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ZAPISNIK 
1. redne seje predsedstva Rokometne zveze Slovenije, 

 
ki je bila v četrtek, 14. oktobra 2004 ob 17. uri v sejni sobi Rokometne zveze Slovenije, 

Kongresni trg 3, 1000 Ljubljana. 
 

PRISOTNI ČLANI PREDSEDSTVA: dr. Marjan Sedej,  Marko Jugovič, Tomaž Jeršič, Tatjana 
Fink, Franc Krašovec, Ivo Milovanovič, David Nabergoj, dr. Marko Šibila, dr. Marta Bon, 
Jože Pangerc, Janez Živko, Matej Arčon, Matjaž Avsec, Tanja Oder (po pooblastilu Deje 
Doler), Beno Lapajne; 
 
ODSOTNI ČLANI PREDSEDSTVA; Zoran Janković,  Marjan Doler; 
 
OSTALI PRISOTNI: Slavko Ivezič, Robert Beguš, Stane Ostrelič, Leopold Kalin, Franko 
Komel, Samo Kuzma, Irena Bejtovič, Anita Pušnik Klanjšek, Sonja Čotar, mediji.  

 
DNEVNI RED:  
1.   Pregled sklepov 23. seje predsedstva RZS; 
2.   Sklic 1. korespondenčne seje skupščine RZS ter predlagani dnevni red;      
3.   Imenovanje trenerjev za moško in žensko člansko rokometno reprezentanco    
      Slovenije; 
4.   Imenovanje direktorja moških in ženskih rokometnih reprezentanc Slovenije; 
5.   Imenovanje članov Disciplinske komisije RZS; 
6.   Imenovanje članov Registracijske komisije RZS; 
7.   Imenovanje delegatov RZS za EHF predsedniško konferenco in IHF volilni kongres; 
8.   Razno: 

 a/ Zapadle obveznosti klubov, ki so prenehali z delovanjem; 
 b/ Imenovanje članov Strokovnega sveta RZS; 
 c/ Nova pravila EHF-a, ki veljalo za Slovenijo ob vstopu v EU.  
 
 

PREDSEDNIK je pozdravil vse navzoče ter odprl 1. sejo predsedstva v novi sestavi. Pozval je 
k pripombam na dnevni red, na katerega so se dodatno uvrstile še tri točke: 8. a, 8. b in 8. 
c.  Ker pripomb ni bilo, je podal naslednji sklep: 

 
SKLEP  
Sprejme se dnevni red 1. redne seje predsedstva RZS.  
 
Sklep je bil soglasno sprejet. (ZA 15/PROTI 0/ VZDRŽAN 0) 
 
 
 

Ad. 1 
 

PREDSEDNIK Marjan Sedej je pri pregledu sklepov 23. seje predsedstva RZS, na kateri je 
sam prisostvoval le kot kandidat za novega predsednika, pozval Leopolda Kalina, da poda 
poročilo o realizaciji sklepov.  
 
LEOPOLD KALIN je vse navzoče informiral, da so bili sklepi 23. seje predsedstva RZS že 
realizirani.  
 
PREDSEDNIK je člane predsedstva, ki so bili prisotni na 23. seji predsedstva pozval k 
pripombami na zapisnik in ker pripomb ni bilo, je podal  naslednji sklep: 
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SKLEP 
Potrdi se zapisnik 23. seje predsedstva Rokometne zveze Slovenije. 
 
Sklep je bil soglasno sprejet. (ZA 15/PROTI 0/ VZDRŽAN 0) 
 
 
 

Ad. 2 
 

PREDSEDNIK je pod 2. točko podal informacijo, da se bo z namenom dopolnitve statuta, 
potrditve dodatnih članov predsedstva RZS ter spremembe sestave nadzornega odbora RZS, 
sklicala korespondenčna skupščina RZS. Ker je bilo v gradivu za predsedstvo priloženo tudi  
gradivo za korespondenčno skupščino, je predsednik dal na glasovanje oz. v potrditev 
posamezne sklepe, ki jih bo sprejemala skupščina:  
 
Predlog sklepa pod Ad. 1:  
»Potrdi se Jožeta Pangerca za predsednika in Leopolda Kalina ter Franka Komela za 
člana verifikacijske komisije 1. korespondenčne seje skupščine RZS.« 
 
Predsedstvo RZS je soglasno potrdilo predlog sklepa. (ZA 15/PROTI 0/ VZDRŽAN 0) 
 
 
Predloga sklepov pod Ad. 2: 
»Sprememba 23. člena statuta RZS - predsedstvo RZS se po funkcionalnem načelu 
poveča za enega (1) člana.« 
Predsednik je pojasnil, da se zaradi boljše finančne stabilnosti RZS predlaga dodatni član 
predsedstva po funkcionalnem načelu. 
 
»Dopolnitev 27. člena statuta RZS – predsednik lahko za izvajanje svojih nalog oblikuje 
kolegij, katerega število in način dela določi predsednik sam.« 
Predsednik je pojasnil, da je kolegij operativno telo, ki bo skrbelo za tekoče izvajanje 
nalog. Oblikoval naj bi se tudi poslovnik, ki se ga bo predlagalo v sprejem na naslednji seji 
predsedstva. 
 
Predsedstvo RZS je soglasno potrdilo oba predloga sklepa. (ZA 15/PROTI 0/ VZDRŽAN 0) 
 
 
Predlog sklepa pod Ad. 3: 
»Potrditev dodatnih članov predsedstva RZS; Bojan Petan, Uroš Orgrin, Vili Trofenik.« 
 
PREDSEDNIK je pojasnil, da je njegov prvi izbor za manjkajoče člane predsedstva RZS Vili 
Trofenik,  ki ga je označil kot enega izmed največjih poznavalcev rokometa in kot velikega 
rokometnega entuziasta. Kljub temu, da ne prinaša dodatnih finančnih sredstev, ima 
znanje in položaj, ki odtehtajo finančna sredstva.  
Njegova druga izbira Bojan Petan, predsednik uprave DZS d.d. naj bi pokrival rokomet v 
Ljubljanskem delu. Uroš Ogrin, direktor Gradis Jesenice d.d. pa naj bi skrbel za rokomet v 
gorenjski regiji. Izjavil je, da je od vseh navedenih dobil soglasje.  
 
Predsedstvo RZS je soglasno potrdilo predlog sklepa. (ZA 15/PROTI 0/ VZDRŽAN 0) 
 
 
Predlogi sklepov pod Ad. 4: 
»Potrditev Braneta Bertonclja za člana nadzornega sveta RZS.«  
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PREDSEDNIK je pojasnil, da je bil Vili Trofenik na 21. seji skupščine RZS izvoljen za člana 
nadzornega odbora RZS. Ker ta funkcija ni združljiva z nobeno drugo v okviru RZS in glede 
na dejstvo, da ga želi imeti v predsedstvu, je podal predlog, da se na mesto Vilija 
Trofenika za člana nadzornega odbora RZS imenuje Braneta Bertonclja, ki je na 21. seji 
skupščine RZS  četrti po vrstI dobil največje število glasov.  
 
Predsedstvo RZS je soglasno potrdilo predlog sklepa. (ZA 15/PROTI 0/ VZDRŽAN 0) 
 
Ob koncu obrazložitve sklepov je predsenik podal sklep: 
 
SKLEP 
Potrdi se sklic 1. korespondenčne seje skupščine RZS ter predlagani dnevni red. 
 
Sklep je bil soglasno sprejet. (ZA 15/PROTI 0/ VZDRŽAN 0) 

 
 
 

Ad. 3 
 

PREDSEDNIK je izjavil, da je bila že na volitveni seji skupščine omenjena nuja po 
čimprejšnjem imenovanju novih trenerjev. Strokovni svet RZS je bil zaprošen, da poda 
svoje predloge za trenerja moške in ženske članske reprezentance Slovenije, ki bodo dobili 
štiriletni mandat. Strokovni svet je predlagal dva kandidata za trenerja moške članske 
reprezentance; Slavko Ivezič in dr. Marko Šibila ter dva kandiata za trenerja ženske članske 
reprezentance; dr. Marta Bon in Robert Beguš. Vsem kandidatom je čestital za nominacijo 
in jih zaprosil za program dela za obdobje do OI Peking 2004. Slavko Ivezič, dr. Marko 
Šibila in Robert Beguš so potrdili kandidaturo, dr. Marta Bon pa je od kandidature 
odstopila.  
 
IVO MILOVANOVIČ je predlagal, da se predsedstvo v sedanji sestavi  zahvali dosedanjima 
trenerjema moške in ženske članske reprezentance, Tonetu Tislju in dr. Marti Bon, saj sta 
oba dosegala vrhunske rezultate.  
 
PREDSEDNIK je pojasnil, da je bilo to že večkrat storjeno, vendar ni nobenega razloga, da 
sedanje predsedstvo ne bi to naredilo še enkrat, s prošnjo, da bi sodelovala z RZS oz. z 
reprezentancami tudi v prihodnjem obdobju. Besedo je nato predal kandidatu za trenerja 
ženske članske reprezentance Slovenije Robertu Begušu. 
 
ROBERT BEGUŠ je po kratki osebni predstavitvi in predstavitvi svoje rokometne poti, 
predstavil cilje in način dela z žensko člansko reprezentanco. Končni cilj naj bi bila 
medalja na OI  Pekingu 2008, še prej pa uvrstitev na SP 2007 z uvrstitvijo na 5. mesto. Do 
tega cilja naj bi se prišlo s prisotnostjo na vseh velikih tekmovanjih: EP 2004 Madžarska, SP 
2005 Rusija, EP 2006 Švedska in SP 2007. V programu je že navedel tako širši  kot ožji 
spisek igralk in člane strokovnega vodstva. Za pomočnika trenerja se še ni odločil. Opravil 
je pogovore s vsemi igralkami, ki so vse razen Olge Čečkove izkazale pripravljenost 
sodelovati do OI Peking 2008. Omenil je problem visoke povprečne starosti igralk, ki bo do 
OI 31 let, nosilke igre pa bodo stare 33 let. Temu dejstvu bo potrebno prilagoditi tudi način 
igre.  
 
Dr. MARTA BON glede svojega odstopa od kandidature ni želela dajati pojasnil, je pa 
zatrdila, da bo poskušala konstruktivno sodelovati z novoizvoljenim selektorjem.  
  
SLAVKO IVEZIČ, kandidat za trenerja moške članske reprezentance se je na kratko 
predstavil in izjavil, da je za njim že dolga rokometna pot, reprezentančne izkušnje pa 
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segajo že v sam začetek samostojne Slovenije tako s člansko kot z mladinsko 
reprezentanco. To obdobje je označil kot obdobje učenja. Danes  je slovenski rokomet v 
stiku s samim svetovnim in evropskim vrhom, na kar je zelo ponosen. Izrazil je zahvalo 
vsem klubskim trenerjem.  Menil je, da smo v tem trenutku vsi pod vtisom reprezentančnih 
in klubskih uspehov in take rezultate se pričakuje tudi v prihodnje. Glede na izkušnje, ki 
jih ima ve, da se medalje ne more osvajati »vsak dan«, zato je prav, da ostanemo realni. 
Cilji morajo biti postopni. Splošni cilj je uvrstitev na OI Peking 2006, kratkoročni pa je 5. 
mesto na SP 2005 Tunizija. Izrazil je upanje, da ostanemo v svetovnem vrhu tudi z mladimi 
reprezentancami.  
 
Dr. MARKO ŠIBILA je izjavil, da se je odločil za kandidaturo za trenerja moške članske 
reprezentance Slovenije po sklepu Strokovnega sveta, tokrat že drugič zapored. Navedel je 
vse funkcije, ki jih je imel v okviru rokometa ter poudaril, da se mu je prav ta trenutek 
zdelo primerno kandidirati, saj smo na nekem razpotju, ko lahko zelo napredujemo ali pa 
zelo nazadujemo. Pozdravil je idejo in tudi sam se je zavzemal, da novoizvoljeni trener 
dobi štiriletni mandat. Do OI Peking 2008 je potrebno podrobno pripraviti projekt, 
navdušiti igralce, sponzorje in medije. Tekmovalni cilj reprezentance je, da v tem 
olimpijskem ciklusu osvoji medaljo na SP ali EP, se uvrsti na OI in morda tudi poseže po 
kolajni na OI. Označil je, da je cilj zelo zahteven, vendar ga je možno doseči. Glede izbora 
igralcev je podal mnenje, da igrajo vedno najboljši, vendar na žalost prihaja tudi do 
fluktuacije, zato pa je potrebno oblikovati neko jedro igralcev, ki bo zdržalo do OI. 
Potrebno bi bilo rešiti tudi status igralcev, saj so igralci profesionalci in živijo od 
rokometa. Na zdajšnjem nivoju reprezentančnega rokometa v Slovenijo je nujno, da se 
tudi trener profesionalno angažira.  
 
PREDSEDNIK se je zahvalil vsem za predstavitev svojih pogledov ter pred glasovanjem 
pozval ostale člane predsedstva, da kandidatom zastavijo vprašanja. Poudaril je še, da 
bodo imeli novoizvoljeni trenerji popolnoma proste roke pri izbiri strokovnega vodstva.  
 
TOMAŽ JERŠIČ je postavil vprašanje, kako bodo selektor in strokovno vodstvo našli stik z 
reprezentanco.  
 
SLAVKO IVZEIČ je izjavil, da je imenovanje strokovnega vodstva prestavil na čas po 
izvolitvi. Izrazil je prepričanje, da bo uspel dobiti ljudi, ki se bodo pripravljeni odrekati in 
bodo znali najti stik z  reprezentanco.  
 
Dr. MARKO ŠIBILA je na vprašanje odgovoril, da svojih sodelavcev ne bi želel izpostavljati, 
vendar jih je v programu navedel. Vsekakor so to ljudje, ki so v rokometu že pustil svoj 
pečat.  Izrazil je še potrebo po sodelovanju med reprezentančnimi in klubskimi trenerji, 
saj mora obstajati enoten program dela. Za vzgojo igralca je potrebno skrbeti celostno.  
 
Dr. MARTA BON je izjavila, da kljub vsej naklonjenosti do RK KRIMA ni najbolj primerno, da 
se v strokovno vodstvo ženske reprezentance vključuje le strokovnjake iz tega kluba, 
temveč se v skrbi za ženski rokomet nasploh, dà priložnost tudi drugim strokovnjakom. 
Izrazila je skrb nad starostjo igralk in povprašala Roberta Beguša, ali razmišlja o 
razširjenem spisku.  
 
ROBERT BEGUŠ ji je odgovoril, da namenoma ni hotel razširiti spiska, saj je prava kvaliteta 
v igralkah, navedenih na spisku. Kvalitetne so tudi igralke, ki so trenutno v kadetski 
reprezentanci, vendar bodo za časa naslednjih OI še premlade. Glede izbire ostalega 
strokovnega vodstva je izrazil, da bo izbral ljudi, ki jim popolnoma zaupa, s čemer soglaša 
tudi predsednik RZS. Podal je še dejstvo, da je na spisku na žalost kar 11 igralk iz RK  
KRIM, vendar je trenutna situacija takšna, da je večina najboljših igralk iz tega kluba.  
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IVO MILOVANOVIČ je povedal, da nihče nima pravico razmišljati drugače, kot da v vrhu 
reprezentance delujejo ljudje, ki so najbolj kvalitetni. Vrhunski šport zahteva samo 
rezultate, zato Beguša podpira tako v sestavi strokovnega vodstva kot glede izbire igralk. 
Ne glede na starost so igralke dobre ali slabe. Postavil je še vprašanje za dr. Šibilo, glede 
materialnih pogojev igralcev in trenerja.  
Dr. MARKO ŠIBILA je izrazil prepričanje, da igralci profesionalci, morajo biti nagrajeni za 
svoje delo v reprezentanci. Če hočemo obdržati reprezentante, moramo urediti tudi to 
področje.  
 
JANEZ ŽIVKO je soglašal s Tomažem Jeršičem, da so strokovni sodelavci, ki si jih izbere 
trener, zelo pomembni. Postavil je še vprašanje, kaj se bo zgodilo z mladinsko 
reprezentanco in ali sta kandidata za trenerja moške članske reprezentance v primeru, da 
nista izvoljena, pripravljena sodelovati tudi kot pomočnika trenerja.  
 
SLAVKO IVEZIČ je izjavil, da je Slovenija majhen prostor, kjer mora obstajati sodelovanje, 
zato je pripravljen sodelovati tudi kot pomočnik trenerja. V primeru, da bi bil izvoljen, 
verjame, da bo mesto trenerja za mladinsko reprezentanco adekvatno izpolnjeno. Omenil 
je še problem strokovnega kadra, saj je malo ljudi, ki so prijavljeni delati, se odrekati in 
so pri tem še zelo sposobni. 
 
Dr. MARKO ŠIBILA je povedal, da se čuti kot del rokometne družine in da je tudi on 
pripravljen sodelovati kot pomočnik trenerja, v kolikor ne bi bil izvoljen.  
 
MARKO JUGOVIČ je izpostavil problem razhajanja ciljev reprezentance in klubov. V klubu 
RK Celje Pivovarna Laško je že 15 let in razume problem klubskega trenerja, ko se 
reprezentant vrne nazaj v klub. Zaradi reprezentančnih akcij v klubu že dolgo niso imeli 
normalnih začetnih priprav. Vendar po drugi strani razume tudi zahteve reprezentance, 
zato se strinja, da mora obstajati sodelovanje med klubi in reprezentanco. Iluzorno pa je 
pričakovati idealne rešitve tako za eno kot za drugo stran.  Glede na program dr. Marka 
Šibile, ki je v primeru izvolitve zahteval 2.000 EUR neto honorarja mesečno, je postavil 
vprašanje, koliko je bil plačan prejšnji selektor.  
 
Dr. MARKO ŠIBILA je soglašal, da bodo konflikti med klubom in reprezentanco vedno 
obstajali, vendar se zadeve lahko uskladijo, če je le prava volja. Glede honorarja je 
izjavil, da je zapisal honorar, ki si ga po njegovem mnenju zveza lahko privošči. 
Reprezentančni trener bi moral biti dela prost, torej bi bil njegov edini dohodek honorar 
RZS.   
 
IVO MILOVANOVIČ je pojasnil, da je bil dosedanji trener plačan v klubu, kot reprezentančni 
trener pa je dobil 750 EUR neto mesečno. Glede na pogoj dr. Šibile, da bi se angažiral 
profesionalno, torej ne bi imel drugih dohodkov, je situacija drugačna in temu bi morali 
prisluhniti.  
 
PRESEDNIK je ob koncu točke predlagal tajno glasovanje tako za trenerja ženske članske 
reprezentance kot za trenerja moške članske reprezentance. Glede na prisotne člane 
predsedstva in dana pooblastila, je bilo skupno število glasujočih 17.   
 
Pri glasovanju za trenerja ženske članske reprezentance se je glasovalo ZA ali PROTI 
predlogu, da se za trenerja potrdi Roberta Beguša. Glasovalo je 17 članov predsedstva, 
rezultati pa so bili sledeči: NEVELJAVNA – 2 glasova, ZA - 14 glasov,  PROTI - 1 glas. 
 
Pri glasovanju za trenerja moške članske reprezentance se je odločalo za enega ali drugega 
kandidata. Dr. Marko Šibila se je kot član predsedstva in kandidat za trenerja odpovedal 
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glasovanju. Glasovalo je torej 16 članov predsedstva, rezultati pa so bili sledeči: 
NEVELJAVNA - 2 glasova, MARKO ŠIBILA – 4 glasovi, SLAVKO IVZEIČ – 10 glasov. 
 
PREDSEDNIK je čestital obema novoizvoljenima trenerjem, Robertu Begušu in Slavku 
Iveziču ter se zahvalil dr. Marku Šibili. Predlagal je materialno uskladitev pogodb, ki bi se 
jih potrdilo na naslednji seji.  
 
SKLEP 

1. Imenuje se Slavka Iveziča za trenerja moške članske rokometne reprezentance 
Slovenije in Roberta Beguša za trenerja ženske članske rokometne 
reprezentance Slovenije. 

2. Predsedstvo  pooblašča  predsednika  RZS, da  uskladi  pogodbo  in  višino 
nagrade  za trenerja članskih reprezentanc do naslednje seje predsedstva RZS. 

3. Predsedstvo RZS se na naslednji seji zahvali dr. Marti Bon in Tonetu Tislju za 
vrhunske rezultate, ki sta jih dosegla kot selektorja ženske in moške članske 
reprezentance.  

 
Sklepi so bili sprejeti z večino glasov.  

 
 
 

Ad. 4 
 

PREDSEDNIK je pri tej točki povedal, da so razlogi za postavitev enega človeka za 
direktorja moških in ženskih reprezentanc Slovenije predvsem v racionalizaciji dela in 
stroškov ter poenotenega delovanja reprezentanc. Za to mesto je predlagal Staneta 
Ostreliča, ki je velik rokometni entuziast in tudi velik poznavalec. Njegova naloga je, da 
pripravi seznam vseh vodstev reprezentanc, nov stroškovnik ter skupaj z generalnim 
sekretarjem ovrednoti programe reprezentanc, ki se jih bo potrjevalo na naslednji seji 
predsedstva RZS. 
 
IVO MILOVANOVIČ je izjavil, da je potrebno natančno opisati pravice in dolžnosti, ki jih bo 
imel direktor reprezentanc.  
 
TOMAŽ JERŠIČ je spraševal, ali je funkcija direktorja športnega ali organizacijskega 
značaja. Pomemben je namreč kontakt med vodstvom in reprezentanco. Predlagal je, da 
bi o izbiri direktorja glasovali po tem ko se opredelijo ostale vloge. Ker ni natančno 
razumel vloge direktorja,  je izjavil, da se ne bo opredelil. Najprej bi moral videti program 
dela.  
 
PREDSEDNIK je potrdil, da bi načeloma program moral predložiti vsak kandidat. Funkcijo 
direktorja si je zamislil kot nekega operativnega usklajevalca, predvsem zaradi 
standardizacije stroškov. Staneta Ostreliča je predlagal zgolj iz funkcije racionalizacije, 
standardizacije in skupne ekonomije obsega. Operativno je funkcija identična funkciji 
Tomaža Jeršiča v času EURO 2004. S tem se zmanjša en zaposlen na RZS.  
 
IVO MILOVANOVIČ je menil, da bi moral direktor napisati tudi njegova pooblastila in 
pooblastila vseh sodelujočih.   
 
Dr. MARTA BON je menila, da bi Staneta Ostreliča lahko potrdili za direktorja 
reprezentanc, saj ima ogromno izkušenj, smo pa tudi v časovni stiski, saj so velika 
tekmovanje pred vrati. Naknadno naj naredi program dela in organigram.  
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PREDSEDNIK je predlagal dopolnitev 2. sklepa pod točko 4. in sicer se dopolni z »direktor 
pripravi sezname vodstev ter pooblastila vseh sodelujočih v procesih reprezentančnih 
aktivnosti«. 
 
Tud TATJANA FINK je izrazila željo, da se najprej predstavi celoten organigram, ki bo 
omogočil oceno, koliko je potrebnih in koliko nepotrebnih funkcij. Predvsem bi bilo 
koristno, da se naredi celoten plan »budžeta«. 
 
MARKO JUGOVIČ je poudaril, da nekdo mora narediti vse potrebno za organizacijo 
reprezentanc. Verjetno bo to uredil ravno Stane Ostrelič, predsednik pa bo to potrdil ali 
zavrgel.  
 
PREDSEDNIK je menil, da je stroki nemogoče pustiti proste roke, saj projekta EP 2004 
Madžarska in SP 2005 Tunis znašata približno 200.000 EUR, sredstva pa še niso 
zagotovljena. Na glasovanje je dal predlagane sklepe in rezultat je bil: PROTI – 2, VZDRŽAN 
– 1, ZA – 12.   
 
FRANC KRAŠOVEC je po glasovanju izjavil, da se je vzdržal, ker ni razumel predlaganih 
sklepov.  
 
JANEZ ŽIVKO je poudaril, da bi morali videti program dela. Za odločitev je podanih 
premalo informacij, tako da je tudi sam proti predlogom.  
 
IVO MILOVANOVIČ je pojasnil, da se ne glasuje za program, temveč za osebo, ki bo ta 
program naredila.  
 
BENO LAPAJNE je menil, da bi se moralo upoštevati glasovanje, ki je Staneta Ostreliča 
potrdilo za direktorja rokometnih reprezentanc Slovenije. Glede na dejstvo, da Staneta 
Ostreliča vsi dobro poznamo, ni potrebno, da naredi program, preden se ga potrdi za 
direktorja.  
 
PREDSEDNIK je predlaga, da se Staneta Ostreliča potrdi za mandatarja direktorja moških in 
ženskih reprezentanc Slovenije ter predal besedo Stanetu Ostreliču.  
 
STANE OSTRELIČ je orisal svojo rokometno pot in njegove dolgoletne izkušnje kot direktor 
moških rokometnih reprezentanc Slovenije. Poudaril je, da je bil k sodelovanju povabljen s 
strani predsednika. Glede programa je dodal, da ga je skoraj v celoti napisal in oddal 
generalnemu sekretarju v oceno. Dejstvo je, da vodstvo reprezentance izbira selektor 
skupaj z direktorjem reprezentance. V svojem delovanju kot direktor moških 
reprezentanc, se je vedno zavzemal za igralce in selektorja. Izjavil je, da ni pričakoval 
pomislekov glede njegovega imenovanja ter soglašal z mnenjem nekaterih članov 
predsedstva, da se mora najprej dobiti vpogled v program dela.  
 
IVO MILOVANOVIČ in TATJANA FINK sta delila mnenje, da stvari niso dokončno razčiščene, 
zato ne bi bilo dobro, da predsedstvo sprejme  predlagane sklepe v takšni obliki.  
 
PREDSEDNIK je ob koncu razprave predlagal razveljavitev prvotnega glasovanja ter podal 
naslednje sklepe:  
 
SKLEP 

1. Imenuje se Staneta Ostreliča za mandatarja direktorja moških in ženskih 
rokometnih reprezentanc Slovenije.  

2. Zadolži se mandatarja direktorja reprezentanc, da poda program dela, imena 
vseh sodelujočih v procesih reprezentančnih aktivnosti in  njihova pooblastila, 
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predlaga seznam vodstev vseh moških in ženskih rokometnih reprezentanc 
Slovenije. 

3. Mandatar direktorja reprezentanc in generalni sekretar pripravita nov predlog 
stroškovnika reprezentanc.  

4. Na osnovi predloženih programov mandatar direktorja reprezentanc in  
generalni sekretar finančno ovrednotita oba programa in ju do naslednje seje 
predsedstva dostavita predsedstvu v obravnavo in sprejem. 

 
Sklep je bil soglasno sprejet. (ZA 15/PROTI 0/ VZDRŽAN 0) 
 
 
 

Ad. 5 
 

PREDSEDNIK je podal pet imen za člane Disciplinske komisije, ki so na 21. volilni seji 
skupščine RZS, dne 14.09.2004 prejeli največje število glasov. Ker 26. člen statuta določa, 
da je predsedstvo RZS pristojno za imenovanje oz. potrditev članov Disciplinske komisije 
RZS, je predlagal sklep:  

 
SKLEP 
Potrdijo se: Zdravko Babič, Celar Branko, Edi Rakovec, Šavrič Roman in Novak Danijel 
za člane Disciplinske komisije RZS.  
 
Sklep je bil soglasno sprejet. (ZA 15/PROTI 0/ VZDRŽAN 0) 

 
 
 

Ad. 6 
 

Tudi Registracijsko komisijo RZS po statutu RZS določa oz. imenuje predsedstvo in ker je 
bila prejšnja sestava te komisije uspešna pri reševanju registracijskih postopkov, je 
predsednik podal sklep:  
 
SKLEP 
Imenujejo se: Vili Trofenik, Oskar Kovač in Viktor Ban za člane Registracijske komisije 
RZS.  
 
Sklep je bil soglasno sprejet. (ZA 15/PROTI 0/ VZDRŽAN 0) 
 
 
 

Ad. 7 
 

Pri točki potrditve delegatov RZS za EHF predsedniško konferenco, ki bo od 6. – 7. 
novembra 2004 na Dunaju in za IHF volilni kongres, ki bo od 1. – 5. decembra 2004 v 
Hurgadi – Egipt, je predsednik predla besedo generalnemu sekretarju.  
 
LEOPOLD KALIN je pojasnil, da bi šla na EHF predsedniško konferenco generalni sekretar in 
predsednik. Udeležba na tem dogodku je pomembna s strani predstavitve novega 
predsednika RZS. Na konferenci bo govora tudi o problematiki prehoda igralcev iz nove 
petnajsterice EU v bogatejše države kot so Nemčija, Španija, torej o problematiki, ki je 
bila opisana tudi v dopisu Združenja prvoligašev, ki naj bi ga poslali na EHF.  
Na IHF volilnem kongresu v Egiptu je RZS kandidirala dr. Marto Bon za članico metodične 
komisije (the Commission of Coaching and Methods) in Leona Kalina za predsednika 
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tekmovalne komisije (the Commission of Organising and Competition), zato je tudi prav, da 
se poleg njega udeležita IHF kongresa tudi oba kandidata za funkcije.  
 
PREDSEDNIK je ob koncu krajše razprave podal sklep: 
 
 
 
SKLEP 

1. Kot delegata RZS se za EHF predsedniško konferenco potrdita predsednik RZS 
Marjan Sedej in generalni sekretar Leopold Kalin.   

2. Kot delegati RZS za IHF volilni kongres se potrdijo Leopold Kalin, dr. Marta Bon 
in Leon Kalin.  

Sklep je bil soglasno sprejet. (ZA 15/PROTI 0/ VZDRŽAN 0) 
 
 
 

Ad. 8. a 
 

PREDSEDNIK je informiral, da se je na dnevni red seje uvrstila tudi točka, ki govori o 
zapadlih obveznosti klubov, ki so prenehali z delovanjem. Gradivo je poslal predsednik 
Zveze društev rokometnih sodnikov Jože Pangerc, zato mu je predsednik predal besedo.  
 
JOŽE PANGERC je pojasnil problematiko terjatev, ki jih ima ZDRSS do klubov, ki so 
prenehali  s svojim delovanjem. Tovrstne probleme nima le ZDRSS, temveč tudi RZS in 
predlagal je, da se takšni problemi rešujejo skupno. Kot je razvidno iz priloge je letos 
največji dolžnik RK PIRAN, ki ZDRSS dolguje kar 907.673,00 sit. ZDRSS ni profitna 
organizacija, zato teh sredstev nimajo iz kje nadomestiti. Dolgovi do sodnikov, delegatov 
in kontrolorjev segajo še v spomladanski del sezone. Na združenji je opozarjal, kaj se 
lahko zgodi, ko se v ligo sprejme nek klub, ki se je združil z drugim. Predsedstvo RZS je 
namreč na svoji 20. seji, dne 20.04.2004 sprejelo sklep, po katerem dovoljuje združitev 
klubov RK PIRAN in ŽRK IZOLA BORI KMO. Novo nastali klub se sedaj imenuje ŽRK IZOLA. 
Ker je bila ŽRK IZOLA BORI KMO v prejšnji sezoni zadnja na lestvici, bi morala izpasti iz 1. 
lige, vendar je še vedno prisotna in celo nastopa v Evropskih pokalih. Disciplinski sodnik je 
na novonastali klub poslal opomin zaradi neplačanih obveznosti, ki so bile obveznosti RK 
PIRANA, kluba, ki več ne obstaja in ki ga niti ni več v registru društev. Novi klub ŽRK IZOLA 
je odgovoril, da pri dogovoru o sodelovanju z RK Piran niso sprejeli aktive in pasive RK 
PIRANA, temveč so samo omogočili igralkam RK Pirana, da nadaljujejo svojo športno pot. 
Predsedstvo je prosil za nasvet in pomoč, kako postopati v tem primeru, saj je omenjeni 
dolg za ZDRSS nepogrešljiv.  
 
TATJANA FINK je pojasnila, da se pri združitvah združuje tudi aktivo in pasivo.  
 
PREDSEDNIK je ravno tako pojasnil, da je društvo v pravno formalnem smislu enako s.p. ali 
d.n.o., ko lastnik oz. predsednik odgovarja z vsem svojim premoženjem, torej lahko proti 
bivšim predsednikom vložimo tudi tožbo. Podprl je Jožeta Pangerca v tem, da je tovrstno 
problematiko uvrstil tudi na dnevni red seje predsedstva. Glede na dejstvo, da se je ŽRK 
IZOLA dogovarjal s prejšnjim predsednikom RZS Zoranom Jankovićem je prav, da se 
pogovorijo tudi z njim.  
 
MATEJ ARČON je izjavil, da verjetno na združenju niso bili pazljivi, ko so klub ŽRK IZOLA 
sprejeli v tekmovanje. Predlagal je, da se situacija rešuje s tožbo tistih, ki so bili 
odgovorni za delovanje kluba. Morda se najprej pošlje le opomin s strani RZS, nato pa naj 
se ubere pravno pot.  
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IVO MILOVANOVIČ je omenil primer Nogometne zveze Slovenije, kjer so imeli zaradi takih 
stvari velike probleme, zato je predlagal najostrejše sankcije, ki bodo v kali zatrle vsake 
druge nadaljnje poskuse. Obstajajo tudi drugi klub, ki delujejo v skromnih razmerah, 
vendar obveznosti vseeno plačujejo.  

 
Dr. MARKO ŠIBLA je informiral navzoče, da je ZRTS predlagala skupščini RZS, da klubi, ki ne 
izpolnijo obveznosti do prejšnjega trenerja, ne morejo najeti drugega, vendar skupščina 
tega ni sprejela. Tudi po tej plati je velika finančna nedisciplina, ki bi se morala urediti 
znotraj RZS.  
 
BENO LAPAJNE je predlagal sistem licenciranja klubov, kjer se postavijo neki sistemski 
okviri v katerih klubi delujejo. Tovrstni sistem bi olajšal delovanje vsem udeležencem  
rokometne sfere. V tujini je ta sistem že v praksi.  

 
JOŽE PANGERC je poudaril, da bi v primeru tožbe proti RK Piran, ZDRSS in RZS morala 
nastopiti enotno.  
 
MARKO JUGOVIČ je menil, da sta se klub združila, obveznosti pa niso bile plačane. Ena 
možnost je tudi ta, da se ŽRK IZOLA suspendira.  
 
PREDSEDNIK je menil, da je na žalost plačilna sposobnost rokometnih klubov slaba tudi 
zaradi gospodarske situacije v Sloveniji in da je vprašljivo postopati na tako rigorozen 
način. Podal je sklep:  
 
SKLEP 

1. Strokovna služba RZS se zadolži, da pripravi model, ki bo v 4-ih letih pripeljal do 
licenciranja klubov. 

2. Generalni sekretar RZS Leopold Kalin je zadolžen, da skupaj s predsednikom 
ZDRSS Jožetom Pangercem pripravi dopis za bivšega predsednika kluba RK PIRAN 
in sedanjega predsednika ŽRK IZOLA, v katerem se jih pozove za plačilo zapadlih 
obveznosti tako do ZDRSS kot RZS z rokom plačila 15 dni po prejemu dopisa in s 
pripisom, da bomo po izteku tega roka vložili prisilno izterjavo.  

 
Sklep je bil soglasno sprejet. (ZA 15/PROTI 0/ VZDRŽAN 0) 
 
  
 

Ad. 8. b  
 

PREDSEDNIK je pod točko 8. b prebral kandidate za člane Strokovnega sveta RZS, ki jih je 
predlagala ZRTS. Manjka le še ime kandidata, ki naj bi ga predlagala ZDRSS.  
 
Dr. MARTA BON je podala informacijo, da se mesto  Slavka Iveziča zaradi izvolitve za  
trenerja moške članske reprezentance Slovenije izprazni in bo njegovo mesto zasedel dr. 
Marko Šibila. Slavko Ivezič in Robert Beguš bosta pridružena člana.  
 
IVO MILOVANOVIČ je pripomnil, da bi Strokovni svet morali sestavljati tudi bivši igralci, ki 
so postali strokovnjaki za druga področja, zato bo glasoval proti predlogu sklepa. Morda bi 
bilo dobro vključiti v delo Strokovnega sveta tudi psihologa oz. strokovnjake mejnih 
znanosti. 
 
Dr. MARKO ŠIBILA in dr. MARTA BON sta pojasnila, da se člani Strokovnega sveta in trenerji 
posvetujejo tudi s strokovnjaki mejnih znanosti in da je to že del stalne prakse, vendar pa 
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njihova prisotnost v Strokovnem svetu, kjer je glavni poudarek izključno na rokometnih 
strokovnjakih, ni ustrezna. 
 
PREDSEDNIK je pozdravil pobudo glede novih znanj in pristopov v rokometu, nato pa 
pojasnil, da so statutarna določila, ki opredeljuje sestavo Strokovnega sveta jasna, zato je 
podal sklep:  
 
SKLEP 

1. Predsedstvo RZS imenuje: Dr. Marto Bon, Toneta Tislja, Mira Požuna, dr. Marka 
Šibilo, Borisa Čuka, Janeza Ilca in predstavnika iz ZDRSS za člane Strokovnega 
sveta RZS ter Slavka Iveziča in Roberta Beguša za pridružena člana. Predsednika 
izvolijo člani izmed sebe.  

2. ZDRSS se pozove, da do 31.10.2004 poda ime kandidata za člana Strokovnega 
sveta RZS. 

 
Sklep je bil sprejet z večino glasov. (ZA 14/PROTI 1/ VZDRŽAN 0) 
 
 
 

Ad. 8. c 
 

Pod točko 8. c se je predsednik predstavil dopis Združenja prvoligašev, ki govori o 
problemu novih pravil, ki veljajo za Slovenijo in za ostale članice, ki so 15.01.2004 vstopile 
v EU.  
 
MARKO JUGOVIČ je pojasnil, da je velik odliv igralcev iz slovenskih klubov v Nemčijo in 
Španijo. Navedeni državi poceni dobijo dobre igralce, ki so bili vzgojeni v slovenskih 
klubih, le ti pa dobijo za takega igralca 2.500 EUR letne odškodnine. Tovrstna situacija bo 
pripeljala takšnih posledic, da se bo dober rokomet igral le v Španiji in Nemčiji, saj bodo 
igralci prosto odhajali na boljše plačano delovno mesto. RZS bi morala na tem področju 
nekaj narediti. Dobro bi bilo, da bi se ta problem izpostavil tudi na EHF predsedniški 
konferenci.  
 
IVO MILOVANOVIČ je pojasnil, da obstajajo evropska športna pravila, katera mora 
spoštovati vsaka članica. Očitno EHF ni predvidela prehodne situacije za države nove 
petnajsterice EU. Predvsem je pomembno, da se seznanimo s evropsko obstoječo športno 
zakonodajo. Ugotoviti moramo ali obstaja za tovrstno vmesno situacija, ki smo ji priča 
sedaj, sploh kako pravilo. Predlagal je, da RZS pridobijo pravila EU, da bi lahko ustrezno 
odreagirali.   
 
PREDSEDNIK je problem odhoda dobrih igralcev v klube z močnejšo finančno bazo izpostavil 
tudi na internem področju. Na koncu razprave je podal sklep:  
 
SKLEP 

1. Dopis Združenja prvoligašev RZS pošlje na EHF.  
2. EHF se pozove, da nam posredujejo športna pravila Evropske unije.  
3. Vili Trofenik in Janez Živko sta zadolžena za pripravo izvlečkov EU športnih 

pravil ter pregleda pristojnosti in odgovornosti v zvezi z prehodno situacijo za 
države nove petnajsterice EU.  

 
Sklep je bil soglasno sprejet. (ZA 15/PROTI 0/ VZDRŽAN 0) 
 
 
 



__________________________________________________________________________________ 
Zapisnik 1. seje predsedstva Rokometne zveze Slovenije, 14. oktober 2004 

12 

Ad. 8. d 
 

SLAVKO IVEZIČ je predlagal, da se za mladinsko reprezentanco, ki je na EP 2004 v Latviji 
osvojila bronasto kolajno, organizira uraden sprejem na RZS.  
 
PREDSEDNIK je podal sklep:  
 
SKLEP 
Na naslednji seji predsedstva RZS se pripravi uraden sprejem moške mladinske 
reprezentance Slovenije, ki je na EP 2004 v Latviji osvojila bronasto medaljo.  
Predsednik se je ob koncu zahvalil vsem za prisotnost ter ob 20.30 končal sejo predsedstva 
RZS.  
 
 
V Ljubljani, 27.10.2004 

 
 
 
 
 
Zapisala: Irena Starc 


