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ZAPISNIK 
8. seje predsedstva Rokometne zveze Slovenije, 

 ki je bila 05. novembra  2007 ob 17.00 uri v prostorih Rokometne zveze Slovenije, 
Leskoškova cesta 9 E, 1000 Ljubljana.  

 
PRISOTNI ČLANI: Žiga Debeljak, Boško Šrot, Janez Živko,  Franjo Bobinac,  dr. Marta Bon,  
Marjan Doler, Dušan Kecman, Boštjan Napast, Jože Pangerc, Marko Planinc, Dušan Zorko;  
 
ODSOTNI ČLANI: Deja Ivanovič, Zoran Janković, Tomaž Jeršič, Franc Krašovec, Beno Lapajne, 
Marjan Novak, Andrijana Starina Kosem, dr. Marko Šibila; 
 
OSTALI PRISTOTNI: Dori Kastelic, Stane Ostrelič, Leopold Kalin, Samo Kuzma, Francka Trobec, 
Anita Pušnik Klanjšek, Sonja Čotar, Irena Bejtovič, Franko Komel, Irena Starc; 
 
DNEVNI RED:  
1. Potrditev zapisnikov 5., 6. in 7. seje predsedstva RZS;   
2. Poročilo generalnega sekretarja o realizaciji sklepov prejšnjih sej predsedstva ter o 

aktivnostih RZS za obdobje od zadnje seje predsedstva (Leopold Kalin);  
3. Poročilo o finančnem poslovanju RZS v obdobju I-IX 2007 (Dori Kastelic); 
4. Informacija o  nagradah igralcem in vodstvu moške članske reprezentance za uvrstitev 

na EP 2008 Norveška (Stane Ostrelič);  
5. Poročilo direktorja reprezentanc o reprezentančnih aktivnostih v sezoni 2006/2007 

(Stane Ostrelič);  
6. Poročilo iz Občnega zbora Kluba ljubiteljev rokometnih reprezentanc (Francka 

Trobec);  
7. Poročilo Strokovnega sveta RZS (predsednica dr. Marta Bon): 

a) Zapisnik seje z dne 26.09.2007;  
b) Predlog trenerjev reprezentanc;  

8. Imenovanje trenerjev reprezentanc:  
a) Moške mladinske reprezentance; 
b) Ženske mladinske reprezentance; 
c) Ženske kadetske reprezentance; 

9. Predlog delovne skupine za organizacijo XXXII. IHF kongresa v letu 2009; 
10.  Pobuda za pričetek postopka kandidiranja za organizacijo svetovnega ali evropskega    

prvenstva;  
11. Tekoče zadeve in razno;  
 
PREDSEDNIK mag. Žiga Debeljak je pozdravil vse navzoče ter odprl 8. sejo predsedstva RZS. 
Ugotovil je, da je prisotnih 11 od 20 članov predsedstva. Podal je ugotovitveni 
 
SKLEP 
8. seja predsedstva RZS je sklepčna, saj je prisotnih 11 od 20 članov predsedstva RZS. 
 
PREDSEDNIK je pozval prisotne k pripombam na predlog dnevnega reda. Ker pripomb ni podal 
nihče, je podal  
 
SKLEP  
Potrdi se predlagani dnevni red 8. seje predsedstva RZS.  
 
Sklep je bil soglasno sprejet; ZA 11/PROTI 0/VZDRŽAN 0. 
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Ad. 1 
 

PREDSEDNIK je pozval prisotne k pripombam na zapisnike 5., 6. in 7. seje predsedstva RZS. 
Ker člani predsedstva niso podali nobene, je predsednik podal  
 
SKLEP 
Potrdijo se zapisniki 5., 6. in 7. seje predsedstva RZS.   
 
Sklep je bil soglasno sprejet; ZA 11/PROTI 0/VZDRŽAN 0. 

 
 

Ad. 2 
 
PREDSEDNIK je besedo predal generalnemu sekretarju, da tudi ustno predstavi svoje poročilo o 
realizaciji sklepov prejšnjih sej predsedstva ter o aktivnostih RZS za obdobje od zadnje seje 
predsedstva. 
 
LEOPOLD KALIN je predsedstvo informiral, da so v Združenju 1. A moške lige potekale priprave 
na status samostojne pravne osebe, zato je v pripravi že dogovor o sodelovanju med RZS in 
Združenjem. Opravili so tudi sestanek z RTV Slovenija, kjer so se dogovorili za prenose tekem 
državnega prvenstva. Predsedstvu je predstavil tudi problematiko bremepisov izdanih s strani 
MIK Celja, zaradi neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti RK GOLD CLUB-a. RK GOLD CLUB 
zavrača račune oz. ga je zavrnil že dvakrat. Glede na sklep prejšnje seje, po katerem je bil 
zadolžen, da razišče vsa pravna sredstva za razrešitev nastale situacije, je primer v presojo 
poslal tudi Statutarni komisiji RZS, ki pa se ni hotela opredeliti, saj naj bi ne hotela 
prejudicirati zadeve. Disciplinski sodnik je bil bolj konkreten in je v svojem mnenju navedel 
dve možnosti. Prva je plačilo bremepisa in denarne kazni po 58. členu Disciplinskega 
pravilnika RZS. Druga možnost pa predvideva avtomatičen suspenz po 70. členom 
Disciplinskega pravilnika, in sicer zaradi neplačane finančne obveznosti do RZS. Za tak ukrep 
morajo biti podani pogoji – pristojni organ – predsedstvo RZS mora določiti rok plačila. V 
kolikor dolg ni  poravnan v določenem času, se torej uporabi 70. člen Disciplinskega pravilnika, 
kar pomeni nenastopanje RK GOLD CLUBA do vplačila polnega dolgovanega zneska 28.000 EUR.  
 
PREDSEDNIK je pozval Janeza Živka, predsednika Združenja 1. A moške lige, da poda 
informacijo, kaj se trenutno dogaja v združenju, kako teče postopek ustanavljanja samostojne 
pravne osebe.  
 
JANEZ ŽIVKO je povedal, da so še v ustanavljanju samostojne pravne osebe, konkretneje v 
postopku registracije. Opravili so že ustanovno skupščino, kjer je pristopilo 5 klubov. Zadeve 
so se malo zavlekle tudi zaradi tega, ker baje ne morejo uporabljati imena »združenje«.  
Glede generalnega pokrovitelja lige je povedal, da so bili s podjetjem MIK Celje pred samim 
pričetkom lige dogovorjeni o nadaljevanju sodelovanja tudi za sezono 2007/2008. Na seji 
združenja, kjer so obravnavali predlog pogodbe z MIK Celje so bili obveščeni, da želi tudi 
podjetje GOLD CLUB vstopiti pod istimi pogoji, torej kot generalni sponzor lige za štiri sezone 
z vložkom 250.000 EUR na sezono. Ponudba je bila za 90.000 EUR boljša od MIK Celja. Odločili 
so se, da bodo zasledovali ekonomske parametre ter preučili pogodbo z GOLD CLUBOM. Po 
prvem sestanku so tri tedne poskušali navezati stike s pristojnimi v GOLD CLUBU, vendar 
neuspešno. Na koncu so dobili obvestilo, da niso več pripravljeni sodelovati iz poslovnih 
razlogov. Trenutno nimajo nobenega pokrovitelja in so še v fazi iskanja. Dogovarjajo se z MIK 
Celjem ter TUŠ MOBILOM.  
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Kar se tiče bremepisov s strani MIK Celja je pojasnil, da je prvi  (zaradi neizpolnjevanja 
pogodbenih določil s strani RK Godl Club) upravičen, drugi pa je še stvar diskusije. Izrazil je 
upanje, da ga bo MIK Celje umaknil.   
 
PREDSEDNIK je menil, da bi se moralo RK Gold Club izterjati, in v kolikor ne plača stroške 
bremepisa, se ga izključi. Rok plačila je 8 dni od današnje seje predsedstva. Če v tem roku še 
vedno ne bodo plačali, potem se pošlje opomin z 8 dnevni rokom plačila.  
 
BOŠKO ŠROT in FRANJO BOBINAC sta menila, da bi RZS morala vložiti tožbo proti RK Gold 
Clubu, v kolikor klub ne bo poravnal stroške bremepisa.  
 
PREDSEDNIK je ob koncu pozval k pripombam na poročilo generalnega sekretarja, in ker 
pripomb ni bilo, je podal  
 
SKLEP 
1. Sprejme se poročilo generalnega sekretarja o realizaciji sklepov prejšnjih sej 

predsedstva ter o aktivnostih RZS za obdobje od zanje seje predsedstva.  
2. RK Gold Club-u se pošlje bremepis v višini 28.000 EUR, ki ga je dolžen plačati v roku 

8-ih dni od dneva 8. seje predsedstva RZS, torej do 13.11.2007. V kolikor RK Gold 
Club ne poravna obveznosti do predpisanega roka, se pošlje opomin za plačilo z 8 
dnevnim rokom plačila. V kolikor RK Gold Club ne poravna svojih obveznosti tudi po 
tem roku, bo RZS proti RK Gold Club vložila tožbo. 

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

Ad. 3 
 
PREDSEDNIK je pri točki poročila o finančnem poslovanju zveze predal besedo Dori Kastelic, 
računovodkinji RZS. 
 
DORI KASTELIC je predstavila računovodske izkaze RZS na dan 30.09.2007 ter omenila problem 
dobička od prodaje poslovnih prostorov, ki bo ostal takšen tudi v letnih računovodskih izkazih. 
Verjetno bo potrebno plačati davek od dobička od prodaje poslovnih prostorov. Obenem je 
predlagala, da se čim prej določi izvajalca revizije za leto 2007. Predlagala  je družbo KPMG, s 
katero smo že sodelovali.  
 
PREDSEDNIK je izjavil, da bo generalni sekretar do naslednje seje predsedstva pridobil tri 
ponudbe za izvajanje revizije za leto 2007. Če bo družba KPMG ostala pri isti ceni, jo bo 
predsedstvo potrdilo za izvajalca revizije za leto 2007. Glede dobička od prodaje poslovnih 
prostorov je podal mnenje, da so poslovni prostori nujno potrebni za opravljanje nepridobitne 
dejavnosti. RZS je samo zamenjala poslovne prostore, ki bolj ustrezajo opravljanju 
nepridobitne dejavnosti, zato je to prihodek od nepridobitne dejavnosti. Predlagal je, da se 
držimo te interpretacije.  
Prisotne je informiral, da je del finančnih sredstev vezan z možnostjo unovčevanja na 7 dni, 
kar bi prišlo prav v primeru davčne obveznosti. Pozval je prisotne k pripombam oz. razpravi. 
Ker ni nihče podal pripomb oz. komentarja, je podal 
 
SKLEP 
1. Sprejme se poročilo o finančnem poslovanju RZS v obdobju od I/IX 2007. 
2. Generalni sekretar je zadolžen, da do naslednje seje predsedstva pridobi tri ponudbe 

za izvajalca revizije poslovanja RZS za leto 2007.  
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Sklep je bil soglasno sprejet; ZA 11/PROTI 0/VZDRŽAN 0. 

 
 

Ad. 4 
 
PREDSEDNIK je pri točki nagrad igralcem in vodstvu moške članske reprezentance Slovenije 
predal besedo Stanetu Ostreliču, direktorju reprezentanc.  
 
STANE OSTRELIČ je izjavil, da je bila višina nagrad in razdelitev potrjena tako s strani 
predsednika kot tudi s strani obeh podpredsednikov.  
 
PREDSEDNIK je predlagal  
 
SKLEP 
Predsedstvo sprejema sklep o predlaganih nagradah za igralce in vodstvo moške članske 
reprezentance Slovenije za uvrstitev na EP 2008 Norveška.  
 
Sklep je bil soglasno sprejet; ZA 11/PROTI 0/VZDRŽAN 0. 
 
 

Ad. 5 
 
STANE OSTRELIČ je pri svojem poročilu povedal, da imamo 12 reprezentanc, ki so imele v 
sezoni 2006/2007 350 dni reprezentančnih aktivnosti. Pojavlja se problem zagotavljanja 
sredstev za izpeljavo tako obširnih programov. Stroški reprezentanc predstavljajo kar 75 % 
celotnih sredstev. Vsekakor se bo treba reprezentancam bolj posvetiti ter v njihovo delo 
vključiti najboljše strokovnjake. Imamo dobre igralce in igralke in lahko upamo na boljše 
rezultate. Omenil je, da je med trenerji državnih reprezentanc premalo sodelovanja in 
spoštovanja, kar se pozna tudi na rezultatih. Trenutno trener reprezentance odloča o vseh 
stvareh; o selekcioniranju, modelu igre, pripravah. To moramo urediti in poenotiti. Vključiti 
je potrebno vse kar ima slovenska stroka za ponuditi. Zahvalil se je predsedstvu za zagotovitev 
sredstev za izpeljavo vseh programov.  
 
Dr. MARTA BON se je strinjala, da je potrebno boljše sodelovanje med trenerji, vendar je 
direktor reprezentanc že opravil nekaj sestankov s trenerji in očitno koordinacijo trenerjev 
vodi on. Podala je še komentar glede dela poročila direktorja reprezentanc, ki govori o tem, 
da naj Strokovni svet resno pristopi k evidentiranju kandidatov za trenerje reprezentanc. 
Trditev se ji zdi neresna; strokovni svet je to vedno delal dosledno. Verjame, da se je 
direktorju v poročilu zapisal napaka.  
 
DUŠAN KECMAN je podal mnenje, da je šef stroke vedno trener A ekipe, ki so mu podrejeni vsi 
trenerji nižjih ekip. Tak sistem obstaja v klubih in predlagal je, naj predsedstvo zavzame 
takšno stališče tudi za reprezentančne trenerje.  
 
PREDSEDNIK je menil, da takih odločitev ne moremo sprejeti na hitro. Oceno o delovanju 
trenutnega sistema z direktorjem reprezentanc, ki skrbi za koordinacijo vseh reprezentanc in 
Strokovnim svetom, ki skrbi za strokovna vprašanja, bosta podala Stane Ostrelič in dr. Marta 
Bon.  
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FRANJO BOBINAC je povedal, da je Strokovni svet posvetovalno telo in prav je, da se kritično 
gleda na delo posameznih reprezentanc. Če hočemo imeti dobre rezultate, bi morali imeti nek 
model igre, ki naj bi bil isti v vseh selekcijah, določi pa naj ga Strokovni svet. Strokovni svet bi 
moral razdelati to osnovno idejo. Menil je, da bi bilo potrebno dati ustrezno težo tudi 
ženskemu rokometu. Tudi za žensko reprezentanco bi morali oblikovati dogovor o nastopu za 
člansko reprezentanco.  Morda bi bilo potrebno ojačati mesto direktorja reprezentanc v smislu 
postavitve direktorja ženskih reprezentanc.  
Podprl je idejo o hierarhični ureditvi sodelovanja med trenerji državnih reprezentanc ter 
predlagal, da se Strokovnemu svetu naloži, da razdela vidik delovanja. Izbrati je potrebno 
trenerja, ki je dobro strokovno podkovan in ima tudi ustrezne osebnostne lastnosti. To mora 
biti zrela osebnost ter osebnost, ki zna voditi.  
 
Dr. MARTA BON je glede vertikalne hierarhije ureditve sodelovanja med trenerji povedala, da 
je ta zadeva več kot jasna tako po formalni kot po neformalni plati. To je razvidno kar iz 
nekaj zapisnikov Strokovnega sveta. Trener članske reprezentance ima pravico odločanja in 
sugeriranja, zato so dali predlog, da so selektorji članskih reprezentanc člani Strokovnega 
sveta in imajo odločujočo vlogo pri predlogih. Kar se predlaga, je v resnici že dolgoletna 
praksa. Opazila pa je, da v kolikor Strokovni svet sprejme odločitev, ki ni po pričakovanjih, 
potem so že kritizirani, da ne delajo dobro. Gre pa za odgovornost. Če Predsedstvo tako 
ocenjuje, se lahko Strokovni svet tudi razpusti in se postavi nekoga, ki lahko odloča in ima 
tudi odgovornost. Nasprotuje pa, da bi predlogi prišli od drugje, Strokovni svet pa bo za to 
nosil odgovornost. Ta način ni pravšnji, kar so opozorili kar v nekaj zapisnikih.  
 
BOŠTJAN NAPAST je povprašal, kako so organizirane druge zveze.  
 
LEOPOLD KALIN je menil, da imajo Danci in Francozi zelo dober model. Pri nas se skozi vsa 
leta  vleče isti problem – nesodelovanje in nespoštovanje med trenerji.  
 
Dr. MARTA BON je podala mnenje, da v kolikor bi želeli tak model, potem bi moral biti trener 
članske reprezentance profesionalec, ki bi lahko spremljal delo mlajših reprezentanc. Tako 
imajo urejeno v najbolj organiziranih zvezah v tujini. Strokovni svet je to tudi predlagal. 
Omenila je še problem organiziranosti reprezentanc ter podala mnenje Strokovnega sveta, ki 
je predlagal nov model  delovanja in organiziranosti slovenske članske reprezentance. 
Predlagala je predsedstvu RZS, da naroči analizo organiziranosti in delovanja primerljivih 
evropskih reprezentanc.  Model organiziranosti je potrebno postaviti drugače, saj so se 
razmere v reprezentanci zelo spremenile, odkar so šli igralci in igralke igrati v tujino.  
 
BOŠKO ŠROT je menil, da trenerju, ki ni profesionalec, ne moremo naprtiti še koordiniranja in 
spremljanja ostalih mlajših reprezentanc. Ko se bo izbralo kvalitetnega profesionalca bomo to 
lahko storili, do takrat pa je dober tudi hibrid, ki ga imamo sedaj. V kolikor bi imeli trenerja z 
veliko avtoriteto bi se uklonili vsi in prišli igrat za reprezentanco.  
 
FRANJO BOBINAC je menil, da predsedstvo lahko že sedaj vztraja na dobri koordinaciji, na 
modelu igre.  Lahko zahtevajo, da Strokovni svet to pripravi že sedaj. V kolikor tega ne  bomo 
sprejeli, bomo imeli v moškem rokometu v prihodnosti hude probleme. Naša naloga je gledati 
kratkoročno in dolgoročno.  
 
PREDSEDNIK je menil, da je smiselno, da predlog sklepa sprejmemo. Do naslednje seje 
predsedstva bo Strokovni svet pripravil predlog, kaj bi bila optimalna varianta, potem pa 
bomo objektivno pogledali, kaj se da v danih okoliščinah narediti in kaj ne. Dejavnikov, ki 
vplivajo na to je veliko, od pravih ljudi do financiranja tega modela. Ob koncu je podal  
 



______________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________ 
Zapisnik 8. seje predsedstva Rokometne zveze Slovenije, Ljubljana, 05.11.2007 

6 

SKLEP 
1. Sprejme se poročilo direktorja reprezentanc o reprezentančnih aktivnostih v sezoni 

2006/2007. 
2. Strokovni svet RZS do naslednje seje predsedstva predlaga način in obliko 

sodelovanja trenerjev državnih reprezentanc ob upoštevanju vertikalne hierarhije.  
3. Direktor rokometnih reprezentanc do naslednje seje predsedstva pripravi predlog 

dogovora, ki opredeljuje pravila nastopanja za moško in zensko člansko 
reprezentanco Slovenije. 

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

Ad. 6 
 
PREDSEDNIK je pri točki, ki je obravnavala poročilo iz Občnega zbora ljubiteljev rokometnih 
reprezentanc predal besedo Francki Trobec.  
 
FRANCKA TROBEC je povedala, da se je  klub prenovil po vsebini in tudi po dejavnosti. Na 
pobudo predsednika RZS so se na Občnem zboru sestala vsa navijaška društva. Izvolili so novo 
vodstvo ter si zadali nove naloge. Prva naloga je obisk EP 2008 Norveška, kamor bosta odšla 
dva avtobusa navijačev. Zainteresiranih je še več, vendar se bo verjetno zataknilo pri 
finančnih sredstvih, saj je Norveška zelo draga država. Za prvo skupino bodo celotni stroški 
obiska znašali 40.000 EUR. Vsekakor se vsi trudijo, pripravljenost je velika in izvršni odbor, ki 
ga sestavljajo predsedniki navijaških skupin, je res angažiran.  
 
PREDSEDNIK je ob koncu predlagal 
 
SKLEP 
Predsedstvo sprejme informacijo o Občnem zboru Kluba ljubiteljev rokometnih 
reprezentanc.  
 
Sklep je bil soglasno sprejet; ZA 11/PROTI 0/VZDRŽAN 0. 
 
 

Ad. 7 
 
PREDSEDNIK je pri točki Strokovnega sveta predal besedo dr. Marti Bon.  
 
Dr. MARTA BON je menila, da so zapisniki Strokovnega sveta obširni in odkriti. Pozvala je k 
vprašanjem.  
 
MARKO PLANINC je menil, da je obveščanje o uspehih mlajših reprezentanc slabo pokrito. 
Morali bi biti malo bolj intenzivni.  
  
DUŠAN KECMAN je predlagal pregled delovanja projekta panožnih športnih šol s poudarkom na 
mini rokometu. Naj se predstavi delovanje tega projekta, ki je bazična stvar.  
 
PREDSEDNIK je menil, da pobudo za predstavitev projekta mini rokomet lahko sprejmemo.  
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FRANJO BOBINAC je menil, da ga je v zapisniku zmotilo nekaj stvari, in namreč navedbe, da 
nekdo nekaj ni prejel, nekdo nekaj ni poslal oz. pripravil. Nekaj znotraj pisarne RZS ne 
funkcionira najbolje. Te zadeve je potrebno odpraviti. 
 
Dr. MARTA BON je menila, da je logično, kdo razpošilja zapisnike in sklepe – strokovna služba 
RZS. Sklepi iz zapisnika Strokovnega sveta niso bili razposlani zadolženim osebam. Izrazila je 
upanje, da bo RZS bolj skrbno spremljala to delo. Trenerji so večkrat povedali, da niso dobili 
informacije o tem, da so za nekaj zadolženi.  
Strokovni svet je na zadnji seji predlagal sprejem še nekaterih sklepov. Na seji so predlagali 
ustanovitev moške B reprezentance ter ureditev statusa igralcev mladinske reprezentance, 
predvsem kar se tiče zavarovanja. Sprejeli so odstop Toneta Tislja z mesta člana Strokovnega 
sveta ter na njegovo mesto predlagali Slavka Iveziča.  
 
PREDSEDNIK je potrdil imenovanje Slavka Iveziča za člana Strokovnega sveta. Glede ostalih 
sklepov pa je pojasnil, da je eno potrditev poročila oz. zapisnika, drugo pa sprejetje sklepov. 
Predsedstvo je do sedaj vedno upoštevalo mnenja SS. Pred sejo predsedstva bi se morala z 
generalnim sekretarjem uskladiti, katere sklepe se poda v gradivo za sejo predsedstva in o teh 
predlogih sklepov se bo glasovalo.  
 
BOŠKO ŠROT je podal predlog ureditve vseh podrobnosti glede statusa in zavarovanja igralcev 
in igralk reprezentanc. Storiti moramo vse potrebno za reprezentance. Menil, da moramo 
imeti o vseh vidikih reprezentanc nek pravilnik oz. stroškovnih. 
 
LEOPOLD KALIN je povedal, da zavarovalnice še nimajo produkta, ki bi zavaroval igralce oz. 
klube v primeru, ko se igralec poškoduje na reprezentančni akciji.  
 
STANE OSTRELIČ je povedal, da je oblikoval dogovor o nastopu za člansko moško 
reprezentanco. Naredil bo simulacijo in primerjavo s pogoji po pravilniku o reprezentancah.  
Igralci so dogovor že potrdili.  
 
PREDSEDNIK je potrdil predloge Staneta Ostreliča ter predlagal, da se o dogovoru razpravlja 
na naslednji seji. Člani predsedstva naj mu podajo pripombe na dogovor.  
 
Dr. MARTA BON je izrazila željo, da so stvari jasne. Mnenje Strokovnega sveta v sedanjem 
mandatu vedno ni bilo upoštevano; npr.: Strokovni svet je že dvakrat dal negativno mnenje o 
delu trenerja ženske reprezentance Begušu, pa predsedstvo ni odreagiralo. Ponovno pa 
predlaga, naj se uredijo zadeve za igralce mladinske reprezentance, saj so v klubih že nosilci 
igre.  
 
PREDSEDNIK je odgovoril, da zadeve urejamo postopoma ter ob koncu predlagal 
 
SKLEP 
1. Sprejme se zapisnik seje Strokovnega sveta RZS z dne 26.09.2007. 
2. Predsedstvo se seznanja s predlogi trenerjev za moško mladinsko, žensko mladinsko 

in žensko kadetsko reprezentanco.  
3. Predsedstvo sprejema odstop Toneta Tislja z mesta člana Strokovnega svet RZS. 
4. Predsedstvo potrjuje Slavka Iveziča za člana Strokovnega sveta RZS. 
5. Člani predsedstva so zadolženi, da posredujejo Stanetu Ostreliču pripombe na  

dogovor o nastopu za člansko reprezentanco. 
6. Direktor reprezentanc je zadolžen, da do naslednje  seje predsedstva  pripravi 

simulacijo dogovora o nastopu za člansko  reprezentanco s primerjavo po pogojih iz 
pravilnika o organizaciji reprezentanc.  
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7. Direktor reprezentanc je zadolžen, da do naslednje seje predsedstva pripravi 
dokument o vseh vidikih statusa igralcev in igralk rokometnih reprezentanc.   

8. Do naslednje seje predsedstva se pripravi predstavitev akcije »Mini rokomet«.  
 
Sklepi so bili soglasno sprejeti; ZA 11/PROTI 0/VZDRŽAN 0. 

 
 
           Ad. 8 

 
PREDSEDNIK je pri točki imenovanja trenerjev državnih reprezentanc izjavil, da so bili 
predlogi  že prediskutirani ter zato nadaljnja diskusija ni potrebna. Podal je 
 
SKLEP 
1. Imenuje se Slavka Iveziča za trenerja moške mladinske reprezentance  – letnik 1988 

do 31.08.2008.  
2. Imenuje se Borisa Čuka za trenerja ženske mladinske reprezentance -  letnik 1988 do 

31.08.2008.  
3. Predsedstvo razrešuje Bernardo Pohleven z mesta trenerke kadetske reprezentance – 

letnik 1990.  
4. Imenuje se Primoža Porija za trenerja ženske kadetske reprezentance – letnik 1990 

do 31.08.2008.  
 
Sklepi so bili soglasno sprejeti; ZA 11/PROTI 0/VZDRŽAN 0. 
 
 

Ad. 9 
 
PREDSEDNIK je informiral navzoče, da je bila RZS na IHF kongresu leta 2004 imenovana za 
organizatorko XXXII. IHF kongresa. Čim prej je potrebno imenovati delovno skupino, ki se bo 
pričela ukvarjati s tem projektom. Sicer ga je predsednik EHF-a Tor Lian opozoril, da IHF 
kongres lahko še premakne, vendar se moramo pripraviti kot da kongres bo.  
 
LEOPOLD KALIN je povedal, da sta z dr. Marto Bon pripravila kandidaturo ter na kongresu leta 
2004 v Egiptu tudi uspela. Kongres je izrednega pomena, saj bo obenem tudi volilni. Na XXXI. 
Kongresu leta 2007 v Madridu je bilo 320 udeležencev, v Sloveniji pa jih pričakujemo še veliko 
več. Potrebno je pričeti s pripravami na ta dogodek, rezervirati hotele ter ostalo potrebno.  
 
BOŠTJAN NAPAST je povprašal generalnega sekretarja, kakšna je finančna konstrukcija tega 
dogodka.  
 
LEOPOLD KALIN je odgovoril, da IHF krije stroške namestitve za enega udeleženca iz vsake 
države. Dodatne osebe krijejo posamezne zveze same, ravno tako tudi letalske vozovnice.  
 
BOŠTJAN NAPAST je menil, da bi morala delovna skupina narediti finančno konstrukcijo, da bi  
videli, ali se da kaj zaslužiti. Ravno tako bi morala delovna skupina do naslednje seje 
pripraviti plan aktivnosti.  
 
FRANJO BOBINAC je menil, da je to veliko priznanje za RZS in ne glede na opozorila 
predsednika EHF, se moramo pripravljati, kakor da kongres bo. Pozdravil je pobude Boštjana 
Napasta ter predlagal, da dobimo neko garancijo, da smo res organizatorji.   
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PREDSEDNIK je ob koncu podal 
 
SKLEP 
1. Imenuje se delovna skupina za pripravo projekta »Organizacija XXXII. IHF kongresa 

2009  v Sloveniji« v sestavi: Leopold Kalin, Goran Cvijič, Francka Trobec, Irena 
Starc  in Stane Ostrelič.  

2. Delovna skupina do naslednje seje predsedstva pripravi finančno konstrukcijo 
organizacije kongresa ter plan aktivnosti.  

Sklepa sta bila soglasno sprejet; ZA 11/PROTI 0/VZDRŽAN 0. 
 
 

Ad. 10 
 
PREDSEDNIK je pod to točko povedal, da je pobuda za organizacijo kakšnega izmed prvenstev 
prišla s strani direktorja reprezentanc. To bi pomenilo veliko za popularizacijo rokometa. 
Razpisov za organizacijo še ni bilo.  
 
LEOPOLD KALIN je informiral prisotne, da  organizatorji pri organizaciji prvenstev mlajših 
reprezentanc ne ustvarjajo dobičkov, pač pa gredo celo v minus.  Pri članskih prvenstvih je 
veliko bolj komplicirano. Finančna sredstva, ki jih nakaže EHF so nizka, obenem pa ima EHF 
veliko pravic. 
 
STANE OSTRELIČ je menil, da smo v letih samostojnosti pokazali, da znamo organizirati 
prvenstva. Čas je, da organiziramo novo prvenstvo. Po letu 2015 lahko kandidiramo tudi za 
člansko SP. V Ljubljani bo tedaj že nova dvorana. Kar se tiče organizacije prvenstev mlajših 
reprezentanc velja omeniti, da udeleženci namestitev plačajo sami, pri članskih EP pa EHF 
nakaže organizatorju 400.000 EUR.  
 
LEOPOLD KALIN je menil, da je potrebno pripraviti kandidaturo. Pri IHF-u potrjuje 
organizatorje prvenstev mlajših reprezentanc kongres, medtem ko članska prvenstva potrjuje 
predsedstvo IHF-a.  
 
FRANJO BOBINAC je podprl predlog za kandidature. Izbira je tudi glede na generacije zelo 
dobra. Organizacija bo veliko prispevala k popularizaciji športa. Prav je, da razmišljamo 
dolgoročno.  
 
JANEZ ŽIVKO je podprl predlog kandidature za žensko prvenstvo. Obenem je predlagal, da bi 
kandidirali tako za moško mladinsko kot moško kadetsko prvenstvo, saj je to dober »skavting 
kamp« za klube. V kolikor ne bi dobili mladinsko prvenstvo, bi se zadovoljili tudi s kadetskim 
prvenstvom. 
 
MARJAN DOLER je podal predlog, naj Strokovni svet poda mnenje o generacijah, ki bodo igrale 
mladinskem EP 2012 in kadetskem EP 2012. Naj podaje mnenje, katera generacija lahko 
doseže uspeh.  
 
PREDSEDNIK je soglašal z Janijem Živkom ter ob koncu podal dopolnjen predlog 
 
SKLEP  
Predsedstvo RZS sprejema sklep o nameri za kandidaturo za organizacijo EP za mladince 
2012, EP za kadete 2012  in  EP za članice 2014 ter o tem obvesti slovensko javnost in 
pristojne organe pri EHF ter zaprosi Ministrstvo za šolstvo in šport za soglasje za 
organizacijo velikih mednarodnih športnih prireditev. 
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Sklep je bil soglasno sprejet; ZA 11/PROTI 0/VZDRŽAN 0. 

 
 

Ad. 11 
 
Pod točko razno je Jože Pangerc, predsednik ZDRSS predstavil nejasno situacijo povračil 
potnih stroškov in dnevnic za udeležbo oz. izobraževanje članov ZDRSS, torej sodnikov in 
delegatov na uradnih EHF oz. IHF seminarjih, konferencah in simpozijih. Prav bi bilo, da bi 
obstajal neka napisana enotna pravila, ki bi točno pojasnjevala, kaj komu pripada.  
 
PREDSEDNIK je zadolžil generalnega sekretarja, da pripravi pravilnik o povračilu potnih 
stroškov in dnevnic za udeležbo na seminarjih, kongresih v tujini. Podal je 
 
SKLEP 
Generalni sekretar je zadolžen, da do naslednje seje predsedstva pripravi pravilnik o 
povračilu stroškov za udeležbo na uradnih EHF in IHF sestankih, konferencah, 
seminarjih.  
 
Sklep je bil soglasno sprejet; ZA 11/PROTI 0/VZDRŽAN 0. 
 
 
Predsednik se je ob koncu zahvalil vsem prisotnim za sodelovanje ter bo 17:40 zaključil 8. sejo 
predsedstva RZS.  
 
Ljubljana, 10.11. 2007  
 
 
       mag. Žiga DEBELJAK 
          Predsednik RZS 
 
 
 
 


