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ZAPISNIK 
6. seje predsedstva Rokometne zveze Slovenije, 

ki je bila  v sredo, 17. junija 2009 ob 14:00 uri 
v prostorih Rokometne zveze Slovenije, Leskoškova cesta 9e, 1000 Ljubljana. 

 
PRISOTNI ČLANI: Franjo BOBINAC, Matjaž AVSEC, dr. Marta BON (prisotna samo pri 10. točki), 
Jože GALOF, Dušan KECMAN, Boštjan KOZOLE, Izidor KRIVEC, Andrijana STARINA KOSEM 
(pooblastila Dušana Zorka), Vesna PUŠ, Boško ŠROT (pooblastil Dušana Zorka), Dušan ZORKO;  
 
ODSOTNI ČLANI: Zoran JANKOVIĆ, Franc KRAŠOVEC, Beno LAPAJNE, Boštjan NAPAST, Marjan 
NOVAK, Franci PLIBERŠEK, Janko STREL, dr. Marko ŠIBILA;  
 
OSTALI PRISOTNI: zaposleni pisarne RZS, mediji.  
 
DNEVNI RED: 
1. Potrditev zapisnika 3., 4., 5. seje predsedstva RZS;   
2. Poročilo generalnega sekretarja o realizaciji sklepov prejšnjih sej predsedstva ter o 

aktivnostih RZS za obdobje od zadnje seje predsedstva (Tomaž Jeršič);  
3. Strokovni svet RZS (dr. Marko Šibila):  

a) Zapisnik seje z dne 12.05.2009; 
4. Akti RZS (Samo Kuzma);  

a) Predlog sprememb Registracijskega pravilnika; 
b) Predlog sprememb Disciplinskega pravilnika RZS; 

5. Pobuda RK Celja Pivovarne Laško in RK Gorenja (Tomaž Jeršič); 
6. Zahteva za varstvo zakonitosti Ivice Obrvana (Tomaž Jeršič);  
7. Pobuda Združenja 1. B ženske lige in Združenja klubov tekmovanja mladih glede svojih 

predstavnikov v predsedstvu (Samo Kuzma);  
8. Sklic 11. seje skupščine Rokometne zveze Slovenije - termin in dnevni red (Tomaž 

Jeršič); 
9. Zamenjava člana Sveta Fundacije za financiranje športnih organizacij (Tomaž Jeršič); 
10. Tekoče zadeve in razno.  
 
PREDSEDNIK Franjo BOBINAC je pozdravil vse navzoče ter odprl 6. sejo predsedstva RZS. V 
nadaljevanju je podal ugotovitev, da je prisotnih 10 članov od 20 članov predsedstva. Dušan 
Zorko je skladno s pooblastilom zastopal tudi Boška Šrota in Andrijano Starino Kosem. Ker to ni 
zadostovalo za sklepčnost, je podal predlog, da se del seje opravi korespondenčno. Podal je   

 
SKLEP 
Na 6. seji  predsedstva RZS je bilo ob pričetku seje  prisotnih 10 članov od 20 članov 
predsedstva RZS.  
Seja se opravi delno s prisotnimi člani delno korespondenčno. Predsedstvo soglaša, da 
odsotni člani lahko glasujejo korespondenčno po principu korespondenčne seje s pisnimi 
glasovnicami. 
 
Sklep je bil soglasno sprejet; ZA 10/PROTI 0/VZDRŽAN 0. 
 
PREDSEDNIK je nadaljeval z branjem dnevnega reda ter predlagal pod točko razno uvrstitev 
dodatnih zadev; pobude ZROPS, progam za usposabljanje za delegate RZS, predlog 
predstavnika Združenja 2. DRL moški v predsedstvu RZS in imenovanje selektorja ženske 
članske reprezentance. Predlagal je 
 
SKLEP 
Potrdi se dnevni red 6. seje predsedstva RZS z dodatno uvrstitvijo naslednjih zadev pod 
točko 10 -  Tekoče zadeve in razno: 
a) Pobude ZROPS, 
b) Program za usposabljanje za delegate RZS, 
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c) Predlog predstavnika Združenja 2. DRL moški v predsedstvu RZS, 
d) Imenovanje selektorja ženske članske reprezentance Slovenije.  
 
Sklep je bil soglasno sprejet; ZA 10/PROTI 0/VZDRŽAN 0. 
 

 
Ad. 1 

 
PREDSEDNIK je pri točki obravnave zapisnikov sej, pozval prisotne na pripombe.  
 
JOŽE GALOF je pripomnil, da v kolikor se pri glasovanju o predlogih sklepov navaja, kako je 
posamezen član predsedstva glasoval, naj se to dosledno upošteva pri vseh sklepih in vseh 
zapisnikih. 
 
PREDSEDNIK je menil, naj se to pobudo sprejeme ter podal  
 
SKLEP  
Sprejmejo in potrdijo se zapisniki 3, 4. in 5. seje predsedstva RZS.  
 
Sklep je bil soglasno sprejet; ZA 10/PROTI 0/VZDRŽAN 0. 
 
 

Ad. 2 
 

PREDSEDNIK je pri poročilu generalnega sekretarja predal besedo Tomaž Jeršiču.  
 
TOMAŽ JERŠIČ je povedal, da so bili vsi sklepi sej izvršeni. Na današnji seji je tudi gradivo 
glede izobraževanja delegatov ter stroškovnik, kar je realizacija sklepa ene izmed prejšnjih sej 
predsedstva. Skladno s tem se bo naredil tudi javni poziv za funkcijo delegatov, ki bodo morali 
opraviti tri različna izobraževanja. Osnovno usposabljanje je potrjeno s strani Strokovnega 
sveta Republike Slovenije za šport. Strošek izobraževanja bo 50 EUR na delegata, kar ne bo 
bistveno vplivalo na odhodke RZS. Glede reprezentance  je povedal, da je ženska članska že na 
pripravah za Sredozemske igre. Moška članska reprezentanca mora odigrati še dve 
kvalifikacijski tekmi za EP.   
Glede pogajanj z ZDRSS je povedal, da so združenja že podala pripombe na dogovor o 
medsebojnem sodelovanju, tako da se čaka samo še odgovor ZDRSS. Ravno tako tečejo dogovori 
o sodelovanju med RZS in ZROPS, kje je že oblikovan osnutek dogovora, ki ga je potrebo še 
medsebojno uskladiti.  
Predsedstvo je ponovno informiral o izgubi iz leta 2008 v višini 462.752 EUR ter podal predlog, 
da se izgubo pokrije z odprodajo dela aktive, in sicer dela finančnih naložb. Glede na trenutne 
gospodarske razmere bomo primorani prodati po nekoliko nižji ceni kot smo kupili, vendar z 
upoštevanjem izplačanih obresti bo to še vedno prodaja z dobičkom.  
 
IZIDOR KRIVEC je menil, da v kolikor je donosnost finančnih naložb manjša od bančnih obresti, 
potem bi bilo vredno razmisliti o spremembi naložbe.    
 
PREDSEDNIK je menil, da je pomembno, da se uvrščamo na prvenstva, še posebno ga veseli 
uvrstitev moške članske reprezentance na EP 2010. Mnogo sponzorjev je prekinilo sodelovanje, 
ker se reprezentanca ni uvrstila na SP 2009 Hrvaška. Pridobiti moramo nove sponzorje ter 
obenem delati na blagovni znamki rokometa, ki jo ustvarjajo tudi mediji. Na tem mestu se je 
predsednik zahvalil vsem novinarjem in novinarkam za poročanje. Obenem je predlagal, da se 
pooblasti generalnega sekretarja za najbolj optimalno upravljanje s preostankom finančnih 
naložb. Podal je  
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SKLEP 
1. Sprejme se poročilo generalnega sekretarja o realizaciji sklepov prejšnjih sej 

predsedstva ter o aktivnostih RZS za obdobje od zadnje seje predsedstva. 
2. Za kritje izgube iz leta 2008 v višini 462.752 EUR predsedstvo RZS  potrjuje 

odprodajo finančnih naložb ter pooblašča strokovno službo RZS za najbolj optimalno 
upravljanje s preostalim delom finančnih naložb.   

 
Sklepa sta bila soglasno sprejeta; ZA 10/PROTI 0/VZDRŽAN 0. 
 
 

Ad. 3 
 

PREDSEDNIK je točko Strokovnega sveta umaknil z dnevnega reda, saj nobeden od članov SS ni 
bil prisoten.  
 
 

Ad. 4 
 
PREDSEDNIK je pozval Sama Kuzma, da pojasni spremembe obeh pravilnikov.  
 
SAMO KUZMA je povedal, da so spremembe Registracijskega pravilnika narejene na podlagi 
pobude centralne Registracijske komisije, in sicer bi se s to spremembo ukinile področne 
registracijske komisije, celoten registracijski postopek pa bi potekal preko pisarne RZS. Glede 
Disciplinskega pravilnika RZS je omenil, da so bile vanj vnesene spremembe, ki so se pokazale 
nujne iz izkušenj iz pretekle sezone. Predvsem se zadeva nanaša na kaznovano osebo in 
prepovedjo opravljanja vseh funkcij.  
 
TOMAŽ JERŠIČ je povedal, da ne gre za vsebinske zadeve.  
 
JOŽE GALOF je podal pripombo na spremembo Disciplinskega pravilnika, ki govori o 
oddaljenosti kaznovane osebe med tekmo od rokometnega igrišča. Sprememba predvideva, da 
v kolikor kaznovana oseba ne sedi na nasprotni strani od zapisnikarske mize, lahko sedi v 
najmanj sedmi vrsti. Obstajajo dvorane, ki nimajo sedem vrst.  
 
PREDSEDNIK je menil, da naj bo to dopolnitev predlogov sprememb.  
 
DUŠAN KECMAN je povedal, da je ta predlog sprememb nastal, ker je kaznovani trener Ivica 
Obrvan vodil tekme iz tribune. Smisel je torej, da se onemogoči opravljanje funkcije tudi, če 
dvorana nima sedem vrst.  
 
SAMO KUZMA je pripomnil, da bi po starem pravilniku teoretično lahko kaznovan trener vodil 
tekmo kot tehnični vodja.  
 
PREDSEDNIK je podal 
 
SKLEP  
1. Predsedstvo RZS potrjuje predlagane spremembe Registracijskega pravilnika ter jih   
     predlaga skupščini RZS v sprejem.  
2. Predsedstvo RZS potrjuje predlagane spremembe Disciplinskega pravilnika ter jih  
     predlaga skupščini RZS v sprejem.  
 
Sklepa sta bila soglasno sprejeta; ZA 10/PROTI 0/VZDRŽAN 0. 
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Ad. 5 

 
PREDSEDNIK je pozval generalnega sekretarja, da poda razlago pobud RK Gorenje in RK Celja 
Pivovarne Laško.  
 
TOMAŽ JERŠIČ je razložil, da sta si pobudi podobni, in sicer gre za področje formiranje drugih 
članskih ekip v močnejših klubih. Glede pobude RK Gorenja gre za to, da se za drugo člansko 
ekipo ukine obveza, ki izhaja iz propozicij, in ki govori o tem, da mora imeti vsaka članska 
ekipa tudi tri mlade selekcije.  
Pobuda RK Celja Pivovarne Laško je vsebinsko enaka, z razliko, da je klub v pretekli sezoni 
ustanovil drugi klub – novo pravno osebo, ki je s tekmovanjem pričel v 2. ligi ter se uvrstil v 1. 
B ligo. Ugotovili so, da je funkcioniranje dveh klubov stroškovno zelo zahtevno, zato so dali 
pobudo, da bi ukinili novoustanovljeni klub, pravice tega kluba pa bi prenesli na drugo člansko 
ekipo RK CELJA PIVOVARNE LAŠKO, ki bi tekmovanje pričela v 1. B ligi. Akti RZS trenutno tega 
ne dovoljujejo, skupščina RZS pa lahko to spremeni.  
 
PREDSEDNIK je menil, da je to pozitivno, saj podpira razvoj mladih igralcev v klubih, kjer je za 
to možnost. Podal je 
 
SKLEP  
1. Predsedstvo RZS sprejema pobudo RK Gorenja ter predlaga skupščini v sprejem 

naslednja sklepe: 
a. Za drugo člansko moštvo istega rokometnega kluba/društva ni potrebna obveza 

za izpolnjevanje pogojev glede tekmovanja mladih moštev za državno 
prvenstvo za moške in ženske. 
Za vsa druga članska moštva istega rokometnega kluba/društva veljajo akti  
Rokometne zveze Slovenije. 
V istem rangu tekmovanja lahko nastopa samo eno člansko moštvo istega  
rokometnega kluba/društva.  
 

b. Skupščini RZS se predlaga v sprejem sprememba sklepa 21. seje skupščine RZS 
z dne 14.09.2004: 
Sprejme se obveza članov posameznih lig v tekmovanju mladih za državno 
prvenstvo za moške in ženske. V kolikor klub ne izpolnjuje navedenih pogojev, 
ne more napredovati v zaključni del tekmovanja oz. višji rang tekmovanja.  
Za drugo člansko moštvo istega rokometnega kluba/društva ni potrebna obveza 
izpolnjevanja pogojev glede tekmovanja mladih moštev za državno prvenstev 
za moške in ženske.  
Za vsa druga članska moštva istega rokometnega kluba/društva veljajo akti 
Rokometne zveze Slovenije.  
V istem rangu tekmovanja lahko nastopa samo ena člansko moštvo istega 
rokometnega klub/društva.  
 

2. Predsedstvo RZS sprejema pobudo RK CELJA PIVOVARNE LAŠKO ter predlaga skupščini 
RZS v sprejem naslednji sklep: »Tekmovalne pravice RK ZLATOROG CELJE se prenesejo 
na upravičenca RK CELJE PIVOVARNA LAŠKO. Drugo člansko moštvo RK CELJE 
PIVOVARNA LAŠKO ima v tekmovalni sezoni 2009/2010 pravico nastopa v 1. B DRL – 
moški.  Za drugo člansko moštvo RK CELJE PIVOVARNA LAŠKO veljajo akti Rokometne 
zveze Slovenije. V istem rangu tekmovanja lahko nastopa samo eno člansko moštvo RK 
CELJE PIVOVARNA LAŠKO.«  

 
Sklepi so bili soglasno sprejeti; ZA 10/PROTI 0/VZDRŽAN 0. 
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Ad. 6 
 
PREDSEDNIK je pozval generalnega sekretarja, da predstavi točko 6 – Zahteva in dopolnitev 
zahteve za varstvo zakonitosti Ivice Obrvana.  
 
TOMAŽ JERŠIČ je povedal, da je zadeva sedaj že zastarana. V ta namen je bila sklicana 
korespondenčna seja predsedstva, ker so želeli, da ima zahteva možnost učinkovanja. 
Predsedstvo je glasovalo za zahtevo ter jo predalo skupščini v dokončno odločanje, skupščina 
pa ni bila sklepčna. V vmesnem času je prišla še dopolnitev, katero je prejelo tudi predsedstvo 
in o kateri se razpravlja iz pravno formalnih razlogov.  
 
DUŠAN KECMAN je povedal, da je zadeva že zastarana, saj je dva meseca, kolikor je trajala 
kazen, že mimo. Opozoril je na kršitve postopka, ki kažejo na to, da bo potrebno natančno 
opredeliti pristojnosti organov RZS. Pravni zastopnik Ivice Obrvana se je pri analizi sklepov zelo 
potrudil in sam se z njim popolnoma strinja. Te izkušnje bo potrebno zajeti v prenovo aktov 
RZS. Zaradi moralnega zadoščenja Ivicie Obrvana, pa je bil menja, da se zahtevo poda 
skupščini RZS v odločanje. 
 
JOŽE GALOF je pripomnil, da je RK ORMOŽ ravno tako podal zahtevo za varstvo zakonitosti, ki 
pa ni bila obravnavana. Zadeve naj se enakovredno obravnavajo. Morda so bile pri postopku res 
narejene napake, vendar pa Ivica Obrvan ne more zahtevati moralnega zadoščenja ob svojem 
agresivnem obnašanju, ravno tako se mu ne zdi prav, da se zaradi njega spreminjajo akti RZS.  
 
DUŠAN KECMAN je povedal, da se Disciplinski pravilnik ne spreminja zaradi Ivice Obrvana, pač 
pa zaradi pomanjkljivosti, ki so se pokazale v tem postopku.   
 
PREDSEDNIK je izjavil, da se osebno ni izjasnil o tem primeru. Vsekakor je mnenja, da je bilo v 
pretekli sezoni preveč neprimernega obnašanja. Sam ni nikoli podal vrednostne sodbe glede 
tega, koliko je trener kriv. Osebno misli, da je kriv, ne ve pa koliko. Ne moremo pa nekoga 
kaznovati, če ni pravil.  Sam se zavzema za več fair playa na igrišču in izven igrišča.  
 
TOMAŽ JERŠIČ je povedal, da za pretekle nerešene zahteve za varstvo zakonitosti ne more 
vedeti. Če je bila prej taka praksa, še ni rečeno, da bo takšna praksa tudi v bodoče. Pri teh 
zadevah moramo odreagirati hitro in ažurno.  
 
MATJAŽ AVSEC se je strinjal s predsednikom, da v kolikor ni jasno opredeljenih pravil igre, se 
ne da kaznovati, saj ni osnove.  
 
PREDSEDNIK je ob koncu razprave podal  
 
SKLEP  
1. Predsedstvo RZS se seznani z zahtevo in dopolnitvijo zahteve za varstvo zakonitosti 

Ivice Obrvana ter jo podaja skupščini RZS v odločanje.  
2. Strokovna služba RZS naj pri prenovi aktov RZS upošteva izkušnje iz primera zahteve 

za varstvo zakonitosti Ivice Obrvana ter natančno opredelijo postopke odločanja 
Disciplinskega sodnika, Arbitražne komisije ter pristojnosti Statutarne komisije.  

3. Strokovna služba na RZS je zadolžena, da pregleda morebitne neobravnavane zahteve 
za varstvo zakonitosti.  

 
Sklepi so bili soglasno sprejeti; ZA 10/PROTI 0/VZDRŽAN 0. 
 

 
Ad. 7 

 
PREDSEDNIK je pri točki predlogov predstavnikov za 1.B žensko ligo in Združenja rokometnih 
klubov tekmovanja mladih v predsedstvu RZS, besedo predal generalnemu sekretarju. 
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TOMAŽ JERŠIČ je povedal, da sta skladno s formiranjem omenjenih združenj in Statutom RZS, 
pravico do članstva pridobila dva nova predstavnika. Združenje 1. B lige še ni izvedlo skupščine 
in tako ni potrdilo in podalo predloga kandidata za predstavnika, medtem ko je Združenje 
rokometnih klubov tekmovanja mladih to že storilo in predlagalo Aleša Praznika. Skladno s 
propozicijami, mora biti predstavnik potrjen s strani Zbora članov Združenja. Aleš Praznik je bil 
potrjen samo s strani predsedstva Združenja, zato se predlaga sklep z odložnim pogojem, da se 
Aleša Praznika predlaga skupščini v potrditev ob pogoju, da ga do seje skupščine potrdi tudi 
Zbor članov Združenja.  
 
PREDSEDNIK je podal  
 
SKLEP 
Predsedstvo RZS posreduje predlog Združenja rokometnih klubov tekmovanja mladih za 
izvolitev Aleša Praznika za predstavnika Združenja rokometnih klubov tekmovanja mladih 
v predsedstvu RZS ter ga predlaga skupščini RZS v izvolitev ob odloženem pogoju, da 
kandidata potrdi Zbor članov Združenja rokometnih klubov tekmovanja mladih do seje 
skupščine RZS.  
 
Sklep je bil soglasno sprejet; ZA 10/PROTI 0/VZDRŽAN 0. 
 
 

Ad. 8 
 
PREDSEDNIK je predal besedo generalnemu sekretarju. 
 
TOMAŽ JERŠIČ je povedal, da je seja predstavljena na 30.06.2009 ob 16:00 uri z dnevnim 
redom, kot je bil posredovan v gradivu.  
 
PREDSEDNIK je podal  
 
SKLEP 
Predsedstvo RZS potrjuje predlagan  termin -  30.06.2009 ob 16:00 uri in dnevni red za 
11. sejo skupščine RZS s predlaganim dnevnim redom:   

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 8., 9., 10. seja skupščine RZS;  
3. Poročila: 

a) Predsednik (Franjo Bobinac – ustno poročilo);  
b) Nadzorni odbor (Milan Zupančič); 
c) Združenje rokometnih trenerjev Slovenije (dr. Marko Šibila); 
d) Zveza društev rokometnih sodnikov Slovenije (Janko Strel); 
e) Statutarna komisija (Anton Janc); 
f) Arbitražna komisija (Gojko Pešec); 
g) Strokovni svet (dr. Marko Šibila); 

4. Sprejem in potrditev revidiranih računovodskih izkazov RZS za leto 2008;  
5. Obravnava in sprejem plana RZS za leto 2009 (Tomaž Jeršič); 
6. Akti RZS: 

a) Sprememba Registracijskega pravilnika; 
b) Sprememba Disciplinskega pravilnika; 

7. Volitve članov predsedstva po organizacijskem načelu (predstavnik Združenja 1. B 
ženske lige in predstavnik Združenja tekmovanja mladih);  
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8. Volitve nadomestnega člana Statutarne komisije RZS;  
9. Spr..em Pravilnika proti dopingu Nacionalne antidopinške komisije;  
10. Zahteva za varstvo zakonitosti Ivice Obrvana; 
11. Pobuda RK Celje Pivovarne Laško in RK Gorenja;  
12. Podelitve plaket RZS;  

 
Sklep je bil soglasno sprejet; ZA 10/PROTI 0/VZDRŽAN 0. 

 
 

Ad. 9 
 
PREDSEDNIK je predstavil predlog RZS, da se v Svet Fundacije imenuje Tomaža Jeršiča in sicer 
kot zamenjavo Janeza Živka, ki je na delu v tujini in te funkcije ne more več opravljati.  
 
TOMAŽ JERŠIČ je povedal, da gre za pomembno funkcijo, zato ga je kontaktiral predsednik 
OKS-a Janez Kocijančič ter podal pobudo za zamenjavo.   
 
PREDSEDNIK je podal mnenje, da smo v krizi, kjer denarja ni veliko. Sponzorstvo ni dodatno 
stimulirano, in to bi morali spremenit.  Predlagal je, da  RZS skupaj z ostalimi zvezami preko 
OKS-a poda pobudo Ministrstvu za šolstvo in šport ter predsedniku vlade za davčno olajšavo oz. 
stimulacijo podjetjem, ki namenjajo sponzorska sredstva. Slišal je tudi za podatek, da država 
namenja 10 x več sredstev kulturi kot pa športu, zato je prelagal, da se poda pobudo za 
uravnoteženje tega neskladja.  
 
IZIDOR KRIVEC je podal predlog, da se poda pobudo tudi za višji procent, ki ga podjetja lahko 
namenijo za donacije.  
 
TOMAŽ JERŠIČ je povedal, da je problem tudi Zakon o dohodnini, saj tudi na tem področju ni 
nobene stimulacije.  
 
PREDSEDNIK je podal pobudo, da se do naslednje seje predsedstva pripravi predlog, kako in na 
katerih področjih bi pričeli s pobudo. Podal je 
 
SKLEP  
1. Predsedstvo RZS potrjuje Tomaža Jeršiča za člana Sveta fundacije za financiranje 

športnih organizacij, in sicer kot zamenjavo za Janeza Živka.  
2. Predsedstvo RZS pooblašča generalnega sekretarja, da koordinira pobudo RZS na 

Olimpijski komite Slovenije ter ostale pristojne inštitucije za bolj stimulativno davčno 
politiko na področju športa.  

 
Sklepa sta bila soglasno sprejeta; ZA 10/PROTI 0/VZDRŽAN 0. 
 

 
Ad. 10. a 

 
PREDSEDNIK je pri točki pobude ZROPS predal besedo generalnemu sekretarju.  
 
TOMAŽ JERŠIČ je povedal, da je po tekmah, kjer je prišlo do določenih izgredov, bilo veliko 
klicev v pisarno, naj se nekaj ukrene, da bodo stvari tekle bolj tekoče. Pisarna ima žal 
zavezane roke, je po dal pobudo na ZROPS naj poskušajo v dobro rokometa zadeve urediti in 
zaščititi ugled tega športa.  
 
JOŽE GALOF je povedal, da so na podlagi prejetega dopisa bili primorani izvesti določene 
ukrepe. Nekaj sankcij so že naredili. Neprimerna obnašanja se ne bi dogajala, če ne bi določeni 
funkcionarji na zvezi dajali moralno podporo akterjem.  
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PREDSEDNIK je izjavil, da skuša biti nevtralen in uravnotežen. Kazni Ivice Obrvana ni 
komentiral. Zaradi vseh teh neprimernih dogajanj pa predlaga, da se vsem rokometnim 
akterjem pošlje apel za več fair playa na igrišču. RZS mora podati sporočilo, da je zmaga 
pomembna, vendar ne za vsako ceno. To je potrebno urediti še pred začetkom nove sezone.  
 
TOMAŽ JERŠIČ je povedal, da je ZORPS podal tudi pobudo, da se ponovno uvede kvalifikacijska 
tekma za vstop oziroma obstanek v 1. A MRL med drugo uvrščeno ekipo v 1. B MRL in 
predzadnje uvrščeno ekipo v 1. A MRL.  
 
SAMO KUZMA je  MATJAŽ AVSEC sta podala predlog, naj se navedejo argumenti, zakaj je bil 
podan ta predlog.  
 
PREDSEDNIK je predlagal, naj se da predlog v presojo tudi 1. B RML. Podal je 
 
SKLEP  
1. Predsedstvo RZS na predlog ZROPS podpira pobudo glede kvalifikacijske tekme za 

vstop oziroma obstanek v 1. A MRL med drugouvrščeno ekipo v 1.B MRL in predzadnje 
uvrščeno ekipo v 1. AMRL ter predlaga, da Združenje 1. B MRL poda svoje mnenje o 
predlogu.  

2. Strokovna služba RZS je zadolžena, da v roku 14 dni od seje predsedstva pošlje apel 
celotni rokometni javnosti  za več  fair playa tako na igrišču kot  izven igrišča.  

 
Sklepa sta bila soglasno sprejeta; ZA 11/PROTI 0/VZDRŽAN 0. 

 
 

Ad. 10. b 
 
PREDSEDNIK je pod to točko predlagal  
 
SKLEP 
Predsedstvo RZS potrjuje predlagan program usposabljanja za delegate RZS.  
 
Sklep je bil soglasno sprejet; ZA 11/PROTI 0/VZDRŽAN 0. 
 
 

Ad. 10. c 
 
PREDSEDNIK je pod to točko predlagal  
 
SKLEP 
Predsedstvo RZS posreduje predlog Združenja 2. DRL moški za izvolitev Janeza Martinčiča  
za predstavnika Združenja 2. DRL moški v predsedstvu RZS ter ga predlaga skupščini RZS 
v izvolitev. 
 
Sklep je bil soglasno sprejet; ZA 11/PROTI 0/VZDRŽAN 0. 
 
 

Ad. 10. d 
 
PREDSEDNIK je prisotne informiral, da s 30.06.2009 potečeta mandata članskim selektorjem. 
Miro Požun in Boris Denič sta pripeljala moško reprezentanco do uvrstitve na EP 2010, vendar 
je Miro Požun je že pred časom naznanil odhod iz aktivnega udejstvovanja v rokometu. Glede 
izbire selektorja za moško člansko reprezentanco je časa še dovolj, vendar ne več kot do konca 
julija oz. začetka naslednje sezone. Pri ženski reprezentanci je malo manj časa, situacija pa je 
malo bolj komplicirana. Ženska članska reprezentanca se še ni kvalificirana na EP 2010, 
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obenem pa jo čaka še Univerzitetno prvenstvo ter Sredozemske igre. Morda je njegov predlog 
za novega selektorja presenečenje, vendar sam meni, da bi bil Ivica Rimanić pravi selektor. 
Primož Pori je naredil veliko delo, saj je dobro selekcioniral, vendar pa bi rad da 
reprezentanco vodi izkušena oseba. To je edini očitek Primožu Poriju. Gre za talentirano ekipo 
in želel bi, da se uvrsti na prvenstvo in na prvenstvu tudi kaj doseže. Ivica Rimanič ima 
ogromno izkušenj, saj je delal na Norveškem, bil je prvak s kluboma Hypo in Podravka. Ravno 
tako je bil trener v Romuniji. Trener je doma iz Reke in je zato dobro seznanjen s slovenskim 
rokometom. Mnenje SS je bilo, da ima Primož Pori pooblastila še za naslednje obdobje, 
menjava selektorja pa je sporna iz proceduralnega vidika. Glede na to, da je bila zamenjava 
planirana, je bolje, da se jo izpelje še pred sredozemskimi igrami, tako da bo ekipa z novim 
trenerjem pred kvalifikacijami imela za sabo že eno veliko preizkušnjo. Predlog SS je bil, da se 
Primož Pori pridruži reprezentanci na SI kot pomočnik trenerja, kar je Pori sprejel. Predvsem 
potrebujemo osebo, ki se bo profesionalno ukvarjala z reprezentancami. Povabil je Ivico 
Rimaniča, da se predstavi. 
 
IVICA RIMANIČ je vse prisotne pozdravil, se predstavil ter na kratko orisal trenersko pot. Izjavil 
je, da je vedno pomembna ambicija oz. želja, in zaradi tega je sprejel povabilo v slovensko 
reprezentanco. Slovenski rokomet dobro pozna že od prej. Vedno je žele biti ali trener CRO ali 
NOR reprezentance, vendar je tudi vodenje slovenske reprezentance zelo intriganten izziv. 
Pred dvema letoma je videl reprezentanco igrati, in bil je zelo presenečen. Izkušnje, ki jih ima 
iz Skandinavije bo poskušal preliti tudi v slovenski rokomet. Sam meni, da ima ekipa bodočnost, 
vendar bo brez podpore slovenske stroke to zelo težko. SS ni imel pomislekov glede njegove 
strokovnosti. Za cilj si je postavil uvrstitev na Olimpijske igre.  
 
PREDSEDNIK je še dodal, da je Primož Pori delal vrhunsko, da je izobražen, strokoven, in da bi 
bilo škoda, da ne bi dela še naprej. Ekipa je neizkušena, vendar talentirana. Izkušenost Ivice 
Rimaniča bo vplivala na vsa področja igre. Pozval je člane predsedstva, da podajo mnenje o 
kandidatu. 
 
JOŽE GALOF je menil, da bo brez podpore stroke trener težko dela.  
 
Dr. MARTA BON je povedala, da SS ni bil zadovoljen z dejstvom, da ni bil seznanjen z 
zamenjavo oz. novim predlogom. Osnovno je sicer zaupanje predsednika. Žal ji je, da ni bilo 
več časa, da bi to bolj korektno izpeljali.  
 
MATJAŽ AVSEC se je strinjal z imenovanjem Ivice Rimanića za selektorja ženske članske 
reprezentance Slovenije, saj potrebujemo osebo z izkušnjami, s katero se lahko nadejamo 
uvrstitve reprezentance na prvenstvo.  
 
IZIDOR KRIVEC je menil, da je Ivica Rimanič prava izbira, tudi iz vidika nevtralnosti. Moti ga, da 
SS ni podal svojega mnenja. Obenem pa je še podal opažanje, da so seje predsedstva čedalje 
bolj razredčene. Verjetno so to odsotnosti zaradi službenih obveznosti. Glede na pomembnost 
seje predsedstva, se lahko tudi službene obveznosti prilagodijo. Nekaj članov predsedstva sploh 
še ni nikoli videl na sejah. Od SS pričakuje, da bo trenerju stal ob strani, saj bomo v 
nasprotnem primeru pokopali slovenski rokomet.  
 
DUŠAN ZORKO se je strinjal z Izidorjem Krivicem glede selektorja ženske članske 
reprezentance.   
 
BOŠTJAN KOZOLE je menil, da reference Ivice Rimanića govorijo zase in zagotavljajo, da cilji 
niso previsoko zastavljeni. Menil je, da bi se moral oblikovati celoten štab okoli reprezentance, 
oz. bi morali vsi družno delati za rokomet ter gojiti kult reprezentance. Veseli  ga tudi dejstvo, 
da bo Primož Pori še naprej sodeloval pri reprezentanci.   
 
PREDSEDNIK je ravno tako podprl predlog, da je Primož Pori še naprej vključen v 
reprezentanco. Ni pomemben samo selektor, potrebno je zgraditi celoten štab okrog 
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reprezentance, kar pomeni, da potrebujemo tudi direktorico ženskih reprezentanc. Ženske 
reprezentance so bile vedno v ozadju, in prav je, da se to popravi.  
 
DUŠAN KECMAN je izjavil, da ima Ivica Rimanić velik renome. Glede na profesionalnost funkcije 
je prav, da je seznanjen s slovensko rokometno folkloro. Izrazil je prepričanje, da trener ne bo 
podlegal raznoraznimi vplivom. Za ambicijo uvrstitve na Olimpijske igre je potreben izkušen, 
nevtralen strokovnjak. Obenem pa se mora oblikovati celoten štab. Ravno tako mora uživati 
podporo slovenske stroke. Kandidata v celoti podpira, in je prepričan, da bo naredil premik v 
razvoju slovenskega rokometa.  
 
TOMAŽ JERŠIČ je menil, da ima Ivica Rimanić izkušnje iz različnih področij in je neobremenjen, 
zaradi česar bo sposoben preseči nekatera nasprotja v slovenskem rokometu. Vsekakor podpira 
izbor, obenem pa podpira tudi predlog, da Primož Pori še naprej ostane v reprezentanci. 
Primož Pori je naša perspektiva in tandem Rimanič – Pori ter direktorica bi bil dodana vrednost 
v slovenskem rokometu. Primož Pori je naredil veliko delo, saj je postavil bazo, ki jo bo Ivica 
popeljal naprej.  
 
VESNA PUŠ je izjavila, da je vesela, da je tak velik trener pripravljen prevzeti slovensko 
reprezentanco. Sprememba je prišla zelo hitro, zato je malo zaskrbljena nad reakcijo igralk. 
Glede dela trenerja je menila, da je Primož naredil trden temelj za naprej. Pozdravila je idejo 
o tem, da se bo več pozornosti namenilo tudi ženski reprezentanci, ki je bila leta zanemarjena.  
 
PREDSEDNIK je povedal, da je tudi Primož Pori sam menil, da v kolikor sprememba selektorja 
bo, naj bo takojšnja, da bo več časa za prilagoditev oz. da bo reprezentanca prišla v 
kvalifikacije že nekoliko bolj utrjena. Vsekakor je ključna tu tudi direktorica reprezentanc.  
 
DUŠAN ZORKO je menil, da bi si moral trener sam izbirati sodelavce.  
 
IVICA RIMANIČ je izrazil željo, da Primož Pori še naprej sodeluje v reprezentanci. Sam meni, da 
bosta lahko lepo sodelovala, in ima v celoti njegovo podporo. 
 
Dr. MARTA BON je izrazila pomislek glede razumevanja podpore SS. Prav bi bilo, da se pove, 
kaj se pričakuje od SS. Podala je predlog, da bo do pripravila poročilo, kateri vse so rezultati SS 
v preteklosti. 
 
PREDSEDNIK je menil, da je bila podana dobra pobuda. Naj se v prihodnosti skliče skupna seja 
SS in predsedstva, obenem pa naj bo na naslednji seji predsedstva točka »delo SS v obdobju od 
2000 – 2008«.  
 
JOŽE GALOF je izrazil pomisleke nad finančno zahtevnostjo pridobitve novih dveh 
profesionalnih trenerjev.  
 
TOMAŽ JERŠIČ je podal odgovor, da bomo finančna sredstva poskušali zagotoviti.  
 
DUŠAN ZORKO je menil, da z uspehi pride tudi denar.  
 
PREDSEDNIK je pooblastil pisarno, da z odvetnikom Dušanom Kecmanom pripravi osnutek 
pogodbe. Na znanje pa naj se jemlje, da žensko člansko reprezentanco na SI vodi Ivica 
Rimanić, Primož Pori pa bo pomočnik. Posebna skrb naj se nameni tudi povabilu Primož Porija 
za pomočnika selektorja, obenem naj se mu da priznanje za 10 mesečno obdobje za 
opravljanje vrhunskega selekcioniranja. Na glasovanje je dal 
 
SKLEP 
Predsedstvo RZS imenuje Ivico Rimaniča za selektorja ženske članske reprezentance z 
mandatom od 01.07.2009 do 31.08.2012. 
 
Sklep je bil sprejet z večino glasov; ZA 10/PROTI 0/VZDRŽAN 1. 
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PREDSEDNIK se je ob koncu zahvalil vsem prisotnim za sodelovanje ter ob 18.00 uri zaključil 
sejo predsedstva.  
 
Ljubljana, 09.07.2009  
 
 
                    Franjo Bobinac, l.r. 
 
       Predsednik Rokometne zveze Slovenije 


