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ZAPISNIK 
10. seje predsedstva Rokometne zveze Slovenije,  

ki je bila 11. marca 2008 ob 17.00 v prostorih Rokometne zveza Slovenije,  
 Leskoškova cesta 9 e, 1000 Ljubljana.  

 
PRISOTNI ČLANI: mag. Žiga Debeljak, Franjo Bobinac, Franci Pliberšek, Andrijana Starina 
Kosem, Boško Šrot, Dušan Zorko, dr. Marta Bon, dr. Marko Šibila, Janez Živko,  Marjan 
Doler, Marjan Novak;   
 
ODSOTNI ČLANI: Tomaž Jeršič, Dušan Kecman, Franc Krašovec, Boštjan Napast, Jože 
Pangerc, Marko Planinc, Beno Lapajne, Deja Ivanovič;  
 
OSTALI PRISOTNI: Leopold Kalin, Miro Požun, Stane Ostrelič, Igor Šolman, Gregor 
Pečovnik, Sonja Čotar, Samo Kuzma, Franko Komel, Francka Trobec, Irena Starc;  

 
DNEVNI RED: 
1. Potrditev zapisnikov 8. in 9. seje predsedstva RZS;   
2. Poročilo generalnega sekretarja o realizaciji sklepov prejšnjih sej predsedstva ter o 

aktivnostih RZS za obdobje od zadnje seje predsedstva (Leopold Kalin);  
3. Izbor izvajalca za revidiranje zaključnega računa RZS za leto 2007 (Leopold Kalin);  
4. Plan RZS za leto 2008 (Leopold Kalin); 
5. Strokovni svet RZS:  

a) Zapisnika sej z dne 16.01.2008 in 03.03.2008 (dr. Marta Bon); 
b) Poročilo selektorja moške članske reprezentance Slovenije z EP 2008 Norveška 

(Miro Požun); 
c) Potrditev pomočnikov trenerjev članskih reprezentanc Slovenije;  

6. Potrditev dogovora o nastopu za moško člansko reprezentanco ter sprememba 8. 
člena Poslovnika o organiziranosti rokometnih reprezentanc Slovenije (Stane 
Ostrelič);  

7. Finančna konstrukcija organizacije XXXII. IHF kongresa in plan aktivnosti (Leopold 
Kalin); 

8. Povračila stroškov za udeležbo na uradnih EHF in IHF sestankih, konferencah, 
seminarji (Leopold Kalin);   

9. Potrditev organizatorja polfinala in finala pokala Slovenije za moške za sezono 
2007/2008 (Leopold Kalin); 

10. Imenovanje predstavnikov RZS za kandidate za člane novoustanovljenih odborov 
EHF tekmovalne komisije ter članov komisij EHF podjetja za marketing (Leopold 
Kalin); 

11. Predstavitev projekta »Rokomet moja igra«; (Gregor Pečovnik);  
12. Tekoče zadeve in razno; 

a) Poročilo Kluba ljubiteljev rokometnih reprezentanc o udeležbi navijačev na EP 
2008 Norveška (Igor Šolman);  

 
 
PREDSEDNIK mag. Žiga Debeljak je pozdravil vse navzoče ter odprl 10. sejo predsedstva 
RZS. Ugotovil je, da je prisotnih 11 od 20 članov predsedstva. Podal je ugotovitveni 
 
SKLEP 
10. seja predsedstva RZS je sklepčna, saj je prisotnih 11 od 20 članov predsedstva 
RZS. 
 
PREDSEDNIK je predlgal spremembo dnevnega reda, in sicer je 5. točko prestavil na 1. 
točko.  
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SKLEP  
Potrdi se spremenjen dnevni red 10. seje predsedstva RZS.  
 
Sklep je bil soglasno sprejet; ZA 11/PROTI 0/VZDRŽAN 0. 
 
 

Ad. 1 
 
PREDSEDNIK je predal besedo Miru Požunu, da je povzel svoje poročilo iz EP 2008 
Norveška.   
 
MIRO POŽUN je pričel svoje poročilo s predstavitvijo dejstva, da je imel zelo malo časa  do 
datuma, ko je bilo potrebno oddati širši spisek igralcev, ki bodo igrali na EP. Priprave so 
potekale v štirih delih. Na pričetku so bili odsotni igralci iz tujine, ki so se pridružili 
kasneje. V 1. delu so odigrali tekmo z reprezentanco Srbije v Beogradu, kjer je bila 
reprezentanca še nepripravljena. Po novem letu so se srečali v Kopru, kjer so že 
kombinirali telesno pripravo s taktiko. Bil je presenečen, da so bili igralci iz Španije in 
Francije zelo slabo pripravljeni, vsaj kar se vzdržljivostnega dela tiče, ravno tako je bil 
slabo pripravljen tudi Uroš Zorman. Žal so imeli tudi nekaj smole s poškodbami; Natek je 
dobil vnetje ramenskega sklepa, Kozomara si je izpahnil kazalec, Lubej pa je zaradi 
poškodbe nastop za reprezentanco odpovedal. Imeli so velike padce v igri ter veliko 
tehničnih napak. Obramba 6-0 ni ravno funkcionirala. Hotel je vpeljati obrambo 5-1, 
vendar je zmanjkalo časa. Za obrambo 6-0 so vedeli, da jo bodo igrali, zato so jo več 
trenirali. Ta del priprav ni pokazal na zanesljivost, reprezentanca ni bila prepričana vase. 
Malo je na to vplivali tudi stanje v medijih.  
V Velenju sta se pridružila še Pajovič in Pungartnik, ki ju je bilo potrebno vključiti v 
reprezentanco. Opazil je, da so bili reprezentanti tudi slabo psihološko pripravljeni.  
V nadaljevanju je selektor podal podroben opis tekem na EP. Ocenil je, da so na prvenstvu 
dosegli tisto, kar je javnost od reprezentance pričakovala. V celoti ne morejo biti 
zadovoljni, saj so si zadali cilj nastop na Olimpijskih igrah, vendar je bilo to dejansko težko 
doseči, saj je bil boj za 5, 6 in 7. mesto tisto, ki je prineslo mesto na kvalifikacijskem 
turnirju za OI. V primerjavi s skandinavskimi reprezentancami je igra naše reprezentance 
počasna, in prisiljeni jih bomo posnemati, torej igrati hitrejši rokomet, v katerem mesto 
najdejo tudi nižji igralci. Ravno tako ni bil zadovoljen s prehodom v protinapad, saj igralci 
praktiricrajo počasen prehod. Kar se igra po klubih, se odraža tudi v reprezentanci; preveč 
je zadrževanja žoge, preveč individualnih akcij ter premalo izkoriščena krila. Poudaril je 
še, da mu je bilo v veselje delati z reprezentanco, ki je izkazala domovinsko ljubezen. 
Zahvalil se je tudi strokovnemu štabu, direktorju reprezentanc, ki je prevzel veliko breme, 
predvsem v prvi fazi, ko je bilo potrebno z igralci opraviti razgovore. Zahvalil se je  
pisarni, predvsem pa predsedstvu, ki je zagotovilo dobre pogoje dela, ki jo reprezentanca 
mora imeti. Ob koncu je rezultat na EP ocenil kot dober.   
 
PREDSEDNIK se je zahvalil selektorju ter ocenil, da je bil nastop reprezentance uspešen 
glede na časovne okoliščine. Menil je, da se je v reprezentanci zgodil pozitiven premik z 
dobro klimo in novimi prihodi v reprezentanco. Poudaril je, da se predsedstvo veseli 
nadaljnjega sodelovanja s selektorjem ter ima podporo za naprej. Pohvalil je podrobno 
poročilo selektorja.  
 
FRANJO BOBINAC je povedal, daj je bil v Stavangerju in potrdil selektorjeve besede. V 
celoti se je strinjal s povedanim. Predvsem je pohvalil dobro vzdušje v reprezentanci, ki 
sta ga ustvarila Požun in Ostrelič. Tudi Pajovič se je izkazal kot pozitivna osebnost, saj se 
je odzval vabilu selektorja in dobro odigral. Pohvalil je tudi Zormana. Rezultat je ustrezen 
časovnemu okviru, Strokovni svet pa bo podal podrobno analizo. Strinjal se je z mnenjem 
predsednika, da ima selektor podporo predsedstva tudi za naprej.  
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BOŠKO ŠROT je povedal, da je bilo predsedstvo deležno medijske linča, vendar smo lahko 
sedaj vsi zadovoljni z rezultatom. Niso pričakovali medalje, temveč borbenost na vsaki 
tekmi, to pa je reprezentanca pokazala. Z vzdušjem, ki trenutno vlada v reprezentanci, bo 
prišel tudi rezultat. Prvih 10 reprezentanc na EP in tudi na SP je zelo izenačenih. 
Pomembno je, da reprezentanco nihče ni »pohodil«.  
 
Dr. MARKO ŠIBILA je čestital selektorju za doseženo ter ocenil nastop reprezentance kot 
pozitiven. Pred 10 leti so okostje reprezentance predstavljali igralci, ki so igrali v 
slovenskih klubih. Nad njimi smo imeli celoten pregled in kontrolo. To se je sedaj 
spremenilo, saj prihajajo igralci na priprave zelo različno pripravljeni. Postavlja se 
vprašanje, kako na priprave pripeljati igralce, ki bi bili vsaj približno enako pripravljeni. 
Imeti bi morali individualne priprave, saj bo skupnih priprav čedalje manj. Glede na to, da 
se igralci pisno zavezujejo k igranju za reprezentanco, je morda pomembno, da bi se s tem 
zavezali tudi k individualnim treningom in dobro pripravljenostjo ob prihodu na priprave. 
To bi predstavljal kvalitativni preskok.  
 
Dr. MARTA BON je izjavila, da je bil tudi Strokovni svet deležen medijskega linča, vendar 
so ocenili, da je poteza bila uspešna, v skladu s pričakovanji. S to potezo smo dosegli, da 
imamo osebo, ki ima osebni in strokovni ugled, in ki povezuje reprezentance. Z moško 
reprezentanco si lahko postavimo še višji cilj. Strokovni svet ocenjuje nastop kot uspeh.   
Omenila je še panožne športne šole, ki jih sofinancira MŠŠ. Rezultati razpisa še niso jasni. 
V okviru mladinske ženske reprezentance so se zgodile nekatere spremembe, saj jo bo po 
novem trenirala sama. Na zadnji seji so poleg evropskega prvenstva govorili še o viziji 
modela igranja ženske reprezentanca. V sklopu tega naj bi se sklical posvet trenerjev vseh 
ženskih klubov. Na področju moškega rokometa je vse na višjem nivoju. Na seji so 
obravnavali poročilo kadetske ženske reprezentance iz Mediteranskega prvenstva. Poročilo 
je bilo zelo izčrpno. Podali so tudi predlog oblikovanja študentske reprezentance, ki bo šla 
tudi na SP. Naslednje leto namreč bo Univerza v Ljubljani  - Fakulteta za šport organizirala 
SP.  
 
FRANJO BOBINAC je menil, naj se pri sklepih Strokovnega sveta določi rok, do kdaj je 
potrebno sklep realizirati.  
 
PREDSEDNIK je predlagal, da dr. Marta Bon na naslednji seji poroča tudi o realizaciji 
sklepov. Na glasovanje je podal naslednje sklepe ter obenem informiral ostali del 
predsedstva, da bo dr. Marta Bona od te točke dalje odsotna. Pooblastila je dr. Marka 
Šibilo, da glasuje tudi v njenem imenu.  
 
SKLEP 
1. Predsedstvo RZS se seznanja z zapisniki sej Strokovnega sveta RZS z dne  

16.01.2008 in 03.03.2008.  
2. Predsedstvo RZS sprejme odstop Borisa Čuka z  mesta trenerja ženske mladinske 

reprezentance. 
3. Predsedstvo na predlog Strokovnega sveta potrjuje dr. Marto Bon, da poleg 

vodenja ženske B reprezentance prevzame tudi vodenje  ženske mladinske 
reprezentance do 31.08.2008. 

4. Sprejme se poročilo selektorja moške članske reprezentance Slovenije z EP 2008 
Norveška.  

5. Predsedstvo RZS na predlog selektorja moške članske reprezentance Mira Požuna 
in skladno s Poslovnikom  o organiziranosti rokometnih reprezentanc z dnem  
06.12.2007 imenuje Borisa Deniča za pomočnika trenerja moške članske 
reprezentanco do 31.08.2008 oz. do konca trajanja mandata selektorja. 
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6. Predsedstvo RZS na predlog selektorja ženske članske reprezentance Roberta 
Beguša in skladno s Poslovnikom o organiziranosti rokometnih reprezentanc z 
dnem 01.09.2007 imenuje Boštjana Brulca za pomočnika trenerja ženske članske 
reprezentance do 31.08.2008 oz. do konca trajanja mandata selektorja. 

7. Pri formulaciji sklepov sej Strokovnega sveta se določi tudi rok, do kdaj je  
      potrebno  sklep realizirati.  
 
Sklepi so bili soglasno sprejeti; ZA 11/PROTI 0/VZDRŽAN 0. 
 
 

Ad. 2 
 
PREDSEDNIK je prisotne pozval k pripombam na zapisnik 8. in 9. seje predsedstva. Ker 
pripomb ni bilo, je podal naslednji 
 
SKLEP 
Potrdita se zapisnika 8. in 9. seje predsedstva RZS.   
 
Sklep je bil soglasno sprejet; ZA 11/PROTI 0/VZDRŽAN 0. 
 
 
 

Ad. 3 
 
Pri točki, ki je obravnavala realizacijo sklepov prejšnjih sej predsedstva ter aktivnosti RZS 
za obdobje od zadnje seje predsedstva, je predsednik predal besedo Leopoldu Kalinu.  
 
LEOPOLD KALIN je na kratko predstavil realizacijo sklepov ter podal oris aktivnosti RZS v 
zadnjem obdobju. Predsedstvo je informiral tudi o ustanavljanju mednarodne regionalne 
lige ženskih klubov. Z zainteresiranimi klubi so imeli že dva sestanka, interes po 
sodelovanju pa je izkazala tudi družba Petrol in sicer bi bila generalni pokrovitelj. V ta 
namen bi se ustanovila gospodarska družba s sedežem v Sloveniji. Operativno naj bi ligo 
vodila Rokometna zveza Slovenije. Generalni sekretar je tudi predstavil predlog klubov, da 
bi bil v.d. direktorja družbe. Predsedstvo mora dati soglasje RK KRIM MERCATOR, da se 
lahko vključi v to ligo.  
 
MARJAN DOLER je povedal, da je predsedstvo tisto, ki daje soglasje o sodelovanju v tej 
ligi. Liga je za RK KRIM zelo pomembna, saj prihaja v klubu do menjave generacij in bodo 
dodatne tekme pomenile več izkušenj za mlade igralke.  
 
PREDSEDNIK je ob koncu podal na glasovanje naslednja sklepa: 
 
SKLEP 
1. Sprejme se poročilo generalnega sekretarja o realizaciji sklepov prejšnjih sej 

predsedstva ter o aktivnostih RZS za obdobju od zanje seje predsedstva.  
2. Predsedstvo RZS soglaša, da RK KRIM MERCATOR sodeluje v ženski regionalni ligi.  
 
Sklepa sta bila soglasno sprejeta; ZA 11/PROTI 0/VZDRŽAN 0. 
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Ad. 4 
 
PREDSEDNIK je informiral predsedstvo, da je družba KPMG d.o.o. podala najbolj ugodno 
ponudbo za revidiranje poslovanja RZS za leto 2007. Na glasovanje je podal  
 
SKLEP 
Predsedstvo RZS potrjuje družbo KPMG d.o.o. za revidiranje zaključnega računa RZS 
za leto 2007.  
 
Sklep je bil soglasno sprejet; ZA 11/PROTI 0/VZDRŽAN 0. 
 
 

Ad. 5 
 
PREDSEDNIK je pri planu RZS za leto 2008 besedo predal generalnemu sekretarju. 
 
LEOPOLD KALIN je na kratko predstavil poglavitne točke plana RZS za leto 2008, in sicer se 
je plan povečal na področju reprezentanc, kar je posledica novega načina kvalifikacij 
moške članske reprezentance za EP 2010 Avstrija. Višina sredstev potrebnih za izpeljavo 
programa RZS je 1.780.138 EUR. Višina zagotovljenih sredstev je 1.456.624 EUR, torej nam 
za izpeljavo programa primanjkuje 323.514 EUR sredstev, ki bi jih bilo potrebno zagotoviti 
iz naslova sponzorstva.  
 
PREDSEDNIK je menil, da je zaskrbljujoče, da manjka za izpeljavo programov kar 323.514 
EUR. V kolikor se sponzorske sredstva ne bodo pridobila, se bo naredil rebalans.  
 
FRANJO BOBINAC je pri tej točki omenil, da spletna stran RZS ni vredna ogleda. Očitno 
nima skrbnika, saj na njej ni moč najti napovedi dogodkov in aktivnosti RZS. Generalnega 
sekretarja naj se zadolži, da uredi aktualiziranje spletne strani.  
  
PREDSEDNIK se je strinjal s Franjem Bobincem ter predlagal sprejem plana RZS za leto 
2008 skupaj s pobudo o spletni strani RZS.  
 
SKLEP 
1. Predsedstvo RZS potrjuje plan RZS za leto 2008. 
2. Zadolži se generalnega sekretarja, da poskrbi za tekoče obnavljanje spletne 

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

Ad. 6 
 
PREDSEDNIK je pri točki, ki je obravnavala dogovor o nastopu za moško člansko 
reprezentanco ter sprememba 8. člena Poslovnika o organiziranosti reprezentanc predal 
besedo Stanetu Ostreliču.  
 
STANE OSTRELIČ je povedal, da sta dogovor podpisali obe strani, torej igralci in tudi RZS. V 
kolikor bo prišlo do sprememb, se ga bo še popravilo.  
 
MARJAN DOLER je povprašal, kako je kaj z dogovorom za  žensko reprezentanco.  
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STANE OSTRELIČ je zagotovil, da se bo pripravil dogovor tudi za žensko člansko 
reprezentanco.  
 
PREDSEDNIK je podal na glasovanje naslednji 
 
SKELP 
1. Predsedstvo RZS potrjuje dogovor o nastopu za moško člansko reprezentanco.  
2. Predsedstvo RZS potrjuje spremembo 8. člena Poslovnika o organiziranosti 

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

Ad. 7 
 

PREDSEDNIK je pri točki, ki je obravnavala organizacijo XXXII. IHF kongresa 2009 v 
Sloveniji, omenil, da je finančna konstrukcija »grozljiva«. Besedo je predal generalnemu 
sekretarju.  
 
GENERALNI SEKRETAR je povedal, da finančna konstrukcija sloni na višini kotizacije, 
sprejete na IHF kongresu, ki je bil leta 2004 v Egiptu. Do sredine aprila smo dolžni na IHF 
posredovati elaborat o organizaciji XXXII. IHF kongresa. V naslednji fazi bodo Slovenijo 
obiskali predstavniki IHF-a. Vsekakor bodo potrebna pogajanja za višjo kotizacijo, ki bi 
prinesla pozitivno ničlo pri finančnem izidu kongresa. Na zadnjem IHF kongresu, ki je bil 
leta 2007 v Madridu, je bila cena 300 EUR za osebo v dvoposteljni sobi na dan oz. 350 EUR 
na osebo v enoposteljni sobi na dan.   
 
PREDSEDNIK je menil, da bi se dalo ponujene cene penzionov še znižati. Menil je, da 
moramo imeti zagotovilo, kakšne cene nam bodo priznane s strani IHF-a.  
 
FRANJO BOBINAC je menil, da je finančna konstrukcija postavljena zelo konzervativno, 
tako na odhodkovni kot na prihodkovni strani. Generalni sekretar bi se moral izpogajati 
tako za boljšo ceno pri hotelih kot pri kotizaciji.  
 
PREDSEDNIK je poudaril, da potrebujemo zagotovilo, da bo IHF kongres v Sloveniji in da 
pristajajo na naše ceno. Na glasovanje je dal 
 
SKLEP  
1. Predsedstvo RZS se seznanja s finančno konstrukcijo organizacije XXXII. IHF 

kongresa ter planom aktivnosti. 
2. Zadolži se generalnega sekretarja, da se z vodstvom IHF-a pogodi za višjo 

kotizacijo udeležencev kongresa.  
3. Zadolži se generalnega sekretarja, da se s hoteli dogovori za nižjo ceno hotelskih 

storitev.  
 
Sklepi so bili soglasno sprejeti; ZA 11/PROTI 0/VZDRŽAN 0. 
 

 
Ad. 8 

 
PREDSEDNIK je informiral prisotne, da se je skladno s sklepom prejšnje seje predsedstva 
oblikoval predlog povračil stroškov za udeležbo predstavnikov ZRTS in ZDRSS na uradnih 
EHF in IHF sestankih, konferencah, seminarjih. Na glasovanje je podal  
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SKLEP 
Predsedstvo RZS potrjuje predlog povračil stroškov za udeležbo za uradnih EHF in IHF 
sestankih, konferencah, seminarjih.  
 
Sklep je bil soglasno sprejet; ZA 11/PROTI 0/VZDRŽAN 0. 
 
 

Ad. 9 
 
PREDSEDNIK je pri 9. točki podal na glasovanje 
 
SKLEP 
Potrdi se RK CELJE PIVOVARNA LAŠKO za organizatorja polfinala in finala pokala 
Slovenije za moške za sezono 2007/2008. 
 
Sklep je bil soglasno sprejet; ZA 11/PROTI 0/VZDRŽAN 0. 
 
 

Ad. 10 
 
PREDSEDNIK je pri 10. točki podal na glasovanje 
 
 
SKLEP 
Predsedstvo RZS predlaga Tomaža Jeršiča kot kandidata za člana Odbora moških 
klubov v okviru EHF tekmovalne komisije. 
 
Sklep je bil soglasno sprejet; ZA 11/PROTI 0/VZDRŽAN 0. 
 
 

Ad. 11 
 
PREDSEDNIK je pri točki predstavitve poteka akcije “Rokomet moja igra” predal besedo 
koordinatorju tega projekta Gregorju Pečovniku.  
 
GREGOR PEČOVNIK je izpostavil glavni cilj projekta, in sicer dvig popularnosti. To so 
poskušali doseči z  novo privlačno spletno stranjo, 3 D animacijo maskote ter s snemanjem 
oddaj, kjer je v ospredju mini rokomet, ki je jedro tega projekta. Uspeli so pridobiti tudi 
sponzorja lige mini rokomet, in sicer je to družba P&G z blagovno znamko Ariel. Vse te 
aktivnosti so že obrodile sadove, saj je v projekt vključenih vse več otrok. Osnovni cilj je 
dosežen. V bodoče se bo organiziralo tudi festival mini rokometa, ki bo prispeval še k večji 
popularizaciji te športne igre.  
 
PREDSEDNIK je čestital Gregorju Pečovniku za dobre rezultate ter temu projektu zagotovil 
podporo predsedstva tudi v bodoče.   
 
Dr. MARKO ŠIBILA je ravno tako čestital Gregorju Pečovniku tudi za organizacijo drugih 
akcij, ki naj postanejo železni repertoar RZS.  
 
PREDSEDNIK je ob koncu podal  
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SKLEP 
Predsedstvo RZS sprejme informacijo o poteku projekta »Rokomet moja igra«.   
 
Sklep je bil soglasno sprejet; ZA 11/PROTI 0/VZDRŽAN 0. 
 
 

Ad. 12. a 
 
PREDSEDNIK je pri točki, ki je obravnavala poročilo Kluba ljubiteljev rokometnih 
reprezentanc Slovenije o udeležbi na EP 2008 Norveška, predal besedo predsedniku kluba 
Igorju Šolmanu.  
 
IGOR ŠOLMAN se je zahvalil predsedstvu za podporo ideje o ustanovitvi Kluba ljubiteljev 
rokometnih reprezentanc, s čemer se je naredil korak naprej. Glede odprave na EP na 
Norveško je povedal, da je predstavljala kar velik finančni zalogaj. Prvenstvo je obiskalo 
88 navijačev. Po začetnih zapletih z nastanitvijo, so se zadeve odvijale brez vsakršnih 
problemov. Tudi porazi reprezentance jih niso razžalostili, saj so dali vse od sebe. 
Pozitivno vzdušje v reprezentanci je za navijače največji navdih. S pomočjo predsednika in  
generalnega sekretarja so bili opremljeni z navijaškimi majicami ter velikim dresom -  
navijaškim rekvizitom. Omenil je, da je bila Slovenija edina država na prvenstvu, ki je 
imela organizirano navijaško skupino. Trenutno je v klub včlanjenih 409 navijačev. Edina 
želja, ki jo imajo navijači so navijaški šali.  
 
PREDSEDNIK se je zahvalil za poročanje ter zagotovil, da bo predsedstvo tudi v prihodnje 
podpiralo ta projekt. Ravno tako se je zahvalil Francki Trobec, ki bo še naprej pomagala 
pri projektu. Podal je  
 
SKLEP 
Predsedstvo RZS se seznanja s poročilom Kluba ljubiteljev rokometnih reprezentanc o 
udeležbi na EP 2008 Norveška.  
 
Sklep je bil soglasno sprejet; ZA 11/PROTI 0/VZDRŽAN 0. 
 
 

Ad. 12. b 
 
STANE OSTRELIČ je pod točko razno odprl tudi razpravo o aktih RZS. Menil je, da je skrajni 
čas, da pričnemo z aktivnostmi glede prenove vsaj temeljnega akta.  
 
PREDSEDNIK je predlagal, da generalni sekretar pripravi načrt prenavljanja aktov RZS.  
 
BOŠKO ŠROT je menil, da je bil poskus sprejemanja Statuta RZS na prejšnji seji skupščine 
pripravljen zelo diletantsko. Na skupščini se mora akt samo še formalno potrditi, vse ostale 
zadeve pa se morajo urediti že prej. Pri predlogu Statuta je bilo spornih samo nekaj točk, 
ki naj se črtajo iz Statuta ter se ga nato ponovno poda skupščini v sprejem.  
 
PREDSEDNIK je predlagal, da v Statutu popravimo samo tisto, kar je nujno potrebno. 
Ravnali se bomo po sistemu minimalnih sprememb. Statutarna komisija bo koordinirala 
prenovo. Na temo prenove aktov je že bila sklicana javna razprava in tudi delovni sestanek 
vseh klubov. Predlagal je, da se ponovno skliče javna razprava oz. delovni sestanek vseh 
klubov, ki naj povedo, kaj je narobe. Generalni sekretar naj torej predlaga oblikovanje 
primernih teles za sprejem obnovljenih aktov RZS.  
BOŠTKO ŠROT je predlagal, da se na javni razpravi piše zapisnik z vsemi pripombami.  
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MIRO POŽUN je predsedstvo informiral, da se z letošnjim letom za moško člansko 
reprezentanco pričnejo kvalifikacije za EP 2010 Avstrija po novem sistemu, ki je podoben 
nogometnemu sistemu. V mesecu oktobru so že prve tekme, ki bodo prenašane tudi po 
televiziji. Meseca aprila bo že potekal žreb skupin. Predlagal je, da se čim prej pristopi k 
trženju.  
 
PREDSEDNIK se je zahvalil za informacijo ter zagotovil, da bodo za zvezo poskušali kar 
največ iztržiti. Obenem se je zahvalil vsem prisotnim za sodelovanje ter bo 18.50 zaključil 
sejo predsedstva RZS.  
 
Ljubljana, 30.03.2008  
 
 
                mag. Žiga Debeljak, l.r. 
 
      Predsednik Rokometne zveze Slovenije  


