ZAPISNIK
21. seje predsedstva Rokometne zveze Slovenije,
ki je bila v torek, 10. aprila 2013 ob 16.00 uri,
v prostorih Rokometne zveze Slovenije, Leskoškova cesta 9 e, 1000 Ljubljana.
PRISOTNI ČLANI PREDSEDSTA: Franjo BOBINAC, Borut ŠKABAR, Primož KAPUS, Metka KOCBEK,
Boštjan KOZOLE, Andrej PUCER, dr. Bor ROZMAN, Matjaž AVSEC, Franc MIKLAVČIČ, Saša
MUNDA, Stanko TOMŠE, Marjan POTOKAR, Dušan ŠIŠKO, Andrej JURATOVEC;
ODSOTNI ČLANI PREDSEDSTVA: Danilo FERJANČIČ, Zoran JANKOVIĆ, mag. Boris NOVAK, Marko
PLANINC, Primož PORI, Sergeja STEFANIŠIN, Gorazd ŠKOF, Janez ŠKRABEC, dr. Janez ŽIVKO;
OSTALI PRISOTNI: Goran CVIJIĆ, Leopold KALIN, Samo KUZMA, Anja FREŠER, Irena STARC,
mediji.
DNEVNI RED:
1. Potrditev zapisnikov 16. redne seje ter 17., 18., 19., 20. korespondenčne seje
predsedstva RZS;
2. Poročilo o aktivnostih RZS od 16. seje predsedstva RZS dalje (Goran Cvijić);
3. Poročilo selektorja moške članske reprezentance in poročilo selektorke ženske
članske reprezentance Slovenije (Boris Denič, dr. Marta Bon);
4. Podaljšanje mandata selektorju moške članske reprezentance Borisu Deniču (Franjo
Bobinac);
5. Priprava strategije RZS do Olimpijskih iger 2016 (Franjo Bobinac);
6. Ustanovitev kolegija predsednika RZS (Franjo Bobinac);
7. 34. redni kongres IHF - Mednarodne rokometne federacije – Doha 2013 (Leopold
Kalin);
8. Razno.

PREDSEDNIK Franjo BOBINAC je pozdravil vse navzoče ter odprl 21. sejo predsedstva RZS. V
nadaljevanju je podal informacijo, da je ob pričetku seje prisotnih 13 od 23 članov
predsedstva.
SKLEP
21. seja predsedstva RZS je sklepčna, saj je bilo ob pričetku seje prisotnih 13 od 23
članov predsedstva RZS.
PREDSEDNIK je pozval je člane predsedstva, da glasujejo o predlaganem dnevnem redu.
SKLEP
Potrdi se predlagan dnevni red 21. seje predsedstva RZS.
Sklep je bil soglasno sprejet (13 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽAN).

Ad 1.
Potrditev zapisnikov 16. redne seje ter 17., 18., 19., 20. korespondenčne seje
predsedstva RZS

PREDSEDNIK je pozval k pripombam na obravnavane zapisnike. Saša Munda je poslal pisno
pripombo, ki naj se jo upošteva.
SKLEP
Potrdijo se zapisniki 16. redne seje ter 17., 18., 19., 20. korespondenčne seje
predsedstva RZS.
Sklep je bil soglasno sprejet (13 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽAN).
Ad 2.
Poročilo o aktivnostih RZS od 16. seje predsedstva RZS dalje
PREDSEDNIK je pri tej točki predal besedo Goranu Cvijiću.
GORAN CVJIIĆ je povedal, da so bile v vmesnem času ključnega pomena reprezentance. Tukaj
sta v veliko pomoč Uroš Mohoroič in Anja Frešer, ki dobro delata. Aktivnosti je bilo precej.
Ženska mladinska reprezentanca se je uvrstila na prvenstvo. Izbrali smo selektorja mlajših
starostnih kategorij. Postavilil smo plačevanje sodniški storškov, ki se izvaja mesečno ter
pridobili novega sponzorja – Addecco. Z Urošem Mohoričem sta bila na sejmu športne opreme v
Münchnu, kjer so se dogovarjali z japonskim podjetjem, ki je pripravljeno pomagati pri športni
opremi. Tom Tailor bo podaljšal pogodbo o sponzorstvu, ravno tako Mak 66, kjer najemamo
LED panoje.
Kljub ljubiteljev rokometnih reprezenatnc je imel svoje predstavnike na SP 2013 Španija, bili
so tudi na tekmah v Kopru in Mariboru. Zavzeto nas bodo spremljali tudi naprej. Od zadnjega
zbora članov dalje imajo novega uradnega zastopnika.
SKLEP
Sprejme se poročilo o aktivnostih RZS od 16. seje predsedstva RZS dalje.
Sklep je bil soglasno sprejet (13 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽAN).
Ad 3.
Poročilo selektorja moške članske reprezentance in poročilo selektorke ženske članske
reprezentance Slovenije
PREDSEDNIK je predal besedo Borisu Deniću, da pove nekaj o SP 2013 v Španiji.
BORIS DENIĆ je izčrpno orisal kvalifikacije, priprave ter samo SP 2013 Španija.
Glede prvenstva je še dodal, da je bila taktično tekma Slovenija : Španija najboljša na
pravnestvu. Žal so španci našli igralca, ki je potegnil voz, slovenci pa ga žal nismo našli. Obe
ekipi sta vedeli, kaj dela druga. Na tekmi s Hrvaško je odpovedala fizična kondicija. Končali
smo na 4. mestu. Vsak igralec je upravičil svoj vpoklic in dal svoj maksimum, za kar se jim je
zahvalil in jim čestital. Ravno tako vsem v vodstvu reprezentance.
PREDSEDNIK je pohvalil funkcioniranje reprezentance. Igralci so si sami zadali visoke cilje. Žal
se telo ne regenerira v tako kratkem času in tukaj se je videl naš primanjkljaj. Na zdravniškem
delu nismo svetovna prezrentanca. Hrvati so denimo imeli cel kup zdravnikov in

fizioterapevtov. Tu moramo narediti še več. Prav je, da za ta čudoviti uspeh ponovno
zaploskamo. Besedo je predal dr. Marti Bon.
Dr. MARTA BON je povdala, da je v ženski reprezentanci situacija drugačna. Ko jo je prevzela,
je bila v rezultatsko nizkem stanju. Trenutno gradijo reprezentacno tudi v smislu, da bodo
igralke samozavestne, igrive in drzne. Išče se sinergijske učinke v sodelovnju z RK KRIM
MERCATOR. Odigrale so turnir v Turčiji. Veliko stavijo na Sredozemske igre. To tekmovanje je
za reprezentanco nujno. Stanje duha v reprezentanci je že malo obrnila. Cil je, da se uvrstimo
na prvenstvo.
PREDSEDNIK je vprašal, če sodelovanje med trenerji poteka tudi po vertikali.
Dr. MARTA BON je povedla, da to sodelovanje še ni optimalno in da se da še kaj več narediti.
PREDSEDNIK je še dodal, da sta finale na SP 2013 Španija sodila naša sodnika Peter Ljubič in
Nenad Krstič. Soditi finale OI in SP je veliko priznanje in tu smo v čisti špici. Srečne so
reprzentance, ki jim sodi ta sodniški par.
SKLEP
Sprejme se poročilo selektorja moške članske reprezentance Borisa Denića in poročilo
selektorke ženske članske reprezentance dr. Marte Bon.
Sklep je bil soglasno sprejet (13 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽAN).
Ad 4.
Podaljšanje mandata selektorju moške članske reprezentance Borisu Deniču
PREDSEDNIK je povedal, da se čez eno leto izteče mandat selektorju Borisu Deniću. Menil je, da
nima smisla čakati eno leto, saj selektor potrebuje več kontinuitete. Predlagal je, da mu
potrdimo mandat do konca OI 2016 Rio de Janeiro.
SKLEP
Selektorju moške članske reprezentance Borisu Deniću se podaljša mandat do konca OI
2016 Rio de Janeiro – do 31.08.2016.
Sklep je bil soglasno sprejet (13 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽAN).
Ad 5.
Priprava strategije RZS do Olimpijskih iger 2016
PREDSEDNIK je povedal, da so se člani koelgija predsednika, katerega predlog je podan v
naslednji točki, že dobili v Brežicah. Člane predsedstva bi želel obvestiti o zadevah, ki so si jih
zastavili. Govorili so o strategiji razvoja do OI 2016 v Riu de Janeiru, in sicer o vsebini, rokih
itd. Ugotovili so, da je prav, da ima rokomet nek dokument. V okviru tega dokumenta je
potrebno zaobjeti vse; reprzentance, klube, združenja, trenersko organizacijo, sodniško
organizacijo. Najprej bomo poskušali analiziriati, kdo smo in od kod pirhajamo, poskušali bomo
najti genezo osbstoja. Najbolj se bomo specializirali na reprezentance. Z vidika moških ciljev
hočemo biti med najboljših 8 reprezentanc na svetu, z vidika ženskih reprezetnanc pa se
hočemo uvrščati na prevenstva.
Ta dokument naj ne bo pretirano obsežen, objavljen pa naj bi bil do konca julilja. Predlagal je,
da je nosilec izdealve strategije kolegij predsedniika, formalni organ, ki bo to strategijo sprejel
pa je predsedstvo.

ANDREJ PUCER je povedal, da tako kot vsaka druga organizacija, mora tudi zveza vedeti, v
kakšno smer gre.
PREDSEDNIK je predlagal, da se pripravi strategija v izhodiših, ki smo jih predstavili in tudi z
navedenimi roki.
SKLEP
Predsedstvo potrjuje oblikovanje strategije razvoja RZS do Olimpijskih iger 2016 na
osnovi predstavljenih izhodišč do 31.07.2013.
Sklep je bil soglasno sprejet (13 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽAN).
Ad 6.
Ustanovitev kolegija predsednika RZS
PREDSENDIK je podal idejo, da bi se ustanovil kolegij predsednika RZS, ki bi obravnaval teme,
ki bodo tako in tako prišle na predsedstvo. Predlog sestave je: Boštjan Kozole, Borut Škabar,
dr. Marta Bon, Goran Cvijić, Boris Denič, Andrej Juratovec in dr. Bor Rozman. Ta možnost je
določena tudi v statutu RZS, vendar bi rad, da se ga podpre tudi s strani članov predsedstva.
SKLEP
Skladno s 27. členom Statuta RZS, se ustanovi kolegij predsednika RZS v sestavi: Boštjan
Kozole, Borut Škabar, dr. Marta Bon, Goran Cvijić, Boris Denič, Andrej Juratovec in dr.
Bor Rozman.
Sklep je bil soglasno sprejet (13 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽAN).
Ad 7.
34. redni kongres IHF - Mednarodne rokometne federacije – Doha 2013
PREDSEDNIK je pri tej točki predal besedo Leopoldu Kalinu.
LEOPOLD KALIN je povedal, da se vsaka zveza lahko udelži kongresa s tremi delegati. Za enega
delegata pokrije stroške IHF, za ostale pa plača zveza sama. Presedstvo predalaga našega
predstavnika do 15.07.2013. Ker je to tudi volilni kongnes, predsedstvo lahko predlaga svoje
kandidate za razpoložljive funkcije.
PREDSEDNIK je povedal, da bi za člana izvršnega odbora IHF kandidiral tudi sam ali pa kdo od
njegovih kolegov. Kandidatura za članstvo v izvršnem odboru je realna. Na mestu predsednika
tekmovalne komisije že imamo slovenskega predstavnika Leona Kalina, in ne bilo umestno, da
kandidiramo dodatnega predstavnika. Resno naj o kandidaturi razmisli Andrej Juratovec, in
sicer za predsednika sodniške komisije. Hkrati bi lahko predlagali tudi kandidata za člana
trenerske komisije. Dr. Marto Bon ali Marka Šibila denimo. Slovenska stroka si zaskuži
kanidaturo na te funkcije. Predlagal je torej, da člani na zvezo pošljejo predloge za kanidature
– do 15.07.2013. Čeprav morda ne bomo izvoljeni, je prav, da smo aktivni in vidni.
SKLEP
Člani predsedstva do 15.07.2013 posredujejo predloge za kandidate za funkcije v okviru
IHF-a.
Sklep je bil soglasno sprejet (13 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽAN).

Ad 8.a
LEPOLD KALIN je pod razno informiral prisostne, da je bila v okviru pisarne RZS izvedena
reorganizacija. Razlog za reorganizacijo so obstoječe gospodarske razmere na trgu in
posledično zmanjšani proračun RZS. Reorganizacija se je izvedla tako, da se je s sklepom
predsednika RZS z dne 16.11.2012, sprejetim na podlagi obvestila v.d. generalnega sekretarja z
dne 12.11.2012, ukinilo sistemizirano Delovno mesto Strokovni sodelavec za finance, dela in
naloge za navedeno delovno mesto pa so se prenesla na delovno mesto Projektni vodja za
organizacijo poslovanja. Glede na navedeno v.d. generalnega sekretarja predsedstvu RZS
predlaga sprejem sledečih skepov:
1. Predsedstvo RZS se seznanja z izvedeno reorganizacijo sekretariata RZS, ki je v
pristojnosti v.d. generalnega sekretarja, in jo v celoti odobrava, vključujoč sklep
predsednika RZS z dne 16.11.2012.
Glede na izvedeno reorganizacijo je predsedstvo RZS dolžno uskladiti Pravilnik o notranji
organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v sekretariatu (delovni skupnosti) Rokometne zveze
Slovenije z dejanskim stanjem, tako da v.d. generalnega sekretarja predsedstvu RZS predlaga
sprejem sledečega
2. Spremeni se 6. člen Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v
sekretariatu (delovni skupnosti) Rokometne zveze Slovenije (RZS), tako da se v drugem
odstavku 6. člena pri organizacijski enoti pisarna generalnega sekretarja izbriše
delovno mesto Strokovni sodelavec za finance.
3. Glede na navedeno se spremeni 15. člen Pravilnika o notranji organizaciji in
sistemizaciji delovnih mest v sekretariatu (delovni skupnosti) Rokometne zveze
Slovenije (RZS), ki vsebuje opise delovnih mest, tako da se izbriše sedmi stolpec z
nazivom delovnega mesta Strokovni sodelavec za finance.
4. Dela in naloge iz delovnega mesta Strokovni sodelavec za finance se prenesejo na
delovno mesto Projektni vodja za organizacijo poslovanja.
Sklepi so bili soglasno sprejeti (13 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽAN).
Ad 8.b
LEOPOLD KALIN je obvestil prisotne, da bo v okviru Final four Lige prvakov v Kölnu potekala
tudi 11. EHF predsedniška konferenca. Prijavilo se bo predsednika Franja Bobinca, ki pa je
tedaj žal zaseden, zato bi ga nadomeščal Goran Cvijić.
SKLEP
Potrdi se Gorana Cvijića za udeležbo na 11. EHF predsedniški konferenci, ki bo v okviru
Final four Lige prvakov.
Sklep je bil soglasno sprejet (13 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽAN).
Ad 8.c
LEOPOLD KALIN je predlagal, da se formalno potrdi RK KRIM MERCATOR kot organizaorja
polfinala in finala Pokala Slovenije za ženske. RK KRIM MERCATOR je bil edini kandidat, ki se je
prijavil na razpis.

SKLEP
Predsedstvo potrjuje RK KRIM MERCATOR za organizatorja polfinala in finala Pokala
Slovenije za ženske v sezoni 2012/2013.
Sklep je bil soglasno sprejet (13 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽAN).
Ad 8.d
ANDREJ JURATOVEC je menil, da bi morali pokal organizirati manjši klubi, ne pa samo bogati
klubi, ki lahko plačajo znesek za organizacijo.
GORAN CVIJIĆ je menil, da ima Andrej Juratovec prav, vendar pa smo zaradi tv prenosa
omejeni pri dvoranah. Zato pa gremo v manjše kraje z reprezentančnimi tekmami.
STANKO TOMŠE je povedal, da so kandidirali brez 6.000 EUR, torej so bili pripravljeni samo
organizirati pokal, kjer tudi nastanejo visoki stroški ogranizacije. RK Celju Pivovarni Laško je
težko konkurirati pri plačilu dodatne pristojbine.
PREDSEDNIK je menil, da naj za naslednje leto premislimo, če bi se pristojbini izognili. Če je z
volunterskim delom nakdo pripravljen pokriti stroške organizacije, je prav da se enakovredno
poteguje za organizatorja.
BORUT ŠKABAR je izpostavil problem plačevanje stroškov s strani klubov. Prošnje za odlog
plačila so problematične, saj smo v dilemi ali naj napravimo izjemo ali pravilo. ŽRK Veplas
Velenje je naredilo izjemen uspeh, ima tudi repzrezentantke. Stvari moramo gledati širše, saj
nam lahko ugasnejo klubi. RK Cimos Koper ima tudi negotovo prihodnost. V nižjih ligah, npr. v
Hrpeljah smo pokopoali moški rokomet že zdavnaj. Pri puncah žanjejo uspehe, vendar se
srečujejo s podobnimi problemi. Kot krovna organizacija moramo poskrbeti za najšibkejše in za
tiste v nižjih ligah. Predlagal bi, da se spremeni Registracijski pravilnik, vrednost točke igralke
oz. igralca je v nižjih ligah daleč precenjena. Kar se danes dogaja je, da igralci ne morejo
igrati ne v novem ne v starem klubu.
STANKO TOMŠE je predlagal, da naj se zmanjša točka za prehod iz višje v nižje lilge.
FRANCI MIKLAVČIČ je predlagal, da se s predstavniki sodnikov za naslednjo sezono dogovarjajo
vsa združenja skupaj.
PREDSEDNIK je predlagal, da bo pogajalec s strani RZS Bor Rozman.
ANDREJ PUCER je izjavil, naj se pogodba z NLB Leasing d.o.o. kvalitetno izpolnjuje in spoštuje.
PREDSEDNIK se je vsem skupaj zahvalill za prisotnost ter ob 17:45 končal sejo.

Ljubljana, 22.04.2013
Franjo Bobinac, l.r.
Predsednik Rokometne zveze Slovenije

