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ZAPISNIK
16. seje predsedstva Rokometne zveze Slovenije,
ki je bila v sredo, 05. septembra 2012 ob 15.00 uri,
v prostorih Rokometne zveze Slovenije, Leskoškova cesta 9 e, 1000 Ljubljana.
PRISOTNI ČLANI PREDSEDSTA: Franjo BOBINAC, Borut ŠKABAR, Metka KOCBEK, Andrej PUCER, Bor
ROZMAN, Janez ŽIVKO, Matjaž AVSEC, Gorazd ŠKOF, Dušan ŠIŠKO, Franc MIKLAVČIČ, Marko PLANINC,
Saša MUNDA, Aleš PRAZNIK, Andrej JURATOVEC, dr. Primož PORI;
ODSOTNI ČLANI PREDSEDSTVA: Zoran JANKOVIĆ, Primož KAPUS, Boštjan KOZOLE, Danilo
FERJANČIČ, mag. Boris NOVAK, Janez ŠKRABEC, Sergeja STEFANIŠIN, Stanko TOMŠE;
OSTALI PRISOTNI: Goran CVIJIĆ, Leopold KALIN, Samo KUZMA, Anja FREŠER, Irena STARC, mediji.
DANA POOBLASTILA:
Stanko TOMŠE je pooblastil predsednika RZS, da v njegovem imenu glasuje za vse točke dnevnega
reda;
DNEVNI RED:
1. Konstituiranje dopolnjenega predsedstva RZS (Franjo Bobinac);
2. Potrditev zapisnika 15. seje predsedstva RZS (Franjo Bobinac);
3. Poročilo o reprezentančnih aktivnostih (Uroš Mohorič);
4. Poročilo o ostalih tekočih aktivnostih (Goran Cvijič);
5. Potek mandata trenerjem mlajših reprezentančnih selekcij (Goran Cvijič);
6. Programi panožnih športnih šol RZS, sofinancirani s strani MIZKS (Aleš Praznik);
7. Poročilo iz 11. rednega kongresa Evropske rokometne federacije (Goran Cvijič);
8. Ustanovitev Sveta za ženski rokomet (Goran Cvijič);
9. Predlog višine stroškov sojenja za sezono 2012/2013 (Goran Cvijič);
10. Imenovanje selektorja ženske članske reprezentance (Franjo Bobinac);
11. Razno.
PREDSEDNIK Franjo BOBINAC je pozdravil vse navzoče ter odprl 16. sejo predsedstva RZS. V
nadaljevanju je podal informacijo, da je ob pričetku seje prisotnih 15 od 23 članov predsedstva RZS
ter da imamo eno pooblastilo, in sicer ga je Stanko Tomše pooblastili, da glasuje v njegovem imenu.
SKLEP
16. seja predsedstva RZS je sklepčna, saj je ob pričetku seje prisotnih 15 od 23 članov
predsedstva RZS. Predsedstvo nadaljuje sejo s 16 glasovi (15 prisotnih + 1 pooblastilo).
PREDSEDNIK je predlagal, da bi na 10. točko uvrstili tudi točko imenovanja selektorja ženske
članske reprezentance, točka razno pa postane 11. točka. Pozval je člane predsedstva, da glasujejo
o dopolnjenem dnevnem redu.
SKLEP
Potrdi se dopolnjen dnevni red 16. seje predsedstva RZS.
Sklep je bil soglasno sprejet (16 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽAN).
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Ad 1.
Konstituiranje dopolnjenega predsedstva RZS
PREDSEDNIK se je prisotnim članom predsedstva zahvalil za relativno visoko udeležbo. Skupščina RZS
je na svoji zadnji seji potrdila njegov predlog za člane predsedstva: Matjaž Avsec – TrgoABC d.o.o.,
Primož Kapus – Amicus d.o.o., Metka Kocbek – Danone d.o.o., Boštjan Kozole – Evrosad d.o.o.,
Danilo Ferjančič – Porsche Slovenija d.o.o., mag. Boris Novak – Pošta Slovenije d.o.o., Andrej Pucer
– NLB Leasing d.o.o., dr. Bor Rozman – Odvetniška pisarna Jereb, Janez Živko – Petrol d.d., Borut
Škabar - Bluemarine d.o.o., Janez Škrabec – Riko d.o.o. To je funkcionalni del predsedstva,
organizacijski del predsedstva sestavljajo predstavniki združenj: Dušan Šiško – Združenje 1. A moške
lige, Franci Miklavčič – Združenje 1. A ženske lige, Marko Planinc – Združenje 1. B moške lige, Saša
Munda – Združenje 1. B ženske lige, Stanko Tomše – Združenje – 2. moške lige, Aleš Praznik Združenje tekmovanja mladih. Organizacijski del sestavljajo še predstavnik sodnikov: Andrej
Juratovec, predstavnik trenerjev: dr. Primož Pori, predstavnik igralcev: Gorazd Škof, predstavnica
igralk: Sergeja Stefanišin ter častni predsednik RZS Zoran Janković. Vseh skupaj je torej 23 članov
predsedstva, za katere je izrazil upanje, da se bodo redno udeleževali sej predsedstva. Izrazil je
zadovoljstvo, da smo v funkcionalnem delu uspeli konstituirati tako zasedbo, saj v teh časih ni lahko
dobiti pokrovitelje, ki bi hoteli vlagati denar in energijo v šport. Zahvalil se je vsem članom v
funkcionalnem delu. Povedal je, da je vesel tudi za zasedbo v organizacijskem delu in predstavniki
so lahko ponosni, da so prav oni tisti, ki zastopajo svoje združenje v predsedstvu. Glede
predstavnika Združenja tekmovanja mladih je zadržek, ki je proceduralne narave, saj je
predstavniku leta 2011 potekel mandat in do danes še niso sklicali skupščine. Pisarna naj izvede vse
potrebne postopke, da se to izpraznjeno mesto zapolni. Na glasovanje je dal sestavo predsedstva v
predstavljeni obliki.
SKLEP
Predsedstvo RZS se konstituira v naslednji sestavi:
Funkcionalni del predsedstva: Franjo Bobinac – predsednik, Matjaž Avsec – TrgoABC d.o.o.,
Primož Kapus – Amicus d.o.o., Metka Kocbek – Danone d.o.o., Boštjan Kozole – Evrosad d.o.o.,
Danilo Ferjančič – Porsche Slovenija d.o.o., mag. Boris Novak – Pošta Slovenije d.o.o., Andrej
Pucer – NLB Leasing d.o.o., Bor Rozman – Odvetniška pisarna Jereb, Janez Živko – Petrol d.d.,
Borut Škabar - Bluemarine d.o.o., Janez Škrabec – Riko d.o.o.
Organizacijski del predsedstva sestavljajo predstavniki združenj: Dušan Šiško – Združenje 1. A
moške lige, Franci Miklavčič – Združenje 1. A ženske lige, Marko Planinc – Združenje 1. B
moške lige, Saša Munda – Združenje 1. B ženske lige, Stanko Tomše – Združenje – 2. moške lige,
v postopku imenovanja - Združenje tekmovanja mladih, Andrej Juratovec - predstavnik
sodnikov, dr. Primož Pori - predstavnik trenerjev, Gorazd Škof - predstavnik igralcev, Sergeja
Stefanišin - predstavnica igralk ter častni predsednik RZS Zoran Janković.
Sklep je bil soglasno sprejet (16 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽAN).
PREDSEDNIK je povedal, da je v Statutu RZS zapisano, da ima predsednik pravico predlagati najmanj
enega podpredsednika. Predlagal je tri: mag. Boris Novak, Borut Škabar in Boštjan Kozole. Borut
Škabar bi pokrival ženski rokomet, Boštjan Kozole pa bi bil podaljšana roka predsedstva za moški
rokomet. Upa, da se bo s predlogom strinjal tudi Boris Novak, čeprav ga danes ni na seji. Prav je, da
so podpredsedniki tudi geografsko uravnoteženi. Predlagal je, da člani predsedstva podpredsednike
tudi formalno potrdijo.
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SKLEP
Predsedstvo na predlog predsednika imenuje tri podpredsednike: mag. Boris Novak, Boštjan
Kozole in Borut Škabar.
Sklep je bil soglasno sprejet (16 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽAN).

Ad 2.
Potrditev zapisnika 15. seje predsedstva RZS
PREDSEDNIK je predlagal, naj se ob zapisniku ali pa kot posebna točka dodat tudi tema aktivnosti
RZS med obema sejama predsedstva. Besedo je predal Goranu Cvijiću.
GORAN CVIJIĆ je povedal, da so sodniške zadeve dokaj uredili, obenem bomo kupili svoj strežnik,
tako da se bodo znižali stroški. Prisotne je informiral glede pogodbe z RTV Slovenijo, ki jo je le ta
odpovedala. Rešitev je Sport klub, ki je že potrdil sodelovanje. RTV Slovenija ne bo prenašala niti
Lige prvakov. RZS je pomagala klubom v Ligi prvakov, da bodo tekme vseeno prenašane. Pripravlja
se prenova spletne strani, elektronski zapisnik in »live ticker«. V prihodnosti želimo tudi poglobiti
sodelovanje z OKS-om, zato se pripravlja projekt, kjer pričakujemo dodatna sredstva za priprave
reprezentanc.
PREDSEDNIK je povedal, da bi bilo potrebno predstaviti projekt OKS-u, saj smo resnično dobri na
področju moškega reprezentančnega rokometa. Ni veliko reprezentanc, ki bi dosegala takšne uspehe
na članskem, mladinskem in kadetskem nivoju. Glede pogodbe je povedal, da je res škoda, da
nacionalna televizija ne bo prenašala tekem. Razlog je v tem, da nimajo zadosti sredstev. V
nobenem primeru prenos ni naš strošek.
LEOPOLD KALIN je povedal, da se planira podpis sporazuma o nastopu Italijanske ženske
reprezentance v slovenski 1. A ženski ligi. Planiran je bil za današnjo sejo, vendar je bil zaradi
nujnih zadev predsednika italijanske zveze odpovedan. Podpis bo potekal ob neki drugi priložnosti.
PREDSEDNIK je na glasovanje podal informacije o tekočih aktivnostih in zapisnik seje predsedstva.
SKLEP
Predsedstvo se seznanja z informacijami o tekočih aktivnostih ter potrjuje zapisnik 15. seje
predsedstva RZS.
Sklep je bil soglasno sprejet (16 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽAN).

Ad 3.
Poročilo o reprezentančnih aktivnostih
PREDSEDNIK je predal besedo Urošu Mohoriču.
UROŠ MOHORIČ je povedal, da je bila letošnja sezona zelo dobra v moškem rokometu. Rezultati so
odraz dobrega dela v preteklih štirih letih, kar nas je popeljalo v širši evropski vrh. Težave so se
pričele izvajati pri izvajanju programov, saj bomo morali zaradi omejenih finančnih sredstev krčiti
programe, kar bo vplivalo na bodoče rezultate vseh reprezentanc.
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GORAZD ŠKOF je izpostavil problematiko neizplačevanja potnih stroškov reprezentantom. Igralci so
se zaradi vsesplošne krize odpovedali dnevnicam, potne stroške pa bi želeli imeti povrnjene.
Obljubljene so bile nagrade za uvrstitev na SP 2013, pa tudi nagrade za EP Srbija 2012 še niso bile
izplačane. Predvsem se pojavlja problem pri mladih igralcih, ki jih klubi ne plačujejo redno. Prišli so
v stanje, ko preprosto nimajo denarja. Predlagal je, da se najprej izplača mlade igralce, starejši pa
bodo lahko še malo počakali, saj imajo finančne zadeve bolj urejene.
GORAN CVIJIĆ je povedal, da so igralci res potrpežljivi, potni stroški pa bodo izplačani še pred
pričetkom kvalifikacij.
PREDSEDNIK je povedal, da so določena izplačila že bila, določena pa še bodo. Naj se tej mladi
skupini izplača najprej. Znotraj sponzorskega dela predsedstva moramo še določene zadeve urediti.
Poudaril pa je, da so bili vse priprave realizirane, vsi turnirji odigrani, tako da kvaliteta ni trpela.
Spomladi smo pristopili k rezanju stroškov, vključno s selektorji, pisarno RZS, samo zato da bi take
zadeve rešili. Minimum standarda za igralce pa lahko zagotovimo. Izrazil je upanje, da bo to rešeno
do oktobra. V tem je tudi smisel take seje.
SKLEP
Sprejme se poročilo o reprezentančnih aktivnostih, podano s strani Uroša Mohoriča.
Sklep je bil soglasno sprejet (16 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽAN).

Ad 4.
Poročilo o ostalih tekočih aktivnostih
Poročilo o ostalih tekočih aktivnostih je bilo že dano v okviru 2. točke.

Ad 5.
Potek mandata trenerjem mlajših reprezentančnih selekcij
PREDSEDNIK je predal besedo Goranu Cvijiću.
GORAN CVIJIĆ je predlagal, da se za manjkajoča mesta postopek imenovanja izpelje tako kot v
preteklosti.
PREDSEDNIK je povedal, da je potrebno pohvaliti vodstvo moške kadetske reprezentance, pa tudi
selektorja Borisa Deniča ter Uroša Mohoriča, saj so prišli podpirati mlado reprezentanco na
prvenstvo.
SKLEP
Predsedstvo se seznanja s potekom mandata trenerjem moške mladinske in moške kadetske
ter ženske mladinske reprezentance.
Strokovni svet se pozove, da izvede ustaljen postopek evidentiranja kandidatov za trenerje
moške mladinske in moške kadetske ter ženske mladinske reprezentance.
Sklep je bil soglasno sprejet (16 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽAN).
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Ad 6.
Programi panožnih športnih šol RZS, sofinanciranih s strani MIZKS

PREDSEDNIK je predal besedo Alešu Prazniku
ALEŠ PRAZNIK je menil, da bi se o tej temi dalo še več povedati. Za to predsedstvo bi imel
sugestijo, predolg, da se kot najuspešnejša panoga izborimo za višjo kvoto sofinanciranih programov
kot nam jo je OKS določil v okviru ministrstva. Preko takih in drugačnih kanalov bi bilo potrebno
vršiti pritisk oz. vpliv, da se doda še kašno novo mesto.
PREDSEDNIK se je zahvalil za kratko razlago.
SKLEP
Predsedstvo se seznanja s programi panožnih športnih šol RZS, sofinanciranimi s strani MIZKS.
Sklep je bil soglasno sprejet (16 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽAN).

Ad 7.
Poročilo iz 11. rednega kongresa Evropske rokometne federacije
PREDSEDNK je predal besedo Goranu Cvijiću.
GORAN CVIJIĆ je povedal, da je bil kongres tudi volilni in da je bila RZS zastopana s svojimi
kandidati. Leopold Kalin je bil izvoljen na mesto predsednika Tekmovalne komisije EHF-a in je bil
absolutni zmagovalec. To je druga najmočnejša neprofesionalna funkcija za predsednikom.
Slovenska kandidata sta bila še dr. Marko Šibila – Strokovna komisija za metodiko in dr. Marta Bon –
Odbor za ženski rokomet, vendar pa se nista prebila med izvoljene. V okviru EHF-a imata velik ugled
in izrazil je upanje, da bosta prisotna tudi na naslednjem volilnem kongresu. Velik vpliv na to, da
nista bila izvoljena, je imela tudi njuna odsotnost na kongresu. Tudi v okviru EHF-a so zaznali
problem ženskega rokometa, zato so ustanovili svet za ženski rokomet.
PREDSEDNIK je pripomnil, da je bil na EHF-u na predsedniški konferenci, kjer je bilo veliko govora o
ženskem rokometu. V upravi se trudijo za ženske kvote. Glede kongresa je povedal, da se je
potrebno za naslednjega dobro pripraviti, kandidati pa morajo biti tudi fizično prisotni. Očitno se
nismo znali prav postaviti. Tudi Andrej Juratovec se je srečeval z uglednimi predstavniki sodniške
stroke in vse to pomaga k slovenski prepoznavnosti. Obenem pa je čestital Leopoldu Kalin k izvolitvi
na tako pomembno funkcijo.
LEOPOLD KALIN se je zahvalil za čestitke ter povedal, da bo v okviru svoje nove funkcije dal
poudarek ženskem rokometu. Moški rokomet je že dobro razvit. Tako kot na moškem delu bo
predlagal tudi na ženskem družitev dveh pokalov v enega.
ALEŠ PRAZNIK se je pridružil čestitkam. Nadaljeval je, da je v preteklosti iz našega prostora prišlo
veliko pobud, ki so razvile rokometno igro v svetu, vendar pa nas ostale panoge prehitevajo glede na
starostne kategorije, v katerih je organizirano evropsko ali svetovno prvenstvo. Tudi v rokometu bi
lahko imeli evropsko in svetovno prvenstvo selekcije U-16.
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GORAN CVIJIĆ je povedal, da so nas druge panoge prehitele. Imajo tako EP kot SP v selekciji U-16.
SKLEP
Predsedstvo se seznanja s poročilom iz 11. rednega kongresa Evropske rokometne federacije.
Sklep je bil soglasno sprejet (16 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽAN).

Ad 8.
Ustanovitev sveta za ženski rokomet
PREDSEDNIK je predal besedo Goranu Cvijiću.
GORAN CVIJIĆ je povedal, da je Svet za ženski rokomet ustanovljen. Vodi ga Borut Škabar. 'Prvi cilj
je bil torej dosežen. V Velenju in Brežicah je že potekala okrogla miza, kjer so postavili cilje, ki so
jih že pričeli uresničevati. Glavni cilj je dvigniti nivo kakovosti rokometa. Anja Frešer kot
ambasadorska slovenskega rokometa bo zadolžena za izbiro še ostalih ambasadork iz vrst nekdanjih
reprezentantk. Hodila bo po Sloveniji, po klubih in šolah ter promovirala rokomet. Sam je zadolžen
za komuniciranje in medijsko prisotnost.
BORUT ŠAKABAR je menil, da je pomembno, da se formira delovna skupina. Dvigniti je potrebno
nivo in interes. Rokomet je potrebno med puncami promovirati tudi preko oddaje - rokomet moja
igra. Ponovno bi morali uvesti dan slovenskega rokometa, kjer se naredi praznik in promocija ter je
obenem priložnost, da se te mlade selekcije nagradi. Izrazil je željo, da bi se v projekt vključilo čim
več bivših rokometašic. Z Anjo Frešer so se že dogovarjali glede ostalih ambasadork, ki bi se lahko
priključile projektu.
FRANC MIKLAVČIČ je povedal, da so vse tri skupine (Strategija, Organizacija, Komuniciranje) imele
naloge in datume, do katerih jih morajo narediti. 15. julij 2012 je bil rok, da se naredi strategijo
razvoja slovenskega ženskega rokometa, vendar do danes ni še nič prejel. Edino organizacijska
skupina je zadevo pravočasno uredila. Čer se bomo samo pogovarjali, potem iz tega ne bo nič.
GORAN CVIJIĆ je povedal, da je dr. Marta Bon pripravila strategijo.
PREDSENDIK je predlagal, naj Borut Škabar uredi nosilce nalog ter roke za izvedbo. Na naslednji seji
predsedstva se bomo bolj poglobljeno pogovarjali o tej temi.
SKLEP
Predsedstvo RZS se seznanja s poročilom iz seje organizacijskega odbora Sveta za ženski
rokomet.
Sklep je bil soglasno sprejet (16 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽAN).
Ad 9.
Predlog višine stroškov sojenja za sezono 2012/2013
PREDSENDIK je predal besedo GORANU CVJIĆU.
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GORAN CVIJIĆ je povedal, da so vsa združenja sprejela višino stroškov sojenja. Znižali so se stroški
sojenja v 1. A moški ligi. V nižjih starostnih kategorijah ne zaslužijo niti za bencin, zato je
predlagal, naj se cene potrdijo do vključno kadetinj in kadetov. Ostalo še ni dogovorjeno.
MARKO PLANINC je povedal, da se njihovo združenje o samih cenah ni z nikomer pogovarjalo. Glede
na celotno situacijo so tudi oni pričakovali znižanje. Če so se lahko dogovorili v 1. A moški ligi, lahko
tudi za članske ekipe v ostalih lig velja znižanje. V kolikor pa to ni mogoče, predlaga, da se cene za
1. B moško ligo ne potrdijo.
DUŠAN ŠIŠKO je povedal, da so bili sami tisti, ki so klicali Andreja Juratovca za sestanek, na katerem
bi se dogovorili o znižanju, kar so dejansko storili v 5-ih minutah.
PREDSEDNIK je predlagal, da v kolikor se Marko Planinc kot predsednik združenja ne strinja s
cenami, potem lahko še damo možnost, da se s sodniki dogovorijo drugače. Lahko formuliramo
sklep, da se sprejmejo cene do vključno kadetinj, s tem da se izvzame še 1. B moško ligo. Po
dogovoru med sodniki in 1. B moško ligo, pa naj se to potrdi še korespondenčno. To seveda naj ne
moti tekmovanja.
SKLEP
Predsedstvo potrjuje predlo višine stroškov sojenja za sezono 2012/2013 do vključno kadetov
in kadetinj. Izvzame se tudi potrditev stroškov sojenja za 1. B moško ligo.
Sklep je bil sprejet z večino glasov (13 ZA, 1 PROTI, 1 VZDRŽAN).
SAŠA MUNDA je povedal, da bi tudi njihovo združenje o tem še diskutiralo.
FRANC MIKLAVČIČ je izjavil, da bi se tudi njihovo združenje o tej temi še sestalo.
MATJAŽ AVSEC je predlagal skrajne roke za dogovor.
ANDREJ JURATOVEC je menil, da je do zdaj edino 1. A moška liga nakzala željo, da se želi
pogovarjati s sodniki. V obojestransko zadovoljstvo so dosegli sporazum v 10-ih minutah. V lanski
sezoni je bilo v 1. B moški ligi 10% znižanje. Lanska sezona je bila sezona reševanja stavke sodnikov
v mladih kategorijah. Tekmovanje mladih se je popolnoma ustavilo. Sodniki so bili sponzorji
tekmovanja mladih. Prvenstva se začnejo čez tri tedne, danes pa prihajajo pobude za znižanje
stroškov. Sodniki ne bodo več sponzorirali tekmovanja mladih kot so ga v preteklosti.
PREDSEDNIK je predlagal naj sklep tak kot je bil izglasovan tudi ostane. Če združenje 1. B moške
lige s sodniki ne dogovori drugačnih tarif, ostanejo takšne kot so bile predstavljene na predlogu.
Dr. BOR ROZMAN je predlagal naj se postavi določeno pravilo, ki bo veljalo za naprej in sicer od
kdaj do kdaj je čas za dogovore sodniških stroških. Recimo od 15. maja do 30. julija. Po tem datumu
se o tarifah ne bi bilo možno več pogovarjati.
FRANCI MIKLAVČIČ je predlagal, da se o tem dogovorijo na enem formalnem sestanku. Rok pa naj bo
krajši, saj so vmes še počitnice.
SAŠA MUNDA je postavil vprašanje, zakaj v petek v Kopru lahko sodijo sodniki iz Brežic v soboto pa
iz Kopra.
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ALEŠ PRAZNIK je navezujoče se na g. Mundo povedal, da je to posledica prevelikega poudarka na
tarifah, namesto da bi se posvečali vsebini. V tekmovanju mladih naj sodijo sodniki iz lokalne
regije.
SKLEP
Od 15. maja do 15. junija je rok, v katerem se združenja in predstavniki sodnikov dogovorijo
o sodniških tarifah za naslednjo sezono.
Sklep je bil soglasno sprejet (16 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽAN).

Ad 10.
Imenovanje selektorja ženske članske reprezentance
PREDSEDNIK je najprej pozdravil dr. Marto Bon, ki je bila na sejo vabljena, da se predstavi kot
kandidatka za selektorsko ženske članske reprezentance. O tej temi je danes že tekla diskusija na
seji Strokovnega sveta. S selektorjem Tonetom Tisljem sta se pogovarjala, da se bo osredotočil na
delo v Krimu, reprezentanca pa potrebuje človeka, ki se ji bo v celoti posvetil. Sam podpira dr.
Marto Bon, saj meni, da ima dovolj znanja, izkušenj in naboja, da žensko člansko reprezentanco
postavi na višjo raven. Predal ji je besedo.
Dr. MARTA BON je v uvodu predstavitve izjavila, da kdor dobi povabilo v reprezentanco mora biti na
to ponosen. Zanjo je bil velik izziv, saj ženska reprezentanca ni bila še nikoli tako nizko kot je
sedaj. Gotovo se da narediti še veliko več. Na tem področju se dela tudi strategija, dosti je že
narejenega tudi s strani Borisa Čuka in dr. Primoža Porija. V nadaljevanju je povedala, da je bila že
dvakrat selektorska. Ponosna je na to, da so uspeli premagovati reprezentance kot so Danska, da so
za en gol izgubili z Norveško, premagali Nemčijo. S povprečnimi reprezentancami ne moremo
izgubljati. V preteklosti si je prizadevala in si še vedno za spoštljive odnose z nekdanjimi igralkami
in sodelavci. Če bomo sodelovali vsi, se bodo pokazali sinergijiski učinki, ki nas bodo lahko popeljali
naprej. Stanje duha je v ženskem rokometu zelo moreče. Ena od nalog, ki si jih bo zadala je
povezati ljudi, tako kot je bilo to narejeno na moškem delu. Zdi se, da sta v ženskem rokometu dva
bregova, na enem je Krim, na drugem pa ostali klubi. Morda se premalo zavedamo vrednosti Krima,
saj lahko vsi od blizu gledamo vrhunski rokomet. V nadaljevanju je predstavila analizo ženskih
klubov, ki jo je izdelal Boris Čuk.
Določiti moramo cilje in načine, kako jih doseči. Reprezentanca mora igrati rokomet, ki ga bodo
ljudje radi gledali, to mora biti moderen in všečen rokomet, ki ga bodo sponzorji tudi sponzorirali.
Namerno je v svoji predstavitvi govorila manj o članski reprezentanci, saj moramo dejansko pričeti
delati od spodaj navzgor.
PREDSEDNIK se je zahvalil za predstavitev ter pozval ostale člane, da izrazijo svoje mnenje.
BORUT ŠAKABAR je povedal, da je imel pri imenovanju Tislja zadržek, saj je bil angažiran tudi v
Krimu. Dejstvo, da se bo dr. Marta Bon posvetila samo ženski reprezentanci, pozdravlja.
DR. BOR ROZMAN je povedal, da dr. Marta Bon drži stik z bivšimi rokometašicami in da veteranski
turnirji zelo lepo potekajo. Tudi ta socializacijski element je pomemben del reprezentance.
ANDREJ PUCER je povprašal, ali si ženski rokomet to privošči.
PREDSEDNIK je povedal, da je zadeva finančno sprejemljiva. Na glasovanje je dal predlog sklepa.
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SKLEP
Predsedstvo RZS imenuje dr. Marto Bon za selektorsko ženske članske reprezentance do
31.08.2012.
Sklep je bil soglasno sprejet (16 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽAN).

Ad 11.
Razno
BORUT ŠKABAR je izjavil, da še vedno ni rešen problem uporabe smole v dvoranah. Potrebno bi bilo
dati smernice na ravni predsedstva, da je smola sestavni del rokometa. To bi moral določati tudi
tekmovalni pravilnik.
MARKO PLANINC je povedal, da obstajajo dvorane, kjer se smola ne sme uporabljati. V tem primeru
imajo pri njih pri zapisnikarski mizi 16 žog, ki jih menjajo. Ta sklep je združenje sprejelo že lani,
letos pa so ga le še potrdili. Če lastnik dvorane ne pusti uporabljati smolo, potem ga ne moreš
prisiliti.
ALEŠ PRAZNIK je povedal, da moramo kot resna krovna organizacija zagotoviti enakovredne pogoje
za vse klube. Na Olimpijskih igrah smo lahko videli veliko igralcev, ki so uporabljali smolo. Vrhunske
igre brez smole ni. To je organizirana gonja drugih športov, saj se z nami borijo za termine v
dvoranah.
BORUT ŠKABAR je predlagal, da bi o tej temi obširneje debatirali na naslednji seji.
DUŠAN ŠIKŠKO je povedal, da je kar nekaj novih trenerjev, ki ne morejo narediti izpita. Dr. Marka
Šibila so naprosili, če lahko posreduje pri OKS, da bi bilo izobraževanje trenerjev organizirano
večkrat na leto.
UROŠ MOHORIČ je odgovoril, da je ZRTS s strani OKS-Olimpa uspelo pridobiti dodatna sredstva za
tečaj (trener pripravnik rokometa in trener rokometa), ki bo izveden v mesecih oktobru, novembru
in decembru 2012.
BORUT ŠKABAR je ob koncu še izpostavil problem nadomestil oz. odškodnin. Za nižje lige bi bilo
potrebno znižati tarife.
PREDSEDNIK je predlagal, da se to točko uvrsti na dnevni red naslednje seje predsedstva. Ob koncu
seje vsem zahvalil za prisotnost ter ob 17:25 zaključil sejo.
Ljubljana, 26.09.2012
Franjo Bobinac, l.r.
Predsednik Rokometne zveze Slovenije
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