ZAPISNIK
1. seje predsedstva Rokometne zveze Slovenije,
ki je bila 21.09.2006 ob 15.00 na Kongresnem trgu 3, 1000 LJUBLJANA.
PRISOTNI ČLANI: Žiga Debeljak, Tomaž Jeršič, Dušan Kecman, Franc Krašovec, Edvard
Lesnik, Andrijana Starina Kosem, Boško Šrot, Dušan Zorko, dr. Marta Bon, dr. Marko Šibila,
Jože Pangerc, Janez Živko, Marjan Doler, Marko Planinc, Marjan Novak, Deja Doler;
ODSOTNI ČLANI: Franjo Bobinac, Boštjan Napast, Beno Lapajne, Zoran Janković;
OSTALI PRISTOTNI: Stane Ostrelič, Tone Čebela, Samo Kuzma, Leopold Kalin, Irena Starc;
DNEVNI RED:
1. Konstituiranje predsedstva RZS – seznanitev s spremembami v organizacijskem delu
sestave predsedstva RZS:
a) Izvolitev dveh podpredsednikov predsedstva RZS;
b) Sprejem poslovnika predsedstva RZS;
2. Seznanitev in potrditev zapisnikov 8., 9., 10. in 11. seje predsedstva RZS;
3. Poročilo generalnega sekretarja o organizaciji in delovanju RZS ter realizaciji
sklepov prejšnjih sej predsedstva (Leopold Kalin);
4. Poročilo o finančnem poslovanju RZS v obdobju I-VIII 2006 (Leopold Kalin);
5. Poročilo direktorja reprezentanc o reprezentančnih aktivnostih za sezono
2005/2006 (Stane Ostrelič);
6. Poročilo Strokovnega sveta RZS (predsednica dr. Marta Bon):
a) Poročilo o delovanju;
b) Predlogi trenerjev moških in ženskih reprezentanc
7. Imenovanje trenerjev reprezentanc:
a) Moške reprezentance;
b) Ženske reprezentance;
8. Predlogi prenovljenih aktov RZS (predsednik Statutarne komisije Tone Čebela):
a) Statut;
b) Registracijski pravilnik;
c) Disciplinski pravilnik;
d) Pravilnik o rokometnih tekmovanjih;
e) Poslovnik skupščine;
f) Pravilnik o rokometnih reprezentancah;
9. Predlog izhodišč za pridobivanje sponzorjev RZS in rokometnih lig (generalni
sekretar Leopold Kalin, predsednik Združenja 1. A moške lige Jani Živko );
10. Imenovanje delovne skupine za pripravo projekta »Licenciranje klubov« (generalni
sekretar Leopold Kalin);
11. Imenovanje delovne skupine za pripravo Strategije razvoja RZS v naslednjem
srednjeročnem obdobju (generalni sekretar Leopold Kalin);
12. Kriteriji za podelitev priporočil za državljanstvo (generalni sekretar Leopold Kalin);
13. Izbor izvajalca za revidiranje zaključnega računa RZS za leti 2005 in 2006;
14. Poročilo o delovanju Združenja rokometnih trenerjev Slovenije (predsednik dr.
Marko Šibila);
15. Poročilo o delovanju Zveze društev rokometnih sodnikov Slovenije (predsednik Jože
Pangerc);
16. Razno;
a) Potrditev kriterijev za organizacijo polfinala in finala POKALA SLOVENIJE za
moške in ženske – sezona 2006/2007
b) Zahteva za varstvo zakonitosti (RK CELJE PIVOVARNA LAŠKO)
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PREDSEDNIK mag. Žiga Debeljak je pozdravil vse navzoče ter odprl 1. konstitutivno sejo
predsedstva RZS. Ugotovil je, da je prisotnih 16 od 20 članov predsedstva, zato je podal
ugotovitveni
SKLEP
1. seja predsedstva RZS je sklepčna, saj je prisotnih 16 od 20 članov predsedstva
RZS.
PREDSEDNIK je pozval k pripombam na dnevni red. Ker pripomb ni bilo je predlagal
SKLEP
Sprejme se dnevni red 1. konstitutivne seje predsedstva RZS.

Ad 1. a
PREDSEDNIK je razložil predlagane sklepe pod to točko. Prvi sklep je informativne narave,
saj se predsedstvo seznanja z nadomestnima članoma – predstavnikoma združenj, in sicer:
Markom Planincem kot predstavnikom Združenja 1. B moške lige in Marjanom Novakom kot
predstavnik Združenja 2. moške lige.
Ker se je predsedstvo v tej sestavi sestalo prvič, je predsednik predlagal dva
podpredsednika. Iz funkcionalna dela je za podpredsednika predlagal Boška Šrota, iz
organizacijskega dela pa Janeza Živka. Odprl je razpravo. Ker razprave ni bilo, je predlagal
SKLEP
1. Predsedstvo se seznani, da sta združenji 1. B moške rokometne lige in 2. moške
rokometne lige imenovala naslednja predstavnika združenj za nadomestne člane
organizacijskega dela predsedstva: Marko Planinca – Združenje 1. B moške
rokometne lige, Marjan Novak – Združenje 2. moške rokometne lige.
2. Imenujeta se Boško Šrot za podpredsednika po funkcijskem načelu in Janez Živko
za podpredsednika po organizacijskem načelu sestave predsedstva RZS.

Sklepa sta bila soglasno sprejeta. (ZA 16, PROTI 0, VZDRŽAN 0)
Ad 1. b
Pod to točko se je po konstituiranju predsedstva sprejemal tudi Poslovnik predsedstva.
PREDSEDNIK je informiral prisotne, da je Poslovnik predsedstva pregledal Dušan Kecman in
ugotovil, da je korekten. Odprl je razpravo na to temo. Ker pripomb ni bilo, je podal
SKLEP
Sprejme se predlagan poslovnik predsedstva RZS.
Sklep je bil soglasno sprejet. (ZA 16, PROTI 0, VZDRŽAN 0)

Ad 2.
PREDSEDNIK je povedal, da se zaradi časovnih zamikov ni potrdilo zapisnike 8., 9., 10. in
11. seje predsedstva. Pozval je generalnega sekretarja, da poda kratko vsebino zapisnikov
in poročilo o realizaciji sklepov.
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LEOPOLD KALIN je pričel z zapisnikom 8. seje predsedstva RZS. Sklepi sej so bili realizirani.
Tudi drugi sklep pod 1. točko, ki je nalagal Statutarni komisiji, da presodi postopek
odločanja o organizatorju Pokala Slovenije za leto 2006. Statutarna komisija je ugotovila,
da v nobenem aktu RZS ni določeno, katero združenje naj bi vodilo pokalna tekmovanja,
zato je bilo v dani situaciji narejeno najboljše možno. Ravno tako je na 1. seji točka »Izbor
izvajalca za revidiranje zaključnega računa za leto 2005 in 2006«, kar je bil sklep 8. seje
predsedstva.
9. seja predsedstva je bila korespondenčna. Na njej se je odločalo o organizatorju Pokala
Slovenije za leto 2005/2006. 10. seja predsedstva bil v bistvu pogovor članov predsedstva z
evidentiranim kandidatom za predsednika RZS. 11. seja predsedstva pa se je sklicala z
namenom dopolnitve dnevnega reda skupščine, kjer se je volilo predsednika RZS.
PREDSEDNIK je odprl razpravo. Ker ni bilo pripomb, je predlagal
SKLEP
Potrdijo se zapisniki 8., 9., 10. in 11. seje predsedstva RZS.
Sklep je bil soglasno sprejet. (ZA 16, PROTI 0, VZDRŽAN 0)

Ad 3.
PREDSEDNIK je pod to točko predal besedo Leopoldu Kalinu, da predstavi tekoče delovanje
RZS.
LEOPOLD KALIN je v svojem poročilu zajel aktivnosti v obdobju od zadnje skupščine.
Predstavil je delo zaposlenih v pisarni RZS ter delovne aktivnosti v zvezi s klubi,
tekmovanji, reprezentancami in projektoma »Rokomet v OŠ« in »Rokometni oddelek na
Gimnaziji Šiška«. Kot delno realiziran projekt je ocenil »Klub rokometnih reprezentanc
Slovenije«, ki je registriran kot društvo, vendar trenutno miruje. Fundacija za financiranje
nadarjenih rokometašev/rokometašic, priprava predloga razvoja rokometa na mivki ter
vizija razvoja moškega rokometa, priprava projekta »Licenciranje klubov« so nerealizirani
in bodo vključeni v program delovne skupine za pripravo Strategije razvoja RZS in delovne
skupine za licenciranje klubov.
PREDSEDNIK je prisotne pozval k pripombam. Ker pripomb ni bilo, je predlagal
SKLEP
Potrdi se poročilo generalnega sekretarja Leopolda Kalina o organizaciji in delovanju
RZS ter realizaciji sklepov prejšnjih sej predsedstva.
Sklep je bil soglasno sprejet. (ZA 16, PROTI 0, VZDRŽAN 0)

Ad 4.
PREDSEDNIK je poprosil Leopolda Kalina, da predstavi finančno stanje in poslovanje zveze.
LEOPOLD KALIN je predstavil terjatve in obveznosti na dan 12.09.2006. Predstavil je tudi
spisek sponzorjev, do katerih imamo neizterljive terjatve, ter tistih, ki niso vrnili
dogovorjenih pogodb za sponzoriranje. Predstavil je bilanco stanja na dan 31.08.2006 in
izkaz poslovnega izida za obdobje od 01.01.2006 do 31.08.2006.
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PREDSEDNIK je menil, da morajo vsi člani predsedstva aktivno sodelovati z generalnim
sekretarjem pri izterjavi obstoječih obveznosti ter pri ponovni preučitvi možnosti
pridobitev sponzorstev, ki so bila dogovorjena v preteklosti, a nerealizirana.
Glede bilance stanja in izkaza poslovnega izida je menil, da finančno stanje RZS izgleda
solidno, saj je v opazovanem obdobju za 32 mio SIT presežkov prihodkov nad odhodki.
Velik problem pa so neizterjane, zapadle terjatve. Pozval je k pripombam na finančno
poročilo.
BOŠKO ŠROT je povedal, da pogreša bolj podrobno razdelan stroškovni del finančnega
poročila. Ravno tako bi predsedstvo moralo videti pogodbe, ki nas obvezujejo v nekem
obdobju, kar torej predstavlja stroške, ki se jim ne moremo izogniti.
PREDSEDNIK se je strinjal, da se pri nadaljnjih poročilih o finančnem poslovanju poleg
sintetičnih računovodskih izkazov in razbitja terjatev in prihodkov pripravi tudi podroben
pregled vseh stroškov RZS. Glede pogodb, ki nas obvezujejo, je predsednik izjavil, da
morajo biti podrobno zajete v finančnem planu za naslednjo leto, ki se ga bo obravnavalo
na naslednji seji predsedstva. Predlagal je
SKLEP
Potrdi se poročilo o finančnem poslovanju RZS v obdobju I-VIII 2006 z dopolnilom, da
se v bodoče pripravlja tudi podroben pregled vseh stroškov delovanja RZS.
Sklep je bil soglasno sprejet. (ZA 16, PROTI 0, VZDRŽAN 0)

Ad 5.
PREDSEDNIK je pod 5. točko predal besedo direktorju reprezentanc Stanetu Ostreliču.
STANE OSTRELIČ je v svoje poročilo zajel vseh 12-ih reprezentanc ter njihove aktivnosti od
01.09.2005 do 01.09.2006. To je 240 dni reprezentančnih aktivnosti na sezono, 226 igralcev
in igralk, 60 oseb, ki predstavljajo vodstvo reprezentanc ter štirje ljudje, ki organizacijsko
vodijo vse aktivnosti. Stroški vseh reprezentanc v sezoni 2005/2006 so znašali 140.000.000
SIT. V kolikor bi kakšna od reprezentanc osvojila medaljo, bi bili stroški višji. Pod to
številko ne bi smeli iti, saj bi to pomenilo znižanje pogojev. Privarčevali smo 40.000.000
SIT iz naslova prevozov, nastanitev, pijače in volonterskega dela. Navedel je rezultate
reprezentanc:
Moška članska - 8. mesto na EP 2006 ŠVICA ter uvrstitev na SP 2007 NEMČIJA, moška
mladinska reprezentanca – 8. mesto na EP 2006 AVSTRIJA, moška kadetska – 13. mesto na
EP 2006 ESTONIJA, reprezentanca st. dečkov l. 1990 – turnirji in tekme doma in v tujini,
mlajše reprezentance niso imele uradnih tekmovanj, pač pa so potekali pregledni treningi
po regijah.
Ženska članska reprezentanca – 14. mesto na SP 2005 RUSIJA ter uvrstitev na EP 2006
ŠVEDSKA, kadetska ženska – 7. mesto na EO ŠVEDSKA 2006 in 5. mesto na SP 2006 Kanada.
Mlajše reprezentance so imele pregledne treninge po regijah.
Rezultate članskih reprezentanc je ocenil kot neuspeh. Rezultat mladincev ni neuspeh, 13.
mesto kadetske reprezentance pa je označil kot neuspeh. Kot uspeh je označil rezultate
ženske kadetske reprezentance, ki ima velik potencial.
Problematično je tudi dejstvo, da ni imenovana zdravstvena komisija. Ob vpoklicu
igralcev/lk na tekmovanja se zgodi, da se igralec/ka ne odzove vabilu zaradi poškodbe. V
tem primeru bi morali imeti zdravstveno komisijo oz. zdravnika, ki bi ga pregledal in ta bi
šele lahko ocenil, ali res ni sposoben igrat za izbrano vrsto.
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Menil je, da imajo trenerji v obstoječem sistemu prevelike pristojnosti pri izboru
igralcev/lk. Opazil je skromno sodelovanje med trenerji. Trenerji nižjih selekcij bi morali
več sodelovati s trenerji višjih selekcij.
Zahvalil se je prejšnjemu in sedanjemu predsedstvu, da je bilo omogočeno uresničenje
vseh planov posameznih trenerjev. Izrazil je upanje, da bo na SP 2007 Nemčijo odšlo čim
več navijačev.
Glede opremljevalca opreme – podjetje Karanta d.o.o. (oprema Kempa) je povedal, da je
pogodba podpisana do leta 2010.
Disciplina v reprezentancah je bila dobra, saj disciplinska komisija ni prejela nobenih
prijav. Sodelovanje z mediji je potekalo dobro in tekoče.
PREDSEDNIK je predlagal, da se zadolži generalnega sekretarja, da do naslednje seje
pripravi predlog oblikovanja Zdravstvene komisije RZS. Na naslednji seji se bo sprejemalo
finančni načrt, kjer bo poleg vseh projektov in aktivnosti, zajeto tudi delovanje
reprezentanc. Kar se tiče sodelovanja med trenerji, bo dr. Marta Bon predstavila predloge
Strokovnega sveta, kako doseči še boljše sodelovanje, s ciljem zagotavljanja dolgoročnih
dosežkov.
DUŠAN KECMAN je navezujoč se na pripombo Boška Šrota glede stroškovnega dela
finančnega poročila predlagal, da se prikažejo stroški po posameznih reprezentancah.
EDVARD LESNIK se ni strinjal z ugotovitvijo direktorja reprezentanc, da se je RZS v odnosu
z mediji obnašala organizirano. Za primer je navedel poročanje o dosežkih kadetinj na SP
2006 KANADA. Rezultati in uspeh, ki so ga dosegle, ni bil zadosti medijsko pokrit. To je
ugotovil tudi Strokovni svet.
PREDSEDNIK je predlagal, da se generalni sekretar zadolži, da skrbi za uravnoteženo
komuniciranje dosežkov vseh reprezentanc.

SKLEP

1. Potrdi se poročilo direktorja reprezentanc Staneta Ostreliča o reprezentančnih
aktivnostih za sezono 2005/2006.
2. Generalni sekretar do naslednje seje predsedstva pripravi predlog oblikovanja
Zdravstvene komisije RZS.
3. Generalni sekretar je zadolžen za uravnoteženo komuniciranje dosežkov vseh
reprezentanc.
Sklepi so bili soglasno sprejeti. (ZA 16, PROTI 0, VZDRŽAN 0)

Ad 6. a
PREDSEDNIK je dal besedo dr. Marti Bon, da predstavi delovanje Strokovnega sveta RZS.
Dr. MARTA BON je predstavila sestavo Strokovnega sveta. Strokovni svet se ukvarja z
reprezentancami, članskimi in mlajšimi. Obravnavajo programe trenerjev, zavzemajo se za
razvojne projekte v povezavi z Ministrstvom za šolstvo in šport. Na področju ženskega
rokometa so izdelali dolgoročno vizijo razvoja. Oblikovati morajo tudi vizijo razvoja
moškega rokometa.
Predsedstvu je razložila vizijo razvoja ženskega rokometa, ki deluje na piramidalnem
principu.
Izpostavila je dva projekta; Mini rokomet oz. Rokomet v šole in Rokometni oddelek na
Gimnaziji Šiška. Tu sodelujejo z Ministrstvom za šolstvo in šport. Trend projekta Rokomet v
šole na ravni Slovenije pada, številke vpisa učencev v ta projekt je nižje. V letih po EURO
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2004 Slovenija je število naraslo. Predstavila je tudi podatke o sodelovanju OSNOVIH šol v
okviru tekmovanj v rokometu. Podatki so bili predstavljeni iz področja Mestne občine
Ljubljana. Opazen je negativni trend. Menila je, da je treba nekaj narediti, da se bo
število vključenih šol povečalo. Projekt je potrebno okrepiti. Narediti je potrebno
konkreten predlog. Veliko možnosti je v okviru sodelovanju v projektu panožnih športnih
šolah. SS je pred leti predlagal dolgoročno vizijo tega projekta po regijah. Usklajevanje
projekta je tudi obsežno in je potrebno določiti kdo ga bo koordiniral.
Predstavila je sedem strokovnih sodelavcev, katerih regijska razporeditev ni najboljša, saj
so skoncentrirani na področju Ljubljane in Primorske. Poskrbeti bo treba, da bo
razpršenost večja.
Glede usposobljenosti trenerjev je povedala, da je RZS podpisnik »Rinck Convention«,
sistema usposabljanja, kar pomeni, da lahko trener, ki diplomira na določeni stopnji v
Sloveniji, dela v vseh razvitih evropskih državah.
Zaključila je z mnenjem, da bo v bodoče potrebno veliko strokovnega dela, da bo slov.
rokomet napredoval v podobnem tempu kot v preteklih letih.
MARJAN DOLER je predlagal, da bi bilo več sodelovanja med Strokovnim svetom in
posameznimi združenji.
BOŠKO ŠROT je postavil vprašanje, zakaj so strokovni sodelavci oz. projekti skoncentrirani
le na Ljubljano oz. Primorsko regijo. Menil je, da bi morala biti pokrita celotna Slovenija.
Dr. MARTA BON se je strinjala z ugotovitvijo Boška Šrota, pojasnila pa je, da je Strokovni
svet posvetovalno telo, ki je svetoval RZS intenzivnejše vključevanje v ta projekt. SS je
sam izpeljal nekaj prijavil, kljub temu da je zgolj posvetovalno telo in kot tak nima
vzvodov, da projekt razširja po celi Sloveniji. Tu je še veliko za postoriti.
MARKO PLANINC je povedal, da je projekt mini rokometa lepo zaživel, vendar bo potrebno
projekt nadgraditi, saj je konkurenca predvsem v nižjih razredih osnovne šole med športi
čedalje večja. Področni vodje pri tem projektu niso zaživeli, čeprav je bil sistem na
začetku tako nastavljen.
DUŠAN KECMAN je izjavil, da je bil projekt »Rokomet v OŠ« dobro zastavljen, vendar ni
bilo narejeno zadosti. Vodje projektov so pokazali premalo samoiniciativnosti. Ne vlagajo
dovolj energije v iskanje novih možnosti razvoja projekta. Izpostavil je tudi stanje na
področju ženskega rokometa, ki je na tako nizki stopnji, da bi se predsedstvo RZS nujno
moralo posebno angažirati s strokovnimi sodelavci, ki bi na področju celotne Slovenije širili
centre, pomagali klubom, kjer je opaženo pomanjkanje trenerjev za mlajše kategorije.
Velik problem v ženskem rokometu je, da se ne proizvaja kvalitetnih igralk. Vrhunski klub
je odvisen od nakupa izdelanih igralk.
EDVARD LESNIK je ravno tako izpostavil probleme v ženskem rokometu, predvsem v malih
sredinah. Igralke, ki želijo študirati v Ljubljani, naenkrat več nimajo kvalitetnih treningov
in čez nekaj časa obupajo, ker niso zanimive za RK Krim Mercator ali reprezentanco. Veliko
jih prehitro opusti rokomet, ko bi šele morale dozoreti. Z ostalimi klubi, ki imajo študentke
v Ljubljani, so poskušali narediti skupen projekt, kjer bi uredili boljše delo oz. kvalitetne
treninge za te igralke. Pripravljeni so sofinancirati trenerja in najti dvorano. Prišli so na
idejo, da bi te treninge priključili športni gimnaziji.
DUŠAN KECMAN je kot razlog slabega stanja oz. »neprodukcije« kvalitetnih igralk navedel
dejstvo, da klubi ne pustijo prestopiti igralkam v drug klub, ko le te odidejo na študij v
Ljubljano. Tako trenirajo enkrat do dvakrat na teden, kar je seveda premalo. Če hoče
igralka resno delati mora trenirati petkrat na teden, kar pa ni možno, če igralka študira v
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Ljubljani in se mora na treninge voziti nazaj v matični klub. V strategiji razvoja RZS se bo
potrebno opredeliti tudi do tega problema, torej kako zadržati igralke v rokometu.
MARKO PLANINC je predlagal, da se v okviru mini rokometa dovoli igranje mešanih skupin,
torej deklice in fantje skupaj, vsaj tja do 4. razreda. Tako bi se ta nabor igralk lahko
povečal.
Dr. MARTA BON je izjavila, da so mešane ekipe po spolu dovoljene, nekaj časa so jih prav
vzpodbujali. Sedaj pa jih ne več, glede na strokovna spoznanja, da v določenem obdobju
deklice razvojno močno prehitijo fante in mešane ekipe iz psiho-socialnih vidikov niso tako
primerne.
TONE ČEBELA je povedal, da je v novem Pravilniku o rokometnih tekmovanjih tudi to
zapisano, in sicer so dovoljene mešane ekipe do 12. leta.
PREDSEDNIK je ob koncu predlagal
SKLEP
1. Potrdi se poročilo o delovanju Strokovnega sveta RZS.
2. Generalni sekretar in dr. Marta Bon do naslednje seje predsedstva pripravita
predlog revitalizacije projekta »Rokomet v šole«.
Sklepa sta bila soglasno sprejeta. (ZA 16, PROTI 0, VZDRŽAN 0)

Ad 6.b
PREDSEDNIK je pod to točko predal besedo dr. Marti Bon.
Dr. MARTA BON je povedla, da so bile na zadnji seji Strokovnega sveta glavna tema prav
reprezentance. Razprava je bila obširna. Osnovno in nujno se zdi okrepiti strokovno delo
na RZS. Sedaj imamo sistem, da je vrednotenje strokovnega dela trenerjev reprezentanc
onemogočeno. Glede na dejstvo, da SS ni bil vključen v delovanje reprezentanc, bi bilo
nemoralno in »nehigienično«, da SS vrednoti nastope in uvrstitve reprezentanc. Nujni se
zdijo novi pristopi. Predsedstvom se bo moralo odločiti v skladu z možnostmi. Predlaganih
je več možnosti. Glede trenerjev mlajših reprezentanc so predlagali, da bi poleg njih imeli
tudi strokovne sodelavce za reprezentance. Tak strokovni sodelavec bi imel širok pogled,
vodil bi izbirne treninge po regijah, sodeloval bi s klubskimi trenerji. Predlagali so tudi
možnost, da bi bil članski trener profesionalna funkcija, ki pa bi vključevala tudi pregled
reprezentanc navzdol. Predlagani trenerji so vmesna rešitev. Večini trenerjem moških in
ženskih reprezentanc se je podaljšal mandat.
Predlogi SS za MOŠKI ROKOMET:
ČLANSKA
MLADINSKA U-20 (letnik 1986)

Kasim KAMENICA
Janez ILC

KADETSKA U-18 (letnik 1988)

Predlog bo podan na
naslednji seji SS

U-16 (letnik 1990)
U-14 (letnik 1992)
U-12 (letnik 1994)

Tomaž JURŠIČ
Saša PRAPOTNIK
Marjan POTOKAR

Trenerji ženskih reprezentanc:
__________________________________________________________________________
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ČLANSKA
MLADA U-20 / B reprezentanca
KADETSKA U-18 (letnik 1988)
U-16 (letnik 1990)
U-14 (letnik 1992)
U-12 (letnik 1994)

Robert BEGUŠ
Marta BON
Boris ČUK
Nada POHLEVEN
Uroš BREGAR
Konrad BOŽEGLAV

Pri ženskah reprezentancah pa v skladu z vizijo in v skladu s stanjem v ženskem rokometu,
SS ponovno predlaga ustanovitev mlade B reprezentanca. Osnovni razlog je velik osip pri
prehodu iz mladinske v člansko kategorijo, velikega prepada med tehničnim in taktičnim
znanjem ter med RK Krim Mercator in pa ostalimi reprezentantkami, ki prihajajo iz klubov,
kjer so pogoji na nižji ravni kot v vodilnem klubu. Ugotavljajo tudi, da po programu
trenerja A reprezentance iz leta 2004 ni načrtovana pomladitev članske reprezentance.
Analize pa kažejo, da je (bila) naša reprezentanca na zadnjem EP med najstarejšimi.
PREDSEDNIK je poudaril dve stvari, ki jih je predlagal Strokovni svet predsedstvu. Prva je
okrepitev strokovnega dela, in sicer preučitev možnosti odprtja dveh delovnih mest za
strokovnega sodelavca za moške reprezentance (razen članskih) in strokovnega sodelavca
za ženske reprezentance (razen članskih). Ti strokovni sodelavci bi bili tudi trenerji kakšne
od reprezentanc. Ker to v letošnjem letu zaradi finančnih in časovnih omejitev ni možno
zagotoviti, pa je prav, da bi Strokovni svet za vsako od reprezentanc (od mladinske
navzdol) imenoval strokovnega sodelavca, ki bi v sodelovanju s trenerjem skrbel za čim
boljši razvoj teh reprezentanc. Druga pobuda Strokovnega sveta pa je bila ženska B
reprezentanca. Odprl je razpravo na to temo.
LEOPOLD KALIN je podprl predlog osnovanja ženske B reprezentance, saj je od
perspektivne kadetske reprezentance letnika 1988 do članske velik razkorak, katerega bi
zmanjšala ravno ta reprezentanca.
JANEZ ŽIVKO je postavil vprašanje, zakaj je predlagana le ženska B reprezentanca, saj so
isti problemi pri moških.
Dr. MARTA BON je odgovorila, da so razmere v ženskem rokometu specifične in iz
strokovnega vidika bistveno bolj pereče. Moški- tudi že mladinci in kadeti igrajo v močnih
klubih in imajo močne tekme že v državni ligi, medtem ko pri ženskah temu ni tako. Imamo
veliko srednje kvalitetnih igralk, ki bi se z dobrim delom še razvile, vendar v Krimu nimajo
perspektive, v reprezentanci tudi ne in zato je na prehodu iz mladinske v člansko
kategorijo velik osip igralk. Optimalno bi sicer bilo tudi osnovanje moške B reprezentance.
STANE OSTRELIČ je izjavil, da v tem trenutku ne vidi razlogov za ustanovitev ženske B
reprezentance. Za razvoj ženskega rokometa bi bilo smiselno vlaganje v kadetsko
reprezentanco letnik 1988. Postavlja se vprašanje, zakaj vlagati v igralke B reprezentance,
če v treh, štirih letih ne bomo ustvarili igralk, ki bi bile primerljive z ostalimi igralkam v
Evropi. Tudi ne vidi razloga, zakaj bi poleg dveh trenerjev pri mlajših reprezentanc
postavili še tretjega. Če hočemo spremeniti sistem, potem ga je treba korenito. V
Strategiji razvoja lahko opredelimo prav to in zajeli bi lahko vseh 12 reprezentanc.
DUŠAN KECMAN je izjavil, da če bodo postavljeni strokovni sodelavci za reprezentance,
morajo sodelovati s klubi, torej s celotno kategorijo igralcev/lk po Sloveniji.
TOMAŽ JERŠIČ je pozdravil idejo imenovanja strokovnih sodelavcev za mlajše
reprezentance. Člani Strokovnega sveta niso mogli kompetentno obravnavati poročil
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trenerjev, saj nihče ni bil prisoten na akcijah. Potrebovali bi tako imenovanega
»supervisor-ja«, ki bi imel širšo sliko delovanja posamezne reprezentance.
PREDSEDNIK je ob koncu razprave predlagal
SKLEP
1. Predsedstvo se seznanja s predlogi trenerjev moških in ženskih reprezentanc, ki
jih je predstavil Strokovni svet RZS.
2. Predsedstvo sprejme pobudo Strokovnega sveta, da se začasno imenujejo
posamezni člani Strokovnega sveta za strokovne svetovalce mlajših reprezentanc,
ki bodo sodelovali s trenerji, vrednotili delo in poročali Strokovnemu svetu ter
predsedstvu RZS.
3. Generalnega sekretarja in direktorja reprezentanc se zadolži, da v okviru plana
za sezono 2007/2008 proučita možnost postavitve profesionalnih strokovnih
sodelavcev za koordinacijo ženskih in moških reprezentanc.
4. Generalni sekretar je zadolžen, da prouči možnost sodelovanja z Ministrstvom za
šolstvo in šport na projektih športnih šol in možnost zaposlitve strokovnih
sodelavcev za posamezne razvojne projekte RZS.
5. Predsedstvo podpira predlog ustanovitev ženske B reprezentance s trenerko dr.
Marto Bon.
Sklepi so bili soglasno sprejeti. (ZA 16, PROTI 0, VZDRŽAN 0)

Ad 7.a
PREDSEDNIK je povedal, da so bili trenerji s strani Strokovnega sveta že predlagani.
Trenerja kadetske reprezentance se bo naknadno imenovalo korespondenčno, takoj ko bo
Strokovni svet oblikoval predlog.
MARKO PLANINC je menil, da bi bilo potrebno postaviti tudi časovne okvire imenovanja
trenerjev.
LEPOLD KALIN je menil, da bi bilo članske trenerje smiselno imenovati do konca OI Peking
2008, za mlajše trenerje pa do konca tekmovalnega ciklusa posamezne reprezentance.
Reprezentanca
ČLANSKA
MLADINSKA U-20 (letnik 1986)
U-16 (letnik 1990)
U-14 (letnik 1992)
U-12 (letnik 1994)

Predlog
Kasim KAMENICA
Janez ILC
Tomaž JURŠIČ
Saša PRAPOTNIK
Marjan POTOKAR

Obdobje
do konca OI Peking 2008
do 31.08.2007
do 31.08.2008
do 31.08.2008
do 31.08.2008

STANE OSTRELIČ je povedal, da bi morali imeti neko varovalko, saj v kolikor trener ne bi
dosegal določenih rezultatov, bi predsedstvo moralo imeti možnost zamenjave še pred
iztekom roka, ki smo ga predlagali danes. To bi morali opredeliti v pogodbi.
PREDSEDNIK je izjavil, da se bo pripomba Staneta Ostreliča upoštevala ter dal predloge na
glasovanje:
SKLEP
1. Imenuje se Kasima Kamenico za trenerja moške članske rokometne reprezentance
Slovenije do konca Olimpijskih iger Peking 2008.
2. Imenuje se Janeza Ilca za trenerja moške mladinske rokometne reprezentance
Slovenije do 31.08.2007.
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3. Imenuje se Tomaža Juršiča za trenerja moške reprezentance U-16 (letnik 1990) do
31.08.2008.
4. Imenuje se Saša Prapotnika za trenerja moške reprezentance U-14 (letnik 1992) do
31.08.2008.
5. Imenuje se Marjana Potokarja za trenerja moške reprezentance U-12 (letnik 1994)
do 31.08.2008.
Sklepi so bili soglasno sprejeti. (ZA 16, PROTI 0, VZDRŽAN 0)

Ad 7. b
PREDSEDNIK je predlagal, da bi se analogno moškim reprezentancam določilo obdobje tudi
za trenerje ženskih reprezentanc.
Reprezentanca
ČLANSKA
MLADA U-20 / B reprezentanca
KADETSKA U-18 (letnik 1988)
U-16 (letnik 1990)
U-14 (letnik 1992)
U-12 (letnik 1994)

Predlog
Robert BEGUŠ
Marta BON
Boris ČUK
Nada POHLEVEN
Uroš BREGAR
Konrad BOŽEGLAV

Obdobje
do konca OI Peking 2008
do 31.08.2008
do 31.08.2007
do 31.08.2008
do 31.08.2008
do 31.08.2008

Z upoštevanjem pripombe Staneta Ostreliča, je predlagal naslednje sklepe:
SKLEP
1. Imenuje se Roberta Beguša za trenerja ženske članske rokometne reprezentance
Slovenije do konca Olimpijskih iger Peking 2008.
2. Imenuje se dr. Marto Bon za trenerko ženske B rokometne reprezentance Slovenije
do 31.08.2008.
3. Imenuje se Borisa Čuka za trenerja ženske kadetske reprezentance U-18 (letnik
1988) do 31.08.2007.
4. Imenuje se Nado Pohleven za trenerko ženske reprezentance U-16 (letnik 1990) do
31.08.2008.
5. Imenuje se Uroša Bregarja za trenerja ženske reprezentance U-14 (letnik 1992) do
31.08.2008.
6. Imenuje se Konrada Božeglava za trenerja ženske reprezentance U-12 (letnik
1994) do 31.08.2008.
Sklepi so bili soglasno sprejeti. (ZA 16, PROTI 0, VZDRŽAN 0)

Ad 8.
PREDSEDNIK je pozval Toneta Čebelo, predsednika Statutarne komisije in vodjo delovne
skupine za obnovo aktov, da na kratko predstavi spremembe v aktih.
TONE ČEBELA je povedal, da je prejšnje predsedstvo zadalo delovni skupini zelo obširno in
odgovorno nalogo. Do današnje seje je uspelo komisiji popraviti Statut, Registracijski
pravilnik in na novo napisati Pravilnik o rokometnih tekmovanjih v Republiki Sloveniji. Pri
poslovniku o delu skupščine so bili storjeni samo nekateri lepotni popravki. Disciplinski
pravilnik je nespremenjen, Pravilnik o rokometnih reprezentancah je bil dodeljen v
prenovo direktorju reprezentanc.
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Glavna novost v Statutu je predvsem sestava predsedstva RZS. Izkušnje iz prejšnjega
obdobja kažejo, da je bilo na sejah predsedstva zelo težko doseči kvorum, zato so
predlagali, da se samo predsedstvo zmanjša na trinajst (13) članov. Po zadnji seji
Statutarne komisije naj bi v Statutu ne predvidevali, kdo naj bi bil v tem predsedstvu. Po
izkušnjah sodeč je najboljša rešitev, da si predsednik sam izbere člane predsedstva.
Pri strokovno tehnični komisiji, ki je bila predvidena kot devet članska, so članstvo
zmanjšali na sedem, saj bo tako lažje doseči kvorum. Vsekakor pa bodo spremembe
pretehtane še v javni razpravi.
V Registracijskem pravilniku so bile storjene zadnje spremembe v 10. členu, kjer se je
črtala zahteva po potrdilu za vpis v razvid ob registraciji pogodbenega igralca. Nadalje so
prišle spremembe v 11., 12., 13. člen ter v 22. Črtali so nekaj dokumentov, ki naj bi jih
registracijska komisija po prejšnji verziji pravilnika zahtevala. Ti dokumenti so za
registracijsko komisijo nepotrebni, saj pomenijo samo oviranje postopka registracije.
Pri prestopih igralcev so napisali, da je društvo dolžno v vsakem primeru izdati izpisnico,
če igralec to zahteva in ni pogodbenih zadržkov. Druga stvar pa so nadomestila za vložena
sredstva. To so povzeli po pravilih IHF-a. Znižali so še starostno mejo pri podpisu pogodb
na 15. let, seveda so zakoniti zastopniki, torej starši, soudeleženi. Glede na zdaj veljavni
pravilnik se drugače izračunavajo nadomestila. To bo še stvar javne razprave.
Pravilnik o rokometnih tekmovanjih je na novo napisan in bilo je veliko različnih mnenj
glede vsebine.
S popravki aktov, ki so bili sprejeti na zadnji seji Statutarne komisije, je Tone Čebela
predlagal predsedstvu, da poda akte v javno razpravo.
BOŠKO ŠROT je menil, da bi morali akte pregledati in jih podati v javno razpravo. Postaviti
je potrebno roke, do kdaj lahko pridejo pripombe.
DUŠAN KECMAN je izjavil, da gre le za korekcijo aktov in ne za prenovo. Z generalnim
sekretarjem sta pregledala 8. točko. Po veljavnem Statutu predloge aktov pripravlja
Statutarna komisija. Prejšnje predsedstvo je imenovalo delovno skupino, ki je pripravila
delovno gradivo, na podlagi Statuta pa mora Statutarna komisija pripraviti predloge, ki
gredo potem v sprejem. Če gredo ti akti v javno razpravo, potem z generalnim sekretarjem
nimata več nobenega dela. Razen, če se jih zadolži, da gresta v korenit pregled aktov, kar
pa pomeni, da jih bosta morala na novo napisati. Statutarna komisija mora za temi
predlogi stati, jih dati predsedstvu v vpogled ter jih podati v javno obravnavo. To je zelo
zahtevno delo in je delo za polovico mandata, če hočemo kvalitetne akte.
PREDSEDNIK se je strinjal, da gre le za korekcije aktov. Glede korenite spremembe sestave
predsedstva pa je menil, da ni potrebna, saj se mu zdi, da je trenutna sestava ustrezna.
TONE ČEBELA je razložil, da so na Statutarno komisijo prišle pripombe glede nezadostnega
kvoruma. Zaradi tega se je predlagala bistveno drugačna sestava in število članov
predsedstva.
Dr. MARTA BON je pojasnila, da je v preteklosti predsedstvo vedno kvalitetno delovalo;
kvorum je bilo težje dosegati samo določeno obdobje po odstopu nekdanjega Predsednika
in nekaterih članov predsedstva.
PREDSEDNIK je apeliral na Statutarno komisijo, da premisli, ali je potrebno spreminjati
model predsedstva, ki je do sedaj deloval. Gre namreč za radikalno spremembo.
Spreminjati sistem sestave predsedstva z namenom, da bi bili bolj sklepčni, je premalo
osnovan razlog. Gre za stvar resnosti vseh članov predsedstva in današnja stopnja
prisotnosti kaže, da s kvorumom ne bi smeli imeti problema. Pozval je vse prisotne, da se
opredelijo do tega.
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Vsi prisotni so menili, da je sedanja sestava predsedstva ustrezna, zato je predsednik
zavzel stališče predsedstva, da sprememba sestave predsedstva ni potrebna.
Po nadaljnji razpravi v kateri so sodelovali Tone Čebela, Boško Šrot, Jože Pangerc, je
predsednik predlagal naslednji
SKLEP
1. Predsedstvo daje pobudo Statutarni komisiji RZS, da ponovno preuči potrebnost
spremembe sestave predsedstva. Stališče predsedstva je, da sprememba ni
potrebna.
2. Statutarna komisija dostavi predsedstvu čistopis predlaganih sprememb aktov
RZS, skupaj s popravki, ki so bili storjeni na zadnji seji Statutarne komisije.
3. Generalni sekretar je zadolžen, da predloge aktov RZS poda v javno razpravo in
sicer vsem klubom, članom predsedstva in vsem članom organov v okviru RZS.
Javna razprava naj traja mesec dni, predvidoma od 15. oktobra 2006 do 15.
novembra 2006.
4. Predsedstvo bo pobude in pripombe iz javne razprave pregledalo na novembrski
seji in se odločilo ali bo sklicana izredna seja skupščine ali se bo s sprejemom
aktov počakalo do naslednje redne seje skupščine. V tem okviru bo presodilo tudi,
ali je treba angažirati pravnega strokovnjaka za pripravo spremenjenih aktov
RZS.
Sklepi so bili soglasno sprejeti. (ZA 16/PROTI 0/VZDRŽAN)

Ad 9.
PREDSEDNIK je pri točki »Izhodišča za pridobivanje sponzorjev RZS« izpostavil pomen
zagotovitve finančnih virov tako za reprezentance kot za lige. K pridobivanju sponzorjev je
potrebno pristopiti profesionalno. Navezujoč se na gradivo pod 9. točko, je predsednik
izrazil potrebo po obnovitvi nekaterih sponzorskih pogodb za prihajajočo sezono. V
nadaljevanju je besedo predal Leopoldu Kalin in Janezu Živku.
LEOPOLD KALIN je informiral prisotne, da je RZS v sodelovanju z agencijo Pristop pripravila
izhodišča za pridobivanje sponzorjev, na podlagi katerih bi se pripravila brošura, ki bi jo
kot ponudbo poslali morebitnim sponzorjem. Pokroviteljski sistem je osnovan na osnovi
produktov, ki jih lahko tržimo; generalni sponzor, opremljevalec reprezentanc, zlati,
srebrni, bronasti pokrovitelj moških in ženskih reprezentanc ter pokrovitelj lige »Rokomet
v OŠ«.
JANEZ ŽIVKO je informiral predsedstvo o prizadevanjih 1. A lige, ki zajema predvsem njeno
reorganizacijo, pridobitev tv prenosov tekem in pa licenciranje klubov. Projekt tv prenosov
tekem državnega prvenstva je že stekel, saj so tik pred podpisom pogodbe s sponzorjem
lige, ki bo kril stroške tv prenosov. Prenosov naj bi bilo 18, od tega bi jih 10 prenašal
Športni kanal, 8 – predvsem v končnici državnega prvenstva pa naj bi jih prenašala RTV
Slovenija. Sestavili so tudi ponudbo, v kateri so predvideli tudi medijskega sponzorja, ki ga
še niso pridobili. Izdelali so tudi novo zunanjo podobo Združenja prvoligašev. Njihova želja
je dvigniti nivo rokometa. Tv prenosi bodo dobra osnova za klube, ko se bodo dogovarjali s
sponzorji. Njihov vložek bo tako imel večjo tržno vrednost.
PREDSEDNIK je menil, da je prav, da je sistem sponzorstva natančno razdelan in razvejan.
Glede sponzorja lige je menil, da bi bilo v naslednjih letih verjetno smiselno tržili vse lige
skupaj, kar pa to sezono seveda ni mogoče in je treba nadaljevati s trženje samo 1. A
moške lige. Temeljna ideja pri sistemu sponzorstev bi bila, da se pridobivanju sponzorstva
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na treh ravneh v okviru RZS: krovni sponzorji zveze, sponzorji lig in sponzorji
reprezentanc.
BOŠKO ŠROT je menil, da bi morala iz naslova tv prenosov tekem državnega prvenstva
preko Športnega kanala, RZS imeti nek dohodek.
JANEZ ŽIVKO je povedal, da RTV Slovenija ni bila pripravljena sodelovati v celoti pri tem
projektu, razen nekaj zanimivih prenosov, predvsem v končnici prvenstva. V kolikor bi
stvar zaživela, bi pravice za prenos dobil najboljši ponudnik. V prvi fazi je potrebno v
prenose investirati, najti sponzorja za pokritje stroškov prenosa. Športni kanal je sam
izrazil interes do prenosov tekem. Cilj tega projekta je, da se pridobijo prihodki tudi od
samih pravic za prenose. Glede izbora tekem se še niso dogovorili.
PREDSEDNIK je menil, da bi RTV Slovenija morala v večjem obsegu prenašati rokometne
tekme, saj je rokomet eden najbolj množičnih športov v Sloveniji. Zaradi tega bi morala
RZS od tega tudi nekaj iztržiti, morda v obliki minutaže za oglase, ki bi jih RZS lahko
uporabila za lastno promocijo ali za nadaljnjo prodajo.
JANEZ ŽIVKO je povedal, da so dobili dve minuti prostora, ki ga lahko sami tržijo. Nekaj so
že namenili glavnemu sponzorju, nekaj prostora pa je še prostega za ostale sponzorje.
FRANC KRAŠOVEC je pripomnil, da bi morali Pokroviteljski sistem RZS dopolniti s točko 8. sponzor lige, saj je tudi to tudi sponzor RZS. Združenje 1. A moške lige ni pravna oseba.
PREDSEDNIK je povedal, da Združenje 1. A moške lige vsekakor ne bo pravna oseba, saj je
sestavni del RZS. Ker je bilo gradivo pripravljeno ločeno, je v seznamu ravni sponzorjev pri
osnovnem gradivu ta točka izpadla. Strinjal se je, da se gradivi združita v enovito gradivo.
Predlagal je
SKLEP
Potrdijo se izhodišča za pridobivanje sponzorjev RZS in rokometnih lig z dopolnitvijo,
da se gradivi Pokroviteljski sistem RZS in Sponzor lige združita v enovito gradivo.
Sklep je bil soglasno sprejet. (ZA 16/PROTI 0/VZDRŽAN)

Ad 10.
PREDSEDNIK je predlagal, da Janez Živko in Leopold Kalin predstavita izhodišče za projekt
»Licenciranje klubov«.
JANEZ ŽIVKO je povedal, da gre za nadaljevanje dela Združenja 1. A moške lige. Izhodišča
so bila že predstavljena prvoligašem, ki so projekt potrdili. Cilj je licenciranje vseh klubov.
Gre za finančno varnost klubov, višji nivo organiziranosti. Gre predvsem za vse kriterije, ki
so potrebni za kvalitetno delo. Do naslednje sezone lahko postavimo neke grobe okvirje,
projekt pa bi se lahko uresničil čez dve do tri leta.
MARKO PLANINC je predlagal, da bi lahko v skupino povabili tudi koga iz nižjih lig.
PREDSEDNIK je predlagal, da se v delovno skupino vključijo vsi predsedniki združenj.
Predlagal je
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SKLEP

Imenuje se delovna skupina za pripravo projekta »Licenciranje klubov« v sestavi:
Janez Živko – predsednik (predsednik Združenja 1. A moške lige), Aleš Jug - član,
Andrej Šušterič – član, Marjan Doler – član (predsednik Združenja 1. A in 1. B ženske
lige), Marko Planinc – član (predsednik Združenje 1. B moške lige), Marjan Novak –
član (predsednik Združenja 2. moške lige). Delovna skupina do naslednje seje pripravi
izhodišča projektnih aktivnosti.
Sklep je bil soglasno sprejet. (ZA 16/PROTI 0/VZDRŽAN)

Ad 11.
PREDSEDNIK je povedal, da bo za projekt Strategije razvoja RZS v naslednjem
srednjeročnem obdobju imenovana delovna skupina. Sestava je multidisciplinarna, saj gre
za oblikovanje celovitega programa. Ob imenovanju predsedstva na skupščini je bilo v
programu predvideno, da se pripravijo srednjeročne smernice, ki bi bile vodilo za
delovanje in razvoj rokometa ter RZS v naslednjem srednjeročnem obdobju.
LEOPOLD KALIN je povedal, da je pomembno, da so v delovni skupini zajeti člani iz vseh
področij delovanja RZS. Pripravila naj bi se »bela knjiga« RZS za obdobje olimpijskega
ciklusa in pol. Opredeliti bo potrebno cilje, načine in sredstva po posameznih segmentih.
PREDSEDNIK je povedal, da do naslednje seje že pričakuje izhodišča in aktivno vlogo tudi
tistih, ki niso imenovani v skupino. Predlagal je

SKLEP

Imenuje se delovna skupina za pripravo Strategije razvoja RZS v naslednjem
srednjeročnem obdobju v sestavi: Leopold Kalin, Tomaž Jeršič, dr. Marta Bon, Stane
Ostrelič, Janez Živko, dr. Marko Šibila, Jože Pangerc. Delovna skupina do naslednje
seje predsedstva pripravi izhodišča projektnih aktivnosti.
Sklep je bil soglasno sprejet. (ZA 16/PROTI 0/VZDRŽAN)

Ad 12.
PREDSEDNIK je pri točki »Kriteriji za podelitev priporočil za državljanstvo« predal besedo
Leopoldu Kalinu.
LEOPOLD KALIN je povedal, da je nujno, da imamo kriterije, saj bo v prihodnosti zagotovo
prišlo do situacije, ko se bo predsedstvo moralo odločati o priporočilu za državljanstvo.
Prvi kriterij postavlja že Zakon o državljanstvu Republike Slovenije – 13. člen. Drugi kriterij
prihaja iz OKS-a, ki opredeljuje, kaj je dolžna storiti nacionalna panožna zveza za
pridobitev soglasja OKS. Tretji stopnja pa bi bili dodatni kraterji RZS;
1. Ustrezna kvaliteta kandidata merjena z nastopi za matično reprezentanco glede na
starostno kategorijo na tekmovanjih kot so: Evropska prvenstva, Svetovna prvenstva in
Olimpijske igre.
2. Možnost pridobitve pravice nastopa kandidata za slovensko reprezentanco po pravilih
IHF v roku največ do enega leta.
3. Zaveza kandidata oziroma kandidatinje za igranje za slovensko reprezentanco izražena
s pogodbo z RZS.
4. Maksimalna starost kandidata oziroma kandidatinje do 25 let.
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MARJAN DOLER je povedal, da bi morali pri četrti točki povišati starostno mejo.
TOMAŽ JERŠIČ je predlagal, da bi morali bolj precizno opredeliti prvo točko kriterijev RZS.
BOŠKO ŠROT je menil, da bi dodatne kriterije RZS črtali. Če Ministrstvo za šolstvo in šport
predpisuje kriterije, ne vidi razloga, zakaj bi sami sebi predpisovali dodatne kriterije.
Interes RZS je imeti čim več dobrih športnikov.
Tudi EDVARD LESNIK se je strinjal z Boškom Šrotom.
FRANC KRAŠOVEC je menil, da bi moral biti glavni kriterij mnenje selektorja.
Dr. MARTA BON je menila, da v kolikor RZS daje priporočila, moramo vedeti zakaj. Če
priporočilo daje RZS, potem mora ostati točka 3; sicer pa vsak lahko zaprosi za
državljanstvo po »normalni« poti.
Po nadaljnji razpravi, ki je vsebovala različna mnenja, je predsednik ocenil, da je očitno
težko opredeliti merila, ki se bodo lahko smiselno uporabljala v vseh primerih, poleg tega
pa so osnovna merila že določena s strani države. Menil je, da je verjetno bolj smiselno, da
predsedstvo vsako posamezno prošnjo obravnava glede na konkretne okoliščine. Zato je to
točko umaknil iz dnevnega reda 1. seje predsedstva, s čimer se je predsedstvo strinjalo.

Ad 13.
LEOPOLD KALIN je pojasnil, da smo za revidiranje zaključnega računa za leto 2005 in 2006
prejeli tri ponudbe; PricewaterhouseCoopers, d.o.o., Deloitte revizija, d.o.o., KPMG
Slovenija, d.o.o.. Cenovno najbolj ugodna je bila s strani KPMG Slovenija, d.o.o.. Cena te
storitve za obe leti znaša 2.000.000,00 SIT brez DDV.
Predlagal je

SKLEP

1. Za revidiranje oz. pregled zaključnega računa RZS za leti 2005 in 2006 se imenuje
družba KPMG, d.o.o.
2. Predsedstvo pooblašča Leopolda Kalina za sklenitev pogodbe z izbranim
ponudnikom.
Sklepa sta bila soglasno sprejeta. (ZA 16/PROTI 0/VZDRŽAN)

Ad 14.
Dr. MARKO ŠIBILA je na kratko orisal delovanje Združenja rokometnih trenerjev Slovenije.
Znotraj RZS so zadolženi za izobraževanje in usposabljanje rokometnih trenerjev. Obliki
izobraževanja sta dve. Prvo izobraževanje je za pridobitev naziva. Pridružili so se 5.
stopenjskemu evropskemu načinu usposabljanja in izobraževanja. Na tem področju so
veliko naredili. Z letošnjim letom bodo podelili licence vsem tistim, ki imajo vsaj osnovno
stopnjo usposobljenosti. Prvikrat se lahko držijo pravil, ki veljajo.
Drug vidik je permanentno izobraževanje preko seminarjev v Ljubljani in Rogli. Izdajajo
tudi bilten Trener – rokomet, ki so ga v zadnjem času posodobili.
Na zadnjem seminarju so izvedli tudi redni zbor združenja, kjer so izvolili novo vodstvo.
PREDSEDNIK je predlagal, da se poročili Združenja rokometnih trenerjev Slovenije in Zveze
društev rokometnih sodnikov Slovenije v bodoče vedno uvrstita na dnevni red seje
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predsedstva, saj je to pomembno z vidika medsebojne izmenjave informacij in
koordinacije delovanja. Predlagal je
SKLEP
Predsedstvo se seznani z delovanjem Združenja rokometnih trenerjev Slovenije.
Sklep je bil soglasno sprejet. (ZA 16/PROTI 0/VZDRŽAN)

Ad 15.
JOŽE PANGERC je orisal dejavnost Zveze društev rokometnih sodnikov Slovenije in
predstavil odnose do RZS in združenji klubov in trenerske organizacije. Sodelovanje je
odlično. Zvezo sestavlja dvanajst društev iz cele Slovenije. Trenutno imajo 240 članov.
Glede na razširjenost tekmovanj pa je to število še premajhno. To sezono bodo imeli velike
težav z zagotavljanjem sodnikov na vseh tekmah. Obveznosti med ZDRSS in klubi so zajete
v medsebojnem dogovoru, ki so ga podpisala združenja klubov, RZS in ZDRSS. Trenutno
večjih problemov ni, razen plačilne discipline klubov, ki je slaba. ZDRSS nima predvidenih
sredstev za strokovno izobraževanje članov niti ne za udeležbo na seminarjih oz. drugih
akcijah v okviru EHF. Predlagal je, da bi se v letnem planu RZS zajeli stroški tudi za
tovrstne zadeve.
PREDSEDNIK je izjavil, da bo pobuda preučena v okviru priprave plana za leto 2007 ter
predlagal
SKLEP
Predsedstvo se seznani z delovanjem Zveze društev rokometnih sodnikov Slovenije.
Sklep je bil soglasno sprejet. (ZA 16/PROTI 0/VZDRŽAN)

Ad 16.a
Pod točko 16. a je SAMO KUZMA predstavil kriterije za organizacijo polfinala in finala
POKALA SLOVENIJE za moške in ženske za sezono 2006/2007, ki so jih že predhodno
potrdila združenja.
PREDSEDNIK je ob koncu razprave, v kateri so sodelovali Janez Živko, Marko Planinc,
predlagal
SKLEP
Potrdijo se kriteriji za organizacijo polfinala in finala POKALA SLOVENIJE za moške in
ženske za sezono 2006/2007.
Sklep je bil soglasno sprejet. (ZA 16/PROTI 0/VZDRŽAN)

Ad 16.b
PREDSEDNIK je pod točko 16. b predstavil zahtevo za varstvo zakonitosti, podana s strani
RK CELJE PIVOVARNA LAŠKO. Besedo je predal Leopoldu Kalinu.
LEOPOLD KALIN je povedal, da mora po Statutu RZS Statutarna komisija podati stališče v
zvezi z zahtevo za varstvo zakonitosti. Kriterije za pravico nastopa na tekmi državnega
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prvenstva so sprejela vsa združenja, potrdila pa jih je tudi skupščina RZS. Tudi klub RK
CELJE PIVOVARNA LAŠKO se je strinjal s kriteriji.
TONE ČEBELA je povzel diskusijo zadnje seje Statutarne komisije. Njegovo mnenje je, da
16. člen ne omejuje nobenega igralca, ki nima nastopa za slovensko reprezentanco, pri
igranju za določen klub. Nalaga pa klubom, da ima pravico nastopa na eni tekmi 10
igralcev s slovenskim državljanstvom in pravico nastopa za slovensko reprezentanco, 3
igralci izven EU in ostalo EU. Rezultat glasovanja na seji Statutarne komisije je bil
neodločen. Nastala sta dva sklepa. Ni uporabil možnosti odločujočega glasu predsednika.
TOMAŽ JERŠIČ je povedal, da Statutarna komisija mora podati mnenje glede zahteve za
varstvo zakonitosti. 16. člen propozicij je razumel v takšnem smislu, da Edvard Kokšarov
lahko nastopa pod 3. točko 1. alineje 16. člena propozicij, saj je član EU.
TONE ČEBELA je zatrdil, da glede te možnosti na seji Statutarne komisije ni bilo dane
pobude. Pritiski nanj so bili izvajani v smislu uvrstitve Edvarda Kokšarova v prvo točko prve
alineje 16. člena propozicij.
BOŠKO ŠROT je menil, da je za klub razlaga Tomaža Jeršiča sprejemljiva. V kolikor bi bili
že prej o tem prepričani, ne bi sploh podali zahteve za varstvo zakonitosti.
PPREDSEDNIK je menil, da predsedstvo ne more dajati mnenja brez stališča Statutarne
komisije. Sprejmejo lahko le sklep, da Statutarno komisijo zadolžijo, da izpolni statutarne
naloge in v določenem omejenem časovnem roku poda svoje končno stališče.
Predlagal je
SKLEP
1. Predsedstvo se je seznanilo z zahtevo za varstvo zakonitosti, podano s strani RK
CELJE PIVOVARNA LAŠKO.
2. Predsedstvo poziva Statutarno komisijo, da v roku 5-ih dni poda stališče glede
zahteve za varstvo zakonitosti, podane s strani RK CELJE PIVOVARNE LAŠKO, oz.
poda tolmačenje, ali ima Edvard Kokšarov pravico nastopa po tretji točki prve
alineje 16. člena propozicij kot četrti tujec.
Sklepa sta bila soglasno sprejeta. (ZA 16/PROTI 0/VZDRŽAN)
PREDSEDNIK je ob 17.20 zaključil s sejo predsedstva RZS ter se vsem prisotnim zahvalil za
sodelovanje.
Obenem je predsedstvu predlagal, da se v skladu s statutarnimi določbami zaradi
praktičnih razlogov in učinkovitosti dela predsedstva tudi v prihodnje zagotavlja javnost
sej z objavami celotnih zapisnikov in celotnega gradiva za sejo predsedstva na spletnih
straneh RZS, hkrati pa je vodstvo RZS in predsedstvo na razpolago medijem za morebitne
izjave oziroma pojasnila po sejah predsedstva. Predlagal je, da isto velja tudi za vse
organe in komisije RZS. Predsedstvo se je s predlogom strinjalo.
Ljubljana, 28.09.2006
mag. Žiga DEBELJAK
Predsednik RZS
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