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ZAPISNIK 
3. seje predsedstva Rokometne zveze Slovenije, 

 ki je bila 13. decembra 2006 ob 16.30 uri v prostorih Rokometne zveze Slovenije, 
Kongresni trg 3, 1000 Ljubljana.  

 
PRISOTNI ČLANI: Žiga Debeljak, Franjo Bobinac, Tomaž Jeršič, Dušan Kecman, Boštjan 
Napast, Boško Šrot, dr. Marta Bon, Tomislav Pajič (po pooblastilu Jožeta Pangerca), Janez 
Živko,  Marjan Doler, Marko Planinc, Marjan Novak, Deja Doler. 
 
ODSOTNI ČLANI: Beno Lapajne, Zoran Janković, Andrijana Starina Kosem, Franc Krašovec, 
Edvard Lesnik, Dušan Zorko, dr. Marko Šibila.  
 
OSTALI PRISTOTNI: Robert Beguš, Stane Ostrelič, Tone Čebela, Samo Kuzma, Leopold 
Kalin, Irena Bejtovič, Sonja Čotar, Anita Pušnik Klanjšek. 
 
DNEVNI RED:  
1. Ustno poročilo selektorja ženske članske reprezentance Roberta Beguša iz EP 2006 

Švedska; 
2. Potrditev zapisnika 1. redne in 2. korespondenčne seje predsedstva RZS;   
3. Predlog Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v 

sekretariatu RZS (Leopold Kalin);  
4. Plan RZS za leto 2007 (Leopold Kalin); 
5. Poročilo o pridobivanju sponzorjev RZS in rokometnih lig (Leopold Kalin); 
6. a) Predlog stroškovnika igralcev, igralk ter vodstva članskih reprezentanc do konca  

EP 2006 Švedska in SP 2007 Nemčija; 
b) Predlog sejnin članov organov RZS in komisij, imenovanih s strani predsedstva;   

7. Poročilo Strokovnega sveta RZS (dr. Marta Bon): 
8. Pobude sprememb in dopolnil glede prenovljenih aktov RZS (Tone Čebela): 

a) Statut; 
b) Registracijski pravilnik; 
c) Pravilnik o rokometnih tekmovanjih; 
d) Poslovnik skupščine; 

9. Predlog izhodišč za projekt »Licenciranje klubov« (Janez Živko);  
10. Predlog izhodišč za pripravo Strategije razvoja RZS v naslednjem srednjeročnem 

obdobju (Leopold Kalin); 
11. Predlog ustanovitve Zdravstvene komisije RZS (Leopold Kalin);  
12. Poslovni prostori RZS (ponudba za odkup in predlog nove lokacije);  
13. Razno; 

a) Imenovanje predstavnika RZS za XXXI. redni kongres Mednarodne rokometne 
zveze (IHF);   

b) Priporočilo za državljanstvo Republike Slovenije za igralca Dzianis Rutenka; 
c) Prošnja ZDRSS za sofinanciranje; 
d) Potrditev organizatorja polfinala in finala Pokala Slovenije za moške za sezono 

2006/2007.  
 
 

PREDSEDNIK mag. Žiga Debeljak je pozdravil vse navzoče ter odprl 3. sejo predsedstva RZS. 
Ugotovil je, da je prisotnih 12 od 20 članov predsedstva. Namesto Jožeta Pangerca je kot 
predstavnik ZDRSS prisoten Tomislav Pajič, ki ima pooblastilo. Pooblastilo sta podala tudi 
Marjan in Deja Doler, ki sta bila na seji prisotna, vendar sta predsednika informirala o 
predčasnem odhodu. Predsedstvo je povprašal, ali se strinjajo glede dela s pooblastili. 
Predsedstvo se je strinjalo, zato je podal ugotovitveni: 
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SKLEP 
3. seja predsedstva RZS je sklepčna, saj je prisotnih 12 od 20 članov predsedstva 
RZS. 
 
PREDSEDNIK je pozval k pripombam na dnevni red. Predlagal je spremembo oz. dopolnitev 
dnevnega reda, in sicer bi se na prvo točko uvrstilo ustno poročilo selektorja ženske 
članske reprezentance Roberta Beguša iz EP 2006 Švedska. Ker pripomb ni bilo, je 
predlagal: 
 
SKLEP  
Potrdi se dnevni red 3. seje predsedstva RZS z dopolnitvijo. 
 
Sklep je bil soglasno sprejet; ZA 12/PROTI 0/VZDRŽAN 0. 
  

Ad. 1 
 
PREDSEDNIK je pojasnil, da gre pri poročilu selektorja Roberta Beguša le za preliminarno 
ustno poročilo, saj se je reprezentanca komaj vrnila iz prvenstva. Strokovni svet in 
predsedstvo bo podrobno poročilo obravnavalo kasneje. Rezultat na EP 2006 Švedska je 
označil kot neuspeh, vendar tudi velikih pričakovanj ni bilo. Rezultat je slabši, kot bi na 
kakovost igralk lahko bil. Predal je besedo selektorju. 
 
ROBERT BEGUŠ se je na začetku zahvalil predsedstvu, pisarni in direktorju za zagotovljene 
pogoje na pripravah in prvenstvu. Reprezentanca se je soočala z velikimi problemi, ki so 
izhajali iz njihovih odnosov s klubi in iz igralk samih. Cilj je bil napredovanje v drugi krog 
tekmovanja, ki pa se ni uresničil iz zelo kompleksnih razlogov. Prevzel je vso odgovornost 
za slab rezultat. Priznal je, da je storil kar nekaj napak. Preveč je zaupal starejšim 
igralkam, vendar  nekatere od njih niso izpolnile njegovih pričakovanj. Predvsem Silvana 
Ilič, ki ima velike probleme v klubu in tudi v življenju.  Vanjo je vložil veliko truda, vendar 
ni bilo želenih rezultatov. Morda bi lahko to prej predvidel in še pravočasno ukrepal glede 
postavitve igre. Preveč je izpostavil poškodovano Natašo Derepasko, ki je vse tekme 
odigrala pod injekcijo in ni odigrala tako kot bi si vsi želeli. Tudi izbor desnega krila ni bil 
najboljši, saj je imela Mojca Derčar klubske probleme. Na dan odhoda na prvenstvo so jo 
namreč zamenjali z mesta kapetanke v klubu, kar je vsekakor negativno vplivalo nanjo. 
Mihaela Ciora je bila preveč anemična, da bi bila ustrezna zamenjava. Vzeti bi moral 
morda kakšno mlajšo igralko. Ustrezna zamenjava za Natašo Derepasko je bila Nina 
Potočnik, vendar so na treningih ugotovili, da je poškodovana in je morala iti na operacijo. 
Tina Sotler se je poškodovala na prvenstvu in je morala v bolnišnico, tako da ni mogla 
odigrati tako kot bi lahko. Obstajajo še drugi problemi, eden največjih je vsekakor 
desetletna luknja v reprezentanci. Adekvatnih zamenjav ni.  V nadaljevanju je podrobno 
obrazložil potek posamezne tekme na prvenstvu. Ob koncu je zaključil, da je bil rezultat 
slab, in da prevzema vso odgovornost.  
 
PREDSEDNIK se je strinjal s končno oceno Roberta Beguša. Zaradi generacijske luknje pa bi 
se morali vsi zamisliti, kako v naprej oblikovati reprezentanco. Selektorjev cilj, da se s 
starejšimi igralkami pride v drugi del tekmovanja se lahko razume, vendar se postavlja 
vprašanje, ali je bilo to smiselno. Morda bi bil lahko že na tem prvenstvu smiseln nabor 
mlajših igralk, ki bi si nabrale izkušnje. Žensko reprezentanco moramo v 3-5 letih zgraditi 
na novo, vanjo vključiti mlade in sposobne igralke, vendar v tem obdobju ne moremo 
pričakovati dobrih rezultatov.  
 

Ad. 2 
 
PREDSEDNIK je predlagal sprejem obeh zapisnikov ter pozval k pripombam.  
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DUŠAN KECMAN je imel pripombe na zapisnik 1. seje, in sicer pri točki Ad. 1. b, kjer piše, 
da je pripravil Pravilnik o delu predsedstva. Sam ga je samo pregledal in ugotovil, da je 
korekten.  
 
PREDSEDNIK je podal  
 
SKLEP 
Potrdita se zapisnika 1. redne in 2. korespondenčne seje predsedstva RZS, 
upoštevajoč pripombo Dušana Kecmana. 
 
Sklep je bil soglasno sprejet; ZA 12/PROTI 0/VZDRŽAN 0. 
  

Ad. 3 
 

Pri točki, ki je obravnavala Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v 
sekretariatu RZS, je predsednik predal besedo Leopoldu Kalinu. 
 
LEOPOLD KALIN je povedal, da tovrstnega akta RZS do sedaj še ni imela. Pravilnik je 
pripravljen na osnovi posnetega stanja v pisarni in predvideva nova delovna mesta – 
področja, kjer potrebujemo nove zaposlene. Nastal je tudi zaradi vse večjega obsega dela 
in nalog v pisarni, ki jih je potrebno jasno opredeliti in razdeliti. Na kratko je predstavil 
vsebino in sestavo pravilnika.  
 
PREDSEDNIK je menil, da je bil namen tega pravilnika, da se tudi formalno uredi in potrdi 
ustroj delovanja RZS. Pravilnik je pripravljen sistemsko in celovito ter je podlaga za 
urejanje vseh odnosov, tako organizacijskih kot zaposlitvenih znotraj RZS. Odprl je 
razpravo. Ker razprave ni bilo, je podal 
 
SKLEP 
Potrdi se predlog Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v 
sekretariatu RZS. 
 
Sklep je bil soglasno sprejet; ZA 12/PROTI 0/VZDRŽAN 0. 
  

Ad. 5 
 
Pri planu RZS je predsednik predal besedo Leopoldu Kalinu.  
 
LEOPOLD KALIN je predstavil vse ključne projekte v letu 2007; reprezentančne aktivnosti, 
kjer je glavni projekt gotovo SP 2007 Nemčija, državne lige ter projekta mini rokomet in 
rokometni oddelek na Gimnaziji Šiška. Plan omenja tudi možnost zamenjave poslovnih 
prostorov, saj je pri sedanji lokaciji velik problem parkirnih mest. Morebitna presežna 
sredstva od prodaje bi se primerno naložila in ustvarjala donose za tekoče stroške oz. bi 
bila rezerva za težke čase. V planu je predstavljen organigram RZS, kjer sta predvideni še 
dve novi zaposlitvi, in sicer za področje reprezentanc in za področje revitalizacije mini 
rokometa. V organigramu je tudi vidno število reprezentanc, ki spadajo pod pristojnost 
direktorja reprezentanc. Proračun in posledično aktivnosti reprezentanc je že zmanjšan za 
20%. 
Glede državnih lig je povedal, da smo lahko ponosni, da imamo tako razvejano 
tekmovanje, kar je v bistvu nujnost glede na našo majhnost. Za letošnjo sezono se je za 1. 
A moško ligo uspelo pridobiti tudi sponzorja – MIK Celje.  
Področje projektov in rednih aktivnosti so v planu zajeti kar skupaj. Predvsem je 
pomembna revitalizacija mini rokometa, saj je v zadnji sezoni zaznati padec sodelujočih 
šol.  
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Skupni finančni plan za 2007 sloni na višini proračunskih sredstev iz leta 2006 (MŠŠ in FŠO) 
ter na višini veljavnih sponzorskih pogodb za leto 2007. Za izpeljavo vseh programov nam 
primanjkuje 100 mio sit, ki bi jih bilo potrebno pridobiti z novimi sponzorji. Povečanje je 
posledica povečanega števila reprezentanc in njihovih aktivnosti ter dodatno zaposlovanje.   
 
PREDSEDNIK je menil, da bi točko 5. in 6. združili, saj sta povezani oz. odvisni.  
 
LEOPOLD KALIN je povedal, da so bila na prejšnji seji sprejeta izhodišča za pridobivanje 
sponzorjev, na podlagi katerih se je oblikovala brošura, ki smo jo poslali vsem obstoječim 
sponzorjem ter 100-im najboljšim podjetjem po lestvici iz časnika Finance. Skupna 
vrednost poslanih ponudb je 2.400.000 EUR. Pridobilo se je sponzorja 1. A moške lige – MIK 
Celje ter generalnega sponzorja rokometnih reprezentanc Hypo Alpe Adria Grup.  
Glede predloga stroškovnika igralcev, igralk ter vodstva članskih reprezentanc do konca EP 
2006 Švedska in SP 2007 Nemčija, je povedal, da je bil oblikovan skupaj s predsednikom. 
Povečale so se dnevnice igralcem in igralkam ter honorarji vodstvu reprezentance.  
Glede novega predloga sejnin je pojasnil, da so komisije, ki delajo v okviru RZS zelo 
pomembne, zato je korektno, da so se sejnine povečale. Tako sedaj dobijo 50 EUR bruto 
na prisotnost na seji in znižano kilometrino.  
 
PREDSEDNIK je izpostavil dejstvo, da je tako pripravljen plan RZS velik korak naprej. 
Delovanje RZS je razdeljeno po treh področjih: reprezentance, lige in projekti.  
 
JANEZ ŽIVKO je podal pripombo glede honorarja trenerja specialista, saj bi ga morali 
zaradi specifičnih znanj izenačiti vsaj s honorarjem fizioterapevta.  
 
FRANJO BOBINAC je menil, da je povečanje prihodkov za 100 mio sit veliko. Poslane 
ponudbe ne pomenijo nič, pomembno je samo, koliko sredstev se bo realno pridobilo.  
 
LEOPOLD KALIN je izrazil pričakovanje, da mu bodo člani predsedstva pomagali pri 
pridobivanju novih sponzorjev.   
 
MARTA BON je želela preimenovanje »žepnin« igralcem v »honorar« oz. »dnevnico«. Menila 
je, da je prav, da se projekta mini rokometa in rokometnega oddelka razvijata, vendar se 
je potrebno lotiti tudi novih razvojnih projektov.  
 
BOŠKO ŠROT je menil, da je indeks povečanja sredstev za 20% velik. V podjetjih bi ga 
težko planirali. Pričakoval je navedbo področij, na katerih se bodo povečale aktivnosti ali 
vsaj navedbo dejavnosti. Vsekakor bo en delež povečanih prihodkov izviral iz naslova novih 
sponzorstev. Dal je še pobudo, da se informacija o višini nagrade za morebitno osvojeno 
medaljo na SP 2007 Nemčija poda v javnost, saj je že slišal komentar enega od igralcev, da 
je predsedstvo postavilo smešno nizke nagrade.  
 
PREDSEDNIK je povedal, da so se honorarji igralcem povečali na 100 EUR/dan v tujini. Za 1. 
mesto na SP je predsedstvo ponudilo 500.000 EUR nagrade za vso reprezentanco. 
Motivacija torej ne bi smela biti problem. Menil je, da so materialni pogoji, pogoji dela in 
nagrade konkurenčni drugim državam. Razlogov za nedoseganje zastavljenih ciljev ni. 
 
STANE OSTRELIČ je povedal, da imamo 12 reprezentanc, ki jih vodi 12 trenerjev, ki  
morajo predstaviti svoje plane za en tekmovalni ciklus oz. eno sezono. Število dni 
aktivnosti vseh reprezentanc je 498. Ko so ovrednotili vse programe, se je ugotovilo, da je 
skupen strošek aktivnosti reprezentanc previsok. Postavil si je vprašanje, kdo lahko 
posamezne programe zmanjša. 
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PREDSEDNIK je izjavil, da je to delo generalnega sekretarja in direktorja reprezentanc. 
Mislil je, da so programi že skoordinirani. Do naslednje seje predstava se mora to urediti. 
 
MARTA BON je predlagala, da bi za bodoče uvedli plačilne razrede za reprezentantke in 
reprezentante, kot imajo to urejeno na Danskem in v Franciji. Glede ženske reprezentance 
je povedala, da je bolj smiselna vsebinsko povečanje oz. trening.  
 
PREDSEDNIK je podal mnenje, da bi morala RZS planirati tudi povečanje sredstev 
Ministrstva za šolstvo in šport in Fundacije za šport. Indeks povečanja teh sredstev bi moral 
biti enak indeksu povečanja sponzorskih sredstev, torej 20%. Pisarna se bo morala 
potruditi, da preko vseh možnih razpisov za sofinanciranje projektov pridobi čim več 
proračunskih sredstev oz. sredstev FŠO. Predlagal je, da bi se plan RZS za leto 2007 sprejel 
z vsemi podanimi pripombami. Generalni sekretar pa bo čistopis plana predložil na 
naslednji seji predsedstva. Na naslednji seji bomo imeli tudi bolj natančno informacijo o 
višini dodatnih pridobljenih sponzorskih sredstev. Obseg dodatno planiranih sponzorskih 
sredstev je velik, in na naslednji seji bomo videli ali je bilo to povečanje preambiciozno ali 
pa je realno uresničljivo. Tako bo predsedstvo lažje potrdilo plan oz. se odločilo za 
rebalans v smislu racionalizacije. Glede novih zaposlitev je menil, da morajo biti vse za 
določen čas enega leta. Podal je sklep 
 
SKLEP 
1. Potrdi se plan RZS za leto 2007 z naslednjimi  podanimi pripombami: 

- skoordinirati je potrebno programe vseh reprezentanc, 
- navesti je potrebno vsa področja oz. dejavnosti, na katerih se bodo povečale 

aktivnosti,  
- povečati je potrebno planirana sredstva Ministrstva za šolstvo in šport ter 

Fundacije za šport za 20%. 
Generalni sekretar je zadolžen, da poda čistopis plana RZS za leto 2007 na naslednjo 
sejo predsedstva.  
 
2. Nove predvidene zaposlitev se sklenejo za določen čas enega leta.  
 
Sklepa sta bila soglasno sprejeta; ZA 12/PROTI 0/VZDRŽAN 0. 

 
Ad. 5 

 
Razprava točke »Poročila o pridobivanju sponzorjev RZS in rokometnih lig« je bila pod 
točko 4.  
 
SKLEP 
Potrdi se poročilo o pridobivanju sponzorjev RZS in rokometnih lig. 
 
Sklep je bil soglasno sprejet; ZA 12/PROTI 0/VZDRŽAN 0. 
  

Ad. 6. a 
 
Razprava točke »Predlog stroškovnika igralcev, igralk ter vodstva članskih reprezentanc do 
konca EP 2006 Švedska in SP 2007 Nemčija« je bila pod točko 4.  
 
SKLEP 
Potrdi se predlog stroškovnika igralcev, igralk ter vodstva članskih reprezentanc do 
konca EP 2006 Švedska in SP 2007 Nemčija s podano pripombo Janeza Živka.  
 
Sklep je bil soglasno sprejet; ZA 12/PROTI 0/VZDRŽAN 0. 
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Ad. 6. b 
 

Razprava točke »Predlog višine sejnin članov organov RZS in komisij, imenovanih s strani 
predsedstva« je bila pod točko 4.  
 
SKLEP 
Potrdi se višina sejnin članov organov RZS in komisij, imenovanih s strani 
predsedstva, in sicer v višini 50 EUR bruto/člana za prisotnost s povračilom potnih 
stroškov v višini zmanjšane kilometrine. 
 
Sklep je bil soglasno sprejet; ZA 12/PROTI 0/VZDRŽAN 0. 
  

Ad. 7 
 
Predsednik je predal besedo Marti Bon. 
 
MARTA BON je povedala, da je imel Strokovni svet eno sejo, na kateri so obravnavali 
pomembno kadrovsko zadevo, in sicer so predlagali predsedstvu razrešitev trenerja moške 
kadetske reprezentance Aleša Praznika ter imenovanje novega - Slavka Iveziča. Ob obširni 
diskusiji na seji je bilo podanih nekaj predlogov, ki bi jih bilo dobro upoštevati pri 
organizaciji RZS.  
Predlagali so tudi podelitev najvišjega naslova, ki ga podeljuje EHF - »Master Coach« Niku 
Markoviču, ki je za ta naslov zaprosil in predložil vso potrebno dokumentacijo.  Za 
pridobitev tega naslova so predlagali tudi Mira Požuna, vendar pa za pridobitev naslova ni  
bil zainteresiran. Predlagali so tudi člane Strokovnega svet za strokovne svetovalce 
posameznih mlajših reprezentanc ter podali tudi pripombe na akte.  
 
PREDSEDNIK je odprl razpravo. Ker razprave ni bilo, je podal 
 
SKLEP 
Sprejme se zapisnik seje Strokovnega sveta z dne 27.10.2006. 
 
Sklep je bil soglasno sprejet; ZA 12/PROTI 0/VZDRŽAN 0. 

 
Ad. 8 

 
PREDSEDNIK je pri tej točki podal besedo Tonetu Čebeli, da povzame prispele pripombe na 
obnovljene akte.  
 
TONE ČEBELA je povedal, da so prejeli šest pobud, najbolj tehtne pa so podali RK 
OLIMPIJA, Strokovni svet in disciplinski sodnik Brane Celar.  Skupina, ki je te akte 
pripravljala se v vmesnem času ni sestala, saj je bilo na zadnji seji predsedstva rečeno, da 
se bo k sodelovanju povabilo zunanjega sodelavca, ki bo uredil oz. dopolnil akte. 
 
PREDSEDNIK je povedal, da je tudi predsedstvo podalo pobudo glede aktov, in sicer naj bi 
se sestava predsedstva ne spreminjala, kot je bilo predvideno v novem osnutku Statuta 
RZS. Odprl je razpravo.  
 
DUŠAN KECMAN je menil, da tako spremenjeni akti niso primerni za podajo skupščini v 
sprejem. Tudi sodniška organizacija je menila isto. Gre za tako korenite posege, da že 
podirajo koncept aktov in so med sabo v neskladju.   
 
MARTA BON je pripomnila, naj se iz Pravilnika o rokometnih tekmovanjih izbriše člen, ki 
govori o kontroli spola, saj je to že nekaj časa prepovedano.  
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PREDSEDNIK je ob koncu razprave podal 
 
SKLEP 
1. Predsedstvo se seznani s pobudami sprememb in dopolnil glede prenovljenih aktov 

RZS, podanih s strani: Predsedstva RZS, Zveze društev rokometnih sodnikov 
Slovenije, Strokovnega sveta, RK OLIMPIJA, RK VITA CENTER NAKLO, RK GOLD 
CLUB, RK JERUZALEM ORMOŽ in Disciplinskega sodnika Branka Celarja.  

 
2. Zadolži se generalnega sekretarja, da v sodelovanju z Dušanom Kecmanom in ob 

angažmaju zunanjega pravnega strokovnjaka pripravi predlog čistopisa 
prenovljenih aktov ter jih predloži na eno od naslednjih sej predsedstva. Čistopis 
naj smiselno upošteva prispele pobude. 

 
3. Iz Pravilnika o rokometnih tekmovanjih se izbriše člen, ki govori o kontroli spola.    
 
Sklepi so bili soglasno sprejeti; ZA 12/PROTI 0/VZDRŽAN 0. 
 
PREDSEDNIK se je zahvalil Tonetu Čebeli in vsej skupini za obnovo aktov za vse dosedanje 
delo.  
 

Ad. 9 
 
PREDSEDNIK je pod točko »Izhodišča za licenciranje klubov« predal besedo Janezu Živku, 
predsedniku delovne skupine za pripravo projekta »Licenciranje klubov«.   
 
JANEZ ŽIVKO je povedal, da gradivo za sejo vsebuje samo povzetke izhodišč, oblikovanih in 
sprejetih na združenju prvoligašev. Osnovni dokument je nekoliko obširnejši. Čas je, da  po 
vzoru rokometnih lig v drugih državah in nogometne lige v Sloveniji, licenciranje pričnemo 
vzpostavljati tudi v rokometu. Področja zajemajo infrastrukturni, administrativni, finančni, 
pravni in strokovno-športnih vidik. Na vseh teh področjih se mora zagotoviti boljše pogoje 
za delo. Finančna stabilnost je zelo pomembna za delovanje klubov. Okvirna izhodišča so 
pripravljena, vendar je predlagal, da se najprej naredi osnoven dokument znotraj 
prvoligašev, nato pa bi se priključili tudi ostali predsedniki združenj. Ta projekt bo 
potrebno uvajati postopno. Prvi koraki bi se morali pričeti že v jeseni.  
 
PREDSEDNIK je odprl razpravo. Ker razprave ni bilo, je podal sklep:  
 
SKLEP 
Predsedstvo se je seznanilo s predlogom izhodišč za projekt »Licenciranje klubov«. 
 
Sklep je bil soglasno sprejet; ZA 12/PROTI 0/VZDRŽAN 0. 
 

Ad. 10 
 
PREDSEDNIK je pri točki »Strategije razvoja RZS« izrazil pričakovanje, da bo gradivo bolj 
povezano. Predal je besedo Leopoldu Kalinu. 
 
LEOPOLD KALIN je povedal, da je to zahtevna in pomembna naloga. Vsem se je zahvalil za 
poslano gradivo. Na kratko je orisal področja razvoja.  
 
PREDSEDNIK je menil, da je navedba področij in dejavnosti RZS, predstavljena na 2. strani 
gradiva, dobro ogrodje za nadaljnjo diskusijo. Odprl je razpravo ter predlagal, da se 
najprej diskutira o reprezentancah. 
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FANJO BOBINAC je menil, da je EP 2006 Švedska dobra izhodiščna točka za nadaljnjo 
razpravo. Ker se gremo rokomet, sta rezultat in medijska odmevnost še kako pomembna. 
Na EP 2006 Švedska niso pričakovali takega rezultata.  Nastala je generacijska vrzel tako 
pri ženski kot pri moški reprezentanci. Izrazil je nujnost, da se definira nek model igre.  
Če hočemo pomladiti moško in žensko reprezentanco, moramo znižati pričakovanja in to 
pomladitev doseči. Izpostavil je pomembnost selekcioniranja, kjer je prvo merilo potencial 
oz. talent. Problem nastaja pri prehodu igralcev in igralk v srednjo šolo, in tu se moramo 
vprašati, ali smo naredili dovolj, da se vrhunski talenti ne bodo umaknili. Menil, da je 
potrebno sistematično pristopiti k mladi generaciji, kjer naj bi potekalo selekcioniranje 
glede na talent in igralno mesto. Predlagal je več kondicijskih in individualnih treningov.  
 
MARTA BON je izjavila, da so že naredili strategijo razvoja ženskega rokometa, ki pa ni bila 
upoštevana. Selektor se je držal ozke usmeritve na starejše igralke. Prav v naslednjih letih 
bo generacijski prepad še večji. Pri igralkah na EP jo je motila slaba neverbalna 
komunikacija. Potrebna je analiza, kje je trenutno slovenski rokomet in postaviti cilje za v 
bodoče. 
 
MARKO PLANINC je omenil, da reprezentanti ne znajo peti himne in to kaže na njihov  
odnos. Domisliti je potrebno dober pozdrav. V fazi selekcioniranja je potrebno zajeti več 
sposobnih fantov in deklet, pri nas pa se selekcioniranje zapre že pri U-12, nakar je le 
malo možnosti, da se pridruži še kdo drug. Predstavi je danski model, kjer je vključenih 
100 do 120 igralcev oz. igralk. Ta model je zahteven, vendar je očitno uspešen.  
 
BOŠKO ŠROT je podal komentar na pomladitev reprezentanc. V reprezentanci naj igrajo 
tisti igralci, ki so dobri in imajo voljo. Potrebujemo vzornike za mlade igralce.  
Menil je, da v moškem rokometu obstaja široka baza. Slovenija je v vrhu točkovanja in 
slovenska liga je ena boljših v Evropi. Rokometni klubi v Sloveniji so čedalje bolje 
organizirani. Poudaril je, da brez klubskih špic ni dobrih reprezentantov. Skladno z 
klubskim nivojem moramo doseči tudi adekvaten rezultat na reprezentančni ravni. Cilj pri 
ženskem rokometu je, da se doseže stanje moške lige.  
  
FRANJO BOBINAC je menil, da bi bila B reprezentanca dobra vzpodbuda za nekatere 
igralke. 
 
PREDSEDNIK je menil, da brez vertikalne verige  - torej sodelovanja vseh reprezentančnih 
trenerjev ne bomo dosegli rezultatov.  
 
TOMAŽ JERŠIČ je podal svoj pogled, ki ga je strnil v štiri točke. Poudaril je krizo ženskega 
rokometa, kjer imamo samo en močen klub, pa tudi pri moškem rokometu ni vse idealno.  
Dati je potrebno nekaj prostora, da se ženska reprezentanca zopet postavi na noge. 
Postavlja se vprašanje, kako strokovno voditi reprezentance. Stroka mora imeti pri 
strokovnih vprašanjih glavno besedo in sodelovanje s trenerji in vodstvom je nujno.  To 
sodelovanje trenutno ni najboljše. Narediti moramo korak naprej, saj stroka nima vpogleda 
v stanje reprezentanc. Govorilo se je o mestu koordinatorjev, za kar moramo poiskati 
ljudi, ki lahko vertikalno povezujejo reprezentance. Predvsem znanje je tukaj 
poglavitnega pomena in ob tem omenil Dejo Doler in Uroša Šerbca kot možna kandidata.  
 
DUŠAN KECMAN je menil, da je potrebno v strategiji opredeliti, kaj je vizija rokometnega 
športa. Rešitev je lastna vzgoja oz. vlaganje v lastno šolo. Pomembna je  vloga stroke, ki 
bo oblikovala model igre. Glede ženske reprezentance je povedal, da je neprimerno, da jih 
mučimo. Pogled selektorja,  da bo model igre na olimpijskih igrah prilagodil starosti igralk, 
ne zdrži. Podal je tudi pobudo kontrole in koordinacije med trenerji, ki delujejo v 
panožnih športnih šolah. Potrebno bi bilo imeti eno osebo, ki bi skrbela za te šole tako po 
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strokovni kot po tehnični plati. Podal je tudi kritiko na rokometni oddelek v okviru 
Gimnazije Šiška, saj se vanj lahko vpiše vsak, ne glede na rokometni talent.  
 
MARTA BON je menila, da bo nadzorovati trenerje težko, predvsem bi jih bilo potrebno 
motivirati. Projekt panožne športne šole pomeni predvsem zavezo med trenerjem in 
klubom. Angažirala se je, da se je čim več trenerjev vključilo v ta projekt, vendar premalo  
dobimo iz tega. Glede rokometnega oddelka je menila, da je bil ustanovljen predvsem z 
namenom, da srednješolci dobijo pozitivne izkušnje iz tega športa, torej da postanejo 
vrhunski zdravniki, menedžerji z afiniteto do rokometa. 
 
PREDSEDNIK se je zahvalil za vsa podana mnenja ter predlagal, da se v okviru strukture na 
drugi strani gradiva pripravi celovit pogled, torej en sistematičen in sintetičen dokument. 
Predlagal je  
 
SKLEP 
1. Predsedstvo se seznani z izhodišči za pripravo Strategije razvoja RZS v 

naslednjem srednjeročnem obdobju. 
 
2. Do naslednje seje predsedstva se po področjih pripravi celovit in sistematičen 

dokument.  
 
Sklepa sta bila soglasno sprejeta; ZA 12/PROTI 0/VZDRŽAN 0. 

 
Ad. 11 

 
PREDSEDNIK je pri tej točki predal besedo Stanetu Ostreliču, direktorju reprezentanc. 
 
STANE OSTRELIČ je povedal, da sta predlog Zdravstvene komisije oblikovala skupaj z 
Radojem Miličem, dr. med., in da bo RZS tako prvič imela tovrstno komisijo, ki jo 
sestavljajo:  Dr Radoje Milić - spec. medicine športa, Dr Rudi Čajavec - specialist MDPŠ, Dr 
Dušan Polimac - specialist MDPŠ, Dr Draško Vrabič - specialist MDPŠ, Dr Klemen Stražar - 
specialist ortoped ter Dr Gregor Ravnikar - specialist kirurg. Predlagali so tudi 
fizioterapevtski kader.  
 
PREDSEDNIK je pozval k razpravi. Ker razprave ni bilo, je podal 
 
SKLEP 
Ustanovi se Zdravstvena komisija RZS v predlagani sestavi. 
 
Sklep je bil soglasno sprejet; ZA 12/PROTI 0/VZDRŽAN 0. 

 
Ad. 12 

 
PREDSEDNIK je predal besedo Leopoldu Kalinu, da predstavi možnost zamenjave poslovnih 
prostorov RZS.  
 
LEOPOLD KALIN je povedal, da je trenutna lokacija zaradi pomanjkanja parkirnih mest 
težko dostopna in zato nepraktična. RZS je že pridobila ponudbo za odkup prostorov in tudi 
ponudbo za nakup novih.  
 
PREDSEDNIK je povedal, da je lokacija v centru prestižna, nima pa parkirnih mest. Zveza bi 
morala biti stičišče, kar pa trenutna lokacija ne omogoča. Trenutno stanje je neracionalno 
in nefunkcionalno. Pridobilo se bo še kakšno drugo ponudbo za nakup novih prostorov.   
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DUŠAN KECMAN je menil, da je ponudba za odkup obstoječih prostorov prenizka. Predlagal 
je, naj se angažira agencijo, ki bo izdelala ponudbo.  
 
PREDSEDNIK je ob koncu razprave podal  
 
SKLEP 
Predsedstvo RZS zadolži generalnega sekretarja, da pridobi cenitev poštene vrednosti 
poslovnih prostorov RZS in informacijo o možnosti nakupa novih poslovnih prostorov, 
ter o tem na naslednji seji seznani predsedstvo.  
 
Sklep je bil soglasno sprejet;  ZA 12/PROTI 0/VZDRŽAN 0. 
 

Ad. 13. a 
 
PREDSEDNIK je predal besedo Leopoldu Kalinu. Ta je informiral prisotne, da bo RZS 
organizator IHF volilnega kongresa, ki bo leta 2009. Ravno zaradi tega bi bilo dobro, da gre 
na kongres v Madrid večja delegacija.  
 
PREDSEDNIK je menil, da bomo stroškovno racionalni ter predlagal dva člana kot 
predstavnika RZS na kongresu v Madridu; Leopold Kalin in član predsedstva, ki ga generalni 
sekretar skoordinira glede na razpoložljivost. Podal je  
 
SKLEP 
Predsedstvo RZS imenuje Leopolda Kalina za predstavnika RZS na XXXI. rednem 
kongresu Mednarodne rokometne zveze (IHF) ter člana predsedstva RZS, ki bo 
imenovan glede na razpoložljivost.   
 
Sklep je bil soglasno sprejet (ZA 12/PROTI 0/VZDRŽAN 0). 

 
Ad. 13.  b 

 
PREDSEDNIK je predstavil prošnjo RK Prevent in sicer za izdajo priporočila za državljanstvo 
Republike Slovenije za igralca Dzianis Rutenka. Kriteriji niso bili sprejeti, zato se bo 
predsedstvo vsakokratno odločalo o podaji priporočila. 
 
MARTA BON je pojasnila, da se do državljanstva Republike Slovenije lahko pride tudi na 
drugačen način, v kolikor pa se želi pridobiti priporočilo s strani Rokometne zveze 
Slovenije, potem mora aktualni selektor podati izjavo, da je igralec možen kandidat za 
slovensko reprezentanco. Tudi igralec mora izjaviti, da bo igral za slovensko reprezentanco 
in obenem prenehal igrati za belorusko reprezentanco.  
 
PREDSEDNIK in predsedstvo se je strinjalo s pogoji. Ob koncu razprave je bil podan 
 
SKLEP 
Igralcu Dzianis Rutenka se izda priporočilo za državljanstvo Republike Slovenije pod 
naslednjimi pogoji:  
- pisna izjava selektorja, da je igralec možen kandidat za člansko reprezentanco 

Slovenije, 
- pisna izjava igralca, da bo igral za slovensko reprezentanco, 
- prenehanje igranja za reprezentanco Belorusije. 
 
Sklep je bil soglasno sprejet; ZA 12/PROTI 0/VZDRŽAN 0. 
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Ad. 13. c 
 

PREDSEDNIK je predstavil prošnjo ZDRSS za sofinanciranje stroškov letalskih kart za sodnika 
Cvetko/Kavalar, ki se bosta udeležila seminarja za perspektivne mlade sodnike v Švici. 
Odprl je razpravo. Ker razprave ni bilo, je podal  
 
SKLEP 
Zvezi društev rokometnih sodnikov Slovenije se odobri povrnitev stroškov letalskih kart 
za sodnika Cvetko/Kavalar, ki se bosta udeležila IHF seminarja za perspektivne mlade 
sodnike, ki bo v Švici.  
 
Sklep je bil soglasno sprejet; ZA 12/PROTI 0/VZDRŽAN 0. 
 
Predstavnik ZDRSS Tomislav Pajič se je predsedstvu zahvalil za pomoč in podporo.  
 

Ad. 13. d 
 

Pod zadnjo točko je Janez Živko predstavil zapisnik verifikacijske komisije za izbor 
organizatorja polfinala in finala Pokala Slovenije za moške za sezono 2006/2007. Ponudniki 
za organizacijo so bili trije: RK GORENJE, RK CELJE PIVOVARNA LAŠKO, RD TERMO ŠKOFJA 
LOKA. Komisija je na podlagi kriterijev in prejetih ponudb podala sklep, da je najboljši 
ponudnik RK GORENJE.  
 
SKLEP 
Predsedstvo potrjuje sklep verifikacijske komisije za izbor organizatorja polfinala in 
finala Pokala Slovenije za moške za sezono 2006/2007, ki je na podlagi kriterijev in 
prejetih ponudb odločila, da je organizator polfinala in finala Pokala Slovenije za 
moške za sezono 2006/2007 RK GORENJE. 
 
Sklep je bil soglasno sprejet; ZA 12/PROTI 0/VZDRŽAN 0. 
 
 
Ob 19.00 je predsednik zaključil 3. sejo predsedstva ter se zahvalil vsem prisotnim za 
sodelovanje.  
 
Ljubljana, 28.12.2006. 
 
      mag. Žiga DEBELJAK 
          Predsednik RZS 


