pogodb v tako kratkem času
ter da je še veliko odprtega in da lahko še marsikaj storimo. Potrebno je da ohranimo naš šport
na tem nivoju, da bi ostali uspehi temu primerni. Zgoditi se mora tudi kaka odpoved, ker
živimo v takem času.
BOR ROZMAN je povedal, da je to edina možna in trezna poteza, ki jo mora predsedstvo
sprejeti, da se prilagodimo trenutnim razmeram v skladu s pravnimi in ostalimi normami ki
obstajajo. Dodal je, da če je predsednik prej pohvalil nekatere prisotne člane predsedstva, ki
so uspeli dobiti nove sponzorske pogodbe ali podaljšati že obstoječe, on na tem mestu želi
poudariti, da je predsednik tisti, ki odpre marsikatera vrata in je tista gonilna sila, ki nam vsem
pomaga z odpiranjem vrat in telefonskimi klici, ker je on sam včasih preskromen.
BORUT ŠKABAR se je strinjal, da so časi vsekakor zelo slabi, da se vsi zelo trudimo in delamo za
naš rokomet vse. Potrebno bo prenašati rokomet iz prestolnice v Koper, na gorenjsko,
dolenjsko… Na ta način bomo morali dajati iste pogoje ob dosti nižjih cenah menil je, da bi bilo
edino pravilno, da to podprejo.
GORAN CVIJIČ je povedal, da o tem ni potrebno kaj dosti govoriti saj je že vse napisano. Plače
se bodo znižale od 15 do 25%, znižale se bodo tudi pogodbe ter pojasnil, da si ne moremo več
privoščiti financiranja oddelka Gimnazije Šiška., saj nas le ta na letni ravni stane 16.000,00 €.
Poudaril je, da ne gre samo za krčenje, da je Uroš Mohorič, vodja moških reprezentanc, že v
lanskem letu s Koraturjem zagotovil pogodbo, da bodo mlade reprezentance lahko nadaljevale
svoje delo (mladinci, kadeti).
JANEZ MARTINČIČ je povedal, da se bo potrebno prilagoditi spremembam in da je vesel, ker
sliši, da se to že dogaja, da imajo tudi klubi velike težave in da ne bodo zmogli plačevati
članarin pravočasno, da pa bodo seveda plačali ko bodo imeli denar. Poudaril je da bomo
morali biti vsi strpni in potrpežljivi.
ALEŠ PRAZNIK je povedal da ga je razveselilo kar je povedal Goran Cvijič glede mladih
reprezentanc. Dodal je, da je rokomet v trendu padanja ter da s terena prihajajo informacije,
da se mladi zelo težko odločajo za ta šport. Povedal je, da je bilo veliko zamujenega, z
ukinitvijo oddelka na Gimnaziji Šiška pa bo trend padanja samo še naraščal. Dodal je, da so to
stvari ki zelo negativno vplivajo na podobo rokometa in prosil, za maksimalno resnost pri
odločitvah kot je ukinitev oddelka na Gimnaziji Šiška in poskrbeti, da se krči najprej na tistih
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področjih na katerih se ne gradi podoba mladih. Strinjal se je, da imajo klubi veliko težav in
dodal, da je treba doreči tudi kako se bo plačevalo sodnike, saj je za marsikateri klub že 200 €
velik strošek.
GORAN CVIJIČ je pojasnil, da se programa Gimnazije Šiška ne ukinja, da se ukinja samo
sofinanciranje.
PREDSEDNIK je povedal, da mora na tem mestu pomagati država.
KARLO KASTELIC je povedal, da ga veseli, da se zavedajo situacije, saj ne živimo v času, ko
nam ne bi nič manjkalo. Dodal je, da se moramo opreti na lastne sile, na notranje rezerve, ki
jih imamo, da bomo lahko vsi še bolje delali.
PREDSEDNIK se je zahvalil za podporo in predlagal, da se revidiran plan potrdi v takih okvirih
kot je bil pripravljen ter da se zadolži pisarno, da se to pelje še naprej in dodal, da sta
varčnost in skromnost okvir našega dela.
PREDSEDNIK je podal naslednji
SKLEP
Sprejme se revidiran plan za leto 2012.
Sklep je bil soglasno sprejet (14 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽAN).

Ad 3.
Dopis MŠŠ – Nacionalne panožne šole
LEOPOLD KALIN je povedal, da Ministrstvo za šolstvo in šport ustavlja plačila za trenerje.
PREDSEDNIK je povedal, da smo prejeli dopis glede začasnega zadržanja izplačevanja na
integralnih postavkah s katerim se ustavi prevzemanje vseh novih finančnih obveznosti.
Napisali so še, da predvidevajo, da bodo postopke za sofinanciranje delno nadaljevali po
sprejemu rebalansa državnega proračuna za leto 2012 ter, da nas bodo o nadaljnjih
postopkih pravočasno obveščali. Dodal je še, da se je predsedstvo s tem seznanilo že v 2.
točki, tako, da o tem ne bodo glasovali.
KARLO KASTELIC je povedal, da ga je strah tega kar je povedal že Aleš Praznik in sicer, da
če mi ne bomo dali denarja ga tudi Gimnazija Šiška ne bo imela sredstev za nadaljne delo.
Bojazen je na mestu.
PREDSEDNIK se je strinjal, da je bojazen na mestu, vendar je prav, da tudi Gimnazija Šiška
sama vrši pritisk na Ministrstvo za šolstvo in šport.
ALEŠ PRAZNIK je dodal, da če mi ne bomo vršili pritiska nad tistim, katerega smo si izbrali
za oblast tudi ne bo dobro. Povedal je, da je Atletska zveza poslala zelo strog dopis ter, da
bi morala ukrepati tudi Rokometna zveza, da sicer ve, da je aktivnosti glede tega vodil
Goran Cvijič vendar je menil, da nismo naredili dovolj, da bi morale ukrepati vse zveze.
Dne 01.03.2012 so potekle pogodbe, tisti, ki jih financirajo pa nimajo denarja.
PREDSEDNIK je pojasnil, da vse povedano drži, vendar pa sprememba plana ne pomeni, da
teh aktivnosti ne bomo vodili. Dodal je, da je Goran Cvijič zadolžen, da pripravi dopis, da
bi se dobilo čim več sredstev, katerega naj se pošlje na pristojnega ministra, kopijo pa še
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na ministra za finance ter predsedniku OKS-a, preko katerega bi morale vse panožne zveze
vršiti pritisk.

Ad 4.
a)

Dopis RK Celje Pivovarna Laško – SEHA liga
Stališče združenja klubov 1. NLB Leasing lige
b)
Stališče Strokovnega odbora

PREDSEDNIK je na kratko podal informacijo glede SEHA lige. Že pred časom je bila na sestanku
dana iniciativa za SEHA ligo, na eni strani se je pokazal interes na drugi pa zadržanost. Dodal
je, da glede na to, da je RK Celje Pivovarna Laško poslal na predsedstvo in v.d. generalnega
sekretarja dopis s prošnjo, da se ponovno preveri ta možnost. Besedo je nato predal
predsedniku Strokovnega sveta ter predsedniku 1. NLB Leasing lige, tako, da sta se točki 4.a in
4.b obravnavali sočasno.
ALEŠ PRAZNIK je povedal, da so na sestanku Strokovnega sveta obdelali to področje ter se
pogovorili o pozitivnih in negativnih straneh vstopanja klubov v SEHA ligo. Prevladale so,
negativne. Ugotovili so, da bi s SEHA ligo oslabili predvsem delo manjših krajev in s tem okrnili
uspeh slovenskega rokometa. Enotno mnenje članov Strokovnega sveta glede vstopanja klubov
v SEHA ligo je odklonilno, ker ne morejo preprečiti, da vključevanje klubov v takšno ligo ne bi
okrnilo rednega tekmovanja v ligi.
STANE OSTRELIČ je povedal, da ta pobuda ni sveža, saj traja že dve leti ter, da so pobude za
vstop v SEHA ligo prejemali vodilni slovenski klubi: Gorenje, Celje in Cimos. Dodal je, da je kot
predsednik združenja dne 22.12.2011 na zadnji konferenci uvrstil na dnevni red to
problematiko, z namenom pridobitve mnenja prvoligašev. Večina je podprla predlagani sklep,
kljub različnim mnenjem znotraj 1. Lige. Mnenje večine je bilo, da lahko klubi 1. NLB Leasing
lige igrajo v SEHA ligi oziroma katerikoli drugi ligi pod pogojem, da klub odigra vse tekme kot
so določene v programu tekmovanja, drugih zadržkov niso imeli.
PREDSEDNIK je vprašal kako je z napovedjo licenciranja.
STANE OSTRELIČ je povedal, da je bil na to temo izdelan Predlog licenciranja, katerega je
potrebno dobro prebrati. Odločili so se, da se bo začelo s poskusnim licenciranjem v sezoni
2012/2013. V sezoni 2013/2014 pa bi ga sprejeli pod pogojem, da klub izpolnjuje pogoje z
vidika predlaganih kriterijev.
GORAN CVIJIČ je želel obvestiti člane predsedstva, da pisarna RZS ni prejela nobene uradne
pobude s strani vodij SEHA lige oziroma nacionalnih zvez.
STANE OSTRELIČ je pojasnil, da niso vse lige organizirane tako kot so pri nas ter, da se pri vseh
ne razpravlja na takšen način kot pri naših ligah.
GORAN CVIJIČ je dodal, da je to tekmovanje prekinjeno štiri kroge pred koncem, ker so baje že
znani zmagovalci.
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PREDSEDNIK je povedal, da so o SEHA ligi razpravljali tudi na Strokovnem svetu ter, da
obstajajo tudi pozitivne (ne le sponzorske tudi tekmovalne) strani takšnega regionalnega
tekmovanja. Opozoril je, da tega produkta ne bi veljalo uničiti ter dodal, da je 1. NLB Leasing
liga sprejela dober sklep, da klubi odigrajo vse tekme tako, da tekmovalnega koledarja ne bi
spreminjali.
STANE OSTRELIČ je pojasnil, da so vsem klubom predlagali, da bi počakali eno leto in glede na
to, da so v ligi štirje klubi, videli kaj bo.
PREDSEDNIK je dodal, da je to pomemben podatek, da so prvič po dolgem času v ligi šampionov
štirje klubi. Povedal je še, da mora dati vso podporo in priznanje Leopoldu Kalinu glede
njegove vloge znotraj EHF-a.
Povzel je, da se je predsedstvo seznanilo s stališčem stroke in 1. NLB Leasing lige ter pozval
predsedstvo h glasovanju, da sprejme naslednji
SKLEP
Sprejme se stališče stroke in 1. NLB Leasing lige ter, da se v pisarni pripravi ustrezen
dopis na RK Celje Pivovarna Laško.
Sklep je bil soglasno sprejet (14 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽAN).
Ad 5.
Poročilo selektorja moške članske reprezentance Slovenije EP Srbija 2012
(Boris Denić)
BORIS DENIĆ je povedal, da bo na kratko povzel svoje poročilo. Že v mesecu decembru so se
odločili, da bodo ostali v Sloveniji in začeli s taktičnim delom, ta teden jim je nato zelo
pomagal v nadaljevanju priprav na evropsko prvenstvo. Tako so ostali v Sloveniji in trenirali,
delali vse obrambne formacije, naredili morfološka testiranja državne reprezentance… Od
26.12.2011 do 14.01.2012 so bili v Zrečah na pripravah, kjer so imeli 19 delovnih dni, na tem
mestu se je zahvalil Rokometni zvezi, da so imeli v Zrečah lahko vse pogoje za dobro delo, saj
so v tem času opravili 30 treningov, 6 fitnesov in 3 tekme. Povedal je, da so fantje prišli zelo
dobro fizično pripravljeni tako, da so lahko samo nadgrajevali, delali so zelo kvalitetno. Dodal
je, da on kot trener vedno meni, da bi bilo možno narediti več. Glede samega evropskega
prvenstva je povedal, da pričakuje bolj vprašanja s strani predsedstva, glede na vse videno.
Reprezentanca je delovala dobro in stabilno, sama uvrstitev na 6. mesto v Srbiji je dobra,
menil je, da bi morali zmagati še kakšno tekmo več, s tem je mislil na reprezentanci Norveške
in Francije. Sicer se tudi v primeru, da bi premagali ti dve reprezentanci ne bi kaj dosti
spremenilo, ker bi bilo potem spet vse povezano s špansko reprezentanco. Na tem mestu je
čestital reprezentanci za dobro delo, ekipo, složnost in za enotno razmišljanje, da se tekma
dobi in da se naredi dober rezultat.
PREDSEDNIK je povedal, da so takoj po prihodu iz Srbije organizirali sprejem za predstavnike
medijev, selektorje in del ekipe. Pohvalil je igralce, da so vse skupaj zdržali. Obenem je
čestital in se zahvalil selektorju in njegovemu pomočniku. Dodal je, da predsedstvo ne vrši
nobenega pritiska, reprezentanca je na evropskem prvenstvu dosegla 6. mesto, na Olimpijado
žal ne gremo. Na tem je potrebno graditi. Še enkrat se je zahvalil selektorju, ekipi in
predstavnikom medijev. Veliko nam je pomenilo, da je starosta Ivo Milovanovič povedal, da je
že velikokrat poročal s podobnih dogodkov vendar še od nobene zveze ni dobil toliko podpore,
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za kar sta zaslužna predvsem Uroš Mohorič in Goran Cvijič. Dodal je še, da je vesel, da je imel
Leopold Kalin pomembno vlogo na EP v Srbiji kot delegat na pomembnih tekmah. Prav tako smo
imeli 1. najboljšega srednjega igralca – Uroša Zormana, da so ga vzeli med prvo sedmerico je
veliko priznanje tako Urošu kot reprezentanci.
BOŠTJAN KOZOLE je najprej čestital selektorju in celotni ekipi ter povedal, da je zelo
zadovoljen z njegovim poročilom. Imel pa je konkretno vprašanje in sicer, da je bil med
devetimi tekmami največji poraz za 3 gole. Od devetih tekem so dosegli 3 zmage in en
neodločen rezultat. Zanimalo ga je, če lahko glede tega kaj storijo.
BORIS DENIĆ je razložil, da se tukaj skriva veliko vprašanj. Igrali so ekstremno hitro s 75 celo
80 napadi na tekmo. Ves čas se trudijo igrati v obrambi in hkrati doseči čim večje število golov.
Veliko lahko še naredijo, Nenad je na žalost poškodovan, Mačkovšek bo šele prišel…
PREDSEDNIK je vprašal, če se bo ta hitrost izgubila, ko bodo prej našteti igralci vstopili v igro
ter če se že kažejo kakšna nova imena.
BORIS DENIĆ je pojasnil, da bo hitrost ostala, med novimi imeni pa je izpostavil Žaliča iz RK
Celje Pivovarna Laško.
BOR ROZMAN je vprašal kakšna je ocena teh mladih, ki so šli v Srbijo glede na to, da je bila
takrat skepsa, če se bodo znašli. Videli pa smo avtoritativno vlogo Uroša zlasti na tekmi z
Islandijo.
BORIS DENIĆ je povedal, da je to sigurno predstavljalo nek pritisk, saj so imeli 10 mladih
igralcev. Evropsko prvenstvo je stvar, ki jo je potrebno doživeti. To je bilo najbolj vidno pri
tekmi z Norveško, kjer so povedli s 3:0. Poudaril je, da obstajata tako obvezna kot neobvezna
igra, ki je prav tako kontrolirana. Mladim in še neizkušenim igralcem niso dovolili, da bi se
samo sprehajali. Dodal je, da je bil danes Uroš Zorman proglašen za najboljšega igralca v
Evropi. Tega naziva mu ni podelila Slovenija temveč Evropa. Dodal je, da moramo spoštovati
kar imamo, saj imamo kar nekaj fantov, ki igrajo v evropskih klubih. Veliko jih je sposobnih
igrati na tem nivoju.
ALEŠ PRAZNIK je povedal, da ima Strokovni odbor lep običaj, da povabi selektorje, da
predstavijo svoje poročilo. Žal pa zadnje seje še niso imeli zaradi odsotnosti večine članov.
Zanimalo ga je čigava je bila odločitev, da bodo šli z 2 točkama naprej in out.
BORIS DENIĆ je pojasnil, da je bila to njegova odločitev in njegova odgovornost. Razložil je, da
je fante vprašal za mnenje kaj bi storili, odločil pa se je sam. Tako je bila tekma peljana
naprej, ko je bilo vse odvisno samo še od njih je vzel time out in ekipo vprašal ali gredo z 0 ali
na 2 gola. Odločili so se za slednje, kar je Uroš tudi naredil in to športno s tem ni nič narobe.
Za svojo državo je naredil samo dobro. Ko je Makedonija izpadla iz tekmovanja sta igrali
Norveška in Švedska z rezultatom 24:24, ni nihče vprašal zakaj, ko pa Slovenija nekaj naredi pa
vsi postavljajo vprašanja. Dodal je, da sta po tekmi v hotelu prišla h njemu selektor in
pomočnik norveške reprezentance in mu čestitala ter povedala, da bi v njegovem primeru
ravnala enako.
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KARLO KASTELIC se je pridružil čestitkam ter dodal, da je rezultat reprezentance rezultat lige,
ki smo jo ustvarili. Povedal je še, da imamo na ključnih položajih preveč tujcev, s tem je mislil
predvsem zunanje igralce, srednji so bolj bogati.
BORUT ŠKABAR je povedal, da mu je bilo najbolj všeč, ko smo igrali z Barcelono, saj so igralci
na tisti tekmi pokazali vse najboljše pogoje rokometne igre. Opozoril je še, da je to 2.
Najboljša uvrstitev, česar nikakor ne smemo pozabiti.
PREDSEDNIK se je zahvalil vsem ter zaključil točko z naslednjim sklepom
SKLEP
Predsedstvo sprejme poročilo selektorja moške članske reprezentance Slovenije EP Srbija
2012.
Sklep je bil soglasno sprejet (14 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽAN).

Ad 6.
11. Redni EHF kongres, ki bo od 22.06. do 23.06.2012 v Monte Carlu/Monaku –
kandidature RZS za funkcije v EHF-u
PREDSEDNIK je prosil Leopolda Kalina, da predstavi kandidature.
LEOPOLD KALIN je povedal, da bodo 22.06. in 23.06.2012 na kongresu EHF-a potekale tudi
volitve teles v tekmovalno komisijo, arbitražo… Najprej je predstavil svojo kandidaturo, glede
na to, da zaključuje svoj mandat kot član tekmovalne komisije. Za to mesto po Statutu EHF-a
ne more več kandidirati, bi pa kandidiral za mesto predsednik tekmovalne komisije. To mesto
se bo letos izpraznilo, saj Jan Tyk ne more več kandidirati. Druga dva kandidata sta Marko
Šibila in dr. Marta Bon. Marko Šibila je želel kandidirati za metodiko in treniranje, za dr. Marto
Bon pa se je odločil glede na trend EHF-a in na pobudo predsednika.
Kot drugo stvar je izpostavil, da v terminu kongresa od 22.06. do 23.06.2012 predsednik nima
časa tako, da je potrebno določiti še eno osebo, ki bi šla skupaj z njim na kongres, saj vse
stroške krije EHF. Predlagal je, da bi šel z njim Goran Cvijič.
PREDSEDNIK je povedal, da Goran Cvijič in Leopold Kalin skupaj dobro delata ter da postaja
ekipa v pisarni vedno bolj homogena.
STANE OSTRELIĆ je vprašal kdo so bili slovenski člani komisije do sedaj, ker se mu zdi ponudba
našega kadra delavcev zelo ozka. Zanimalo ga je zakaj ne kandidira kdo izmed članov
predsedstva, saj, če ne bo uspelo njemu imamo lahko v najboljšem primeru dve osebi na
nepomembnih mestih.
LEOPOLD KALIN je pojasnil, da se ta organ voli s strani predsedstva EHF-a. Kandidati pa so bili
predlagani s strani pisarne RZS. Povedal je, da je bil do sedaj on 3 mandate zadolžen za ženske
klube v Evropi, Alenka Cuderman pa je bila 3 mandate v arbitražni komisiji. Eno leto pred
potekom mandata je odstopila, drugače pa je bila izredno natančna in resna.
STANE OSTRELIČ je vprašal, če je to vse kar je zveza ponudila.
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PREDSEDNIK je povedal, da meni, da je bolje ponuditi 3 kandidate in nekaj dobiti kot pa
ponuditi 30 kandidatov od katerih ne bi nikogar izbrali. Zdaj gre bolj za vprašanje lobiranja. Za
naslednji kongres pa bi bilo res dobro ponuditi več kandidatov.
ALEŠ PRAZNIK je vprašal, če se na teh volitvah podaljšuje tudi mandat predsednika EHF-a.
LEOPOLD KALIN je potrdil.
STANE OSTRELIČ je vprašal, če ponovno kandidira gospod iz Norveške.
PREDSEDNIK je povedal, da je ta gospod odstopil ter, da kandidira gospod iz Francije. Pojasnil
je, da je bil na 20 letnici kjer ga je spoznal ter dodal, da je bil že takrat močnejši kot sedanji
predsednik.
ALEŠ PRAZNIK je povedal, da smo že imeli kandidata za predsednika EHF-a in da upa, da bo
zdajšnji predsednik v boljših časih še pristojen ter, da bo lahko kandidiral, ker bi bil zelo
primeren za mednarodne zadeve.
PREDSEDNIK je pojasnil, da tega v tem trenutku ne bi mogel sprejeti ter podal na glasovanje
naslednji
SKLEP
Predsedstvo podpre kandidate, ki so bili predstavljeni ter se strinja s tem, da gre na EHFov kongres skupaj z Leopoldom Kalinom tudi Goran Cvijič.
Sklep je bil soglasno sprejet (14 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽAN).

Ad 7
Tekoče zadeve:
a) dopis italijanske rokometne zveze glede sodelovanja njihove ekipe v 1.
ligi za ženske
PREDSEDNIK je povedal, da je predsedstvo italijanske Rokometne zveze pisalo našemu
predsedstvu, da ga seznani z idejo projekta, ki bi utegnil spraviti reprezentanco na nek višji
nivo, da bi njihova ženska reprezentanca igrala z našo. Poslali so nam zanimivo pobudo pri
čemer bi pokrili vse stroške. To pobudo smo posredovali 1. ženski ligi, da o zadevi razmisli.
LEOPOLD KALIN je povedal, da je 1. ženska liga idejo sprejela z navdušenjem ter, da so bili
vsi od 9-ih prisotnih za. Pooblastili so Gorana Cvijiča, da poskusi iz te ideje iztržiti kakšno
dodano vrednost. Sam projekt se imenuje Rio 2016, trenirajo v vojaškem športnem centru v
Rimu. Želijo igrati v ligi, poravnali pa bi vse stroške prevoza in nastanitve. V enem vikendu
bi odigrali dve tekmi z eno ali dvema ekipama (Krim, Olimpija). Da bi lahko podpisali
protokol o sodelovanju oziroma, da bi jim lahko sporočili, da je njihova prošnja uslišana ter
da se klubi s tem strinjajo je potreben čim prejšnji sestanek, da se o vsem dogovorimo.
PREDSEDNIK je povedal, da je potrebno taktično napisati dopis s katerim bi jih obvestili, da
je zadeva za nas privlačna in zanimiva, se dogovoriti za sestanek, ostale elemente pogovora
pa dogovoriti na sestanku samem. To je potrebno urediti p.r.-ovsko samo pokazati interes
vse ostalo pa se ogovoriti na samem sestanku. Na glasovanje je podal naslednji
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SKLEP
Predsedstvo se je seznanilo z dopisom italijanske rokometne zveze, projekt podpirajo
saj gre za močen klub, ki nam predstavlja konkurenco.
Sklep je bil soglasno sprejet (14 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽAN).

b) problematika RD Loka
PREDSEDNIK je povedal, da morajo poskusiti najti možnost rešitve saj gre za čustveno stvar.
Povedal je, da se zavzema za rešitev, ki bi mladini omogočila igrati rokomet hkrati pa je
poudaril, da mora kot predsednik zagovarjati legitimnost.
LEOPOLD KALIN je povedal, da se strinja s predsednikom, da gre za zelo bolečo problematiko.
Rokometno društvo Merkur je sprožilo stečaj o čemer smo na RZS prejeli dopis stečajnega
upravitelja, da RD Merkur izstopa iz vseh tekmovanj. Povedal je, da se je pisarna v tem
primeru zelo angažirala tako on osebno kot tudi komisar tekmovanj Samo Kuzma. Registrirali so
novo pravno osebo RD Loka 2012. Po pravilih se v tekmovanje ne more vključiti druga pravna
oseba zato so klubu svetovali naj pridobi soglasja vseh klubov skupaj z jasnim stališčem v
kakšni konkurenci lahko nastopajo. Pridobili so odgovore in večina klubov je dala soglasje razen
Celja, ki je postavilo vprašanje kaj to pomeni. Po razgovoru z nekaterimi člani predsedstva se
je poslal dopis. Da glede na to, da ne moremo dovoliti, da ti otroci ne bi igrali, zato smo
sporočili, da obstaja možnost, da Loka igra zunaj konkurence. Vseh 22 klubov smo o tem
obvestili, 7 se jih ni odzvalo zato smo jih še enkrat pozvali, da se opredelijo tako, da še vedno
čakamo na odgovor nekaterih klubov.
ALEŠ PRAZNIK je povedal, da DRŠ Aleš Praznik še ni dala odgovora, ker so dobili vprašanje tik
pred zdajci.
LEOPOLD KALIN je opozoril, da moramo spoštovati zakon.
PREDSEDNIK je odprl razpravo.
JOŽE GALOF je povedal, da se odločamo o 120 igralcih.
ALEŠ PRAZNIK je povedal, da mu je žal, da ni prisoten komisar tekmovanj Samo Kuzma, ki bi
lahko marsikaj pojasnil. Podvomil je, da vse danes povedano drži saj je Leopold Kalin poslal
dopis na klube pred današnjo sejo predsedstva ter dodal, da ne razume zakaj se mu je s tem
tako zelo mudilo. Pozval je, da bi kot institucija morali najti vsako možnost, da bi otroci lahko
tekmovali. Vsi igralci so bili za letošnjo sezono že licencirani in se vprašal, če je stečajni
upravitelj lahko nad našim statutom. Povedal je, da se trener težko postavi pred igralce in
njihove starše ter jim pove, da ne morejo več igrati. Apeliral je na predsedstvo, da bi
pomagalo najti način, da bi otroci vseeno lahko igrali.
LEOPOLD KALIN je pojasnil, da ne glede na to, da Samo Kuzma ni prisoten sta v tem sodelovala
skupaj. Skušali smo pomagati.
ALEŠ PRAZNIK je povedal, da je njihov klub z Merkurjem oziroma Loko odigral dve tekmi in s
tem imel stroške – nepotrebne stroške, če je klub izstopil.
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URBAN GOLOB je povedal, da lahko posežemo samo na tisti del pravnega normativa na katerega
imajo vpliv in to v času, da se tekme še lahko odigrajo.
JANEZ MARTINČIČ je povedal, da je včeraj prišla pobuda, da bi se tekme vnaprej registrirale z
10:0, sklicujoč se na 5. člen propozicij.
JOŽE GALOF je pojasnil, da imamo sedaj dva člana Rokometne zveze RD Merkur v stečaju in RD
Loka 2012. Danes malo po drugi uri je bil poslan mail vsem klubom, da se tekme RD Merkurja
ne igrajo.
JANEZ MARTINČIČ je povedal, da se mu to zdi neresno.
JOŽE GALOF je povedal, da se ni strinjal s tem, da se klubu za tekme piše rezultat 10:0 in da,
bo klub izključen, ko se bo to zgodilo dvakrat. Prosil je, da naj pustijo tako, da bo klub
normalno hodil na tekme, ko pa na katero od tekem ne bodo prišli naj jim pišejo rezultat 10:0.
Predlagal je, da se tak predlog vzame v obzir.
BOR ROZMAN je povedal, da ima težko nalogo in da ga bo čustveno zaneslo na stran RD Loka,
kjer je zrasel. Dodal je, da pravila, ki jih zveza kot taka sprejema niso pravila za ta čas ter, da
meni, da je čas da se naredi kakšna sprememba pravnih aktov. Opozoril je, da RD Loka ni
osamljen primer in da moramo razmisliti kaj bomo storili z naslednjo Loko. Spraševal se je, če
bo ta seja predsedstva lahko dorekla, da se za te licencirane igralce najde nevtralno območje,
da se jim omogoči, da odigrajo tekme.
ALEŠ PRAZNIK je vprašal, če je stečajni upravitelj v dopisu napisal, da klub izstopa iz
tekmovanja.
BOR ROZMAN je vprašal, če ima predsedstvo to možnost, da se opredeli , da se poskuša poiskati
možnost, da bi se te licencirane igralce na kakšen način zaposlilo kot ekipo RZS, da bi lahko
odigrali tekme.
PREDSEDNIK je pozval h predlogom.
KARLO KASTELIC je povedal, da glede na to kaj piše v tem dopisu in da klub nima dolgov do RZS
meni, da ni ovir da jim ne bi omogočili tekmovanja kljub temu, da teče stečajni postopek, ki še
ni končan.
BOŠTJAN KOZOLE je povedal, da v tej točki ne bo glasoval, ker za to ni pristojen.
PREDSEDNIK je povedal, da je stvar večplastna ter da ne ve, če je predsedstvo pristojno, da o
tem razpravlja. Na tem mestu je negativno ocenil delo pisarne RZS, ker glede na to, da se je
pošiljalo dopise na klube kljub temu, da je bila ta problematika na dnevnem redu današnje
seje predsedstva. Predlagal je, da poiščemo tako pošteno kot tudi legalno rešitev. Na podlagi
večinsko izraženega mnenja s strani klubov naj Loka igra o tem ali se bodo tekme registrirale
pa se danes ne želimo opredeliti. Na klube pošljimo navodilo, da se tekme odigrajo, mi pa
bomo v roku 10 oziroma 14 dni pregledali naše akte in pravilnike ter se prepričali, če so možne
kje kakšne spremembe. Poudaril je, da ničesar ne prejudiciramo niti končnih rezultatov niti ali
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bo klub igral v konkurenci ali izven konkurence. Tekme naj se torej odigrajo, mladina naj igra,
mi pa bomo sporočili kakšne možnosti obstajajo. Na glasovanje je podal naslednji
SKLEP
Predsedstvo se je seznanilo s problematiko RD Loka in se strinjalo, da tekme ne odpadejo,
da mladina igra naprej ter, da se predsedstvo trenutno ne opredeli o tem ali bo RD Loka
igrala znotraj ali izven konkurence. V roku 10 do 14 dni, ko se bodo pregledali akti in
pravilniki RZS, ko bomo videli kje smo fleksibilni, bodo klubom sporočili odločitev.
Sklep je bil sprejet (8 ZA, 5 PROTI, 1 VZDRŽAN).

Ad 8
Razno

PREDSEDNIK je povedal, da bo naslednja seja predsedstva 09.05.2012 ob 17.00 uri na sedežu
Rokometne zveze. Seja skupščine pa bo 31.05.2012 ob 15.00 uri v hotelu Paka v Velenju pred
žensko tekmo Slovenija : Švedska. Glavne točke dnevnega reda bodo:
•
•
•
•
•
•
•

Statut
Tekmovalni pravilnik
Dopolnitev predsedstva
Finančno poročilo 2011
Revidiran plan 2012
Dopolnitev delovnih teles
Razno

Predsednik je obvestil člane predsedstva, da smo v tem tednu prejeli dopis predsednika
finančne komisije Mitje Smolka, ker pa je dopis prispel prepozno, ga nismo uvrstili na dnevni
red. V treh tednih naj bi finančna komisija naredila neko dokončno rešitev problema plačevanja
sodnikov za naslednjo sezono, za sedaj pa predlagajo, da se sodnike plačuje enako kot v prvi
polovici sezone. Pojasnil je, da o tem ne bi razpravljalo predsedstvo temveč naj se o tem po
pameti dogovori pisarna in poišče končno rešitev.
STANE OSTRELIČ je vprašal koliko klubov mora priti na skupščino, da bomo sklepčni ter pozval,
da naj pridejo v čim večjem številu.
BOR ROZMAN je dodal, da se zelo trudijo za popularizacijo rokometa. Trije člani predsedstva so
tako vabljeni na okroglo mizo katere sponzor je Amicus ter, da v letošnjem letu pričakujejo
vabilo na še dve podobni konferenci.
BORUT ŠKABAR je člane predsedstva povabil na turistično kmetijo v okolici Kozine ter
predlagal, da se naslednja seja predsedstva opravi tam 09.05.2012 ob 16.00 uri.
ALEŠ PRAZNIK je povedal, da so te dni prejeli dokumentacijo o Tekmovalnem pravilniku, ki je
bil že velikokrat popravljen z namenom, da se ga ponovno popravi. Povedal je, da ga moti, da
je bil poslan Tekmovalni pravilnik brez podpisa oziroma brez avtorja.
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LEOPOLD KALIN je povedal, da je ta pravilnik že 4 leta v pripravi.
ALEŠ PRAZNIK je vztrajal, da bi se moralo napisati kdo je avtor popravkov, da bi vedel na koga
se lahko obrne.
PREDSEDNIK je povedal, da na tej točki zelo podpira Aleša Praznika in vztrajal, da mora biti vse
kar pride z Rokometne zveze podpisano z imenom in priimkom, saj imamo zato ljudi, ki jih
plačujemo. Rokometna zveza Slovenije namesto podpisa ni dovolj in je nekaj imaginarnega.
JANEZ MARTINČIČ je povedal, da so ga predstavniki klubov prosili, da preveri kako so lahko bile
registracije v marcu, če je prestopni rok do 01.03.2012, ker imajo dokumentacijo z datumi
02.03.2012 in 16.03.2012.
BOŠTJAN KOZOLE je pojasnil, da sta registracija in prestop dve različni stvari.
PREDSEDNIK je prosil pisarno, da to preveri ter predlagal idejo za naslednji mandat, da bi si
nekateri člani predsedstva vsebinske sklope nalog malo razdelili.
Ob 17.30 uri je predsedstvo zaključilo 14. redno sejo predsedstva.

Ljubljana, 20.04.2012

Franjo Bobinac, l.r.
Predsednik Rokometne zveze Slovenije

Zapisala:
Vanja Hribernik
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