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ZAPISNIK
1. seje predsedstva Rokometna zveza Slovenije,
ki je bila v torek, 13. julija 2010 ob 16.00,
v poslovnih prostorih podjetja Pršutarne Lokev na Krasu d.o.o.,
Lokev 9, 6219 Lokev
PRISOTNI ČLANI PREDSEDSTA: Franjo BOBINAC, Matjaž AVSEC, Jože GALOF, mag. Urban
GOLOB, Franc KRAŠOVEC, Izidor KRIVEC, Boštjan KOZOLE, Janez MARTINČIČ, Zdravko
POČIVALŠEK, Borut ŠKABAR;
ODSOTNI ČLANI PREDSEDSTVA: Metka KOCBEK, Franci PLIBERŠEK, Dr. Bor ROZMAN, Aleksander
SVETELŠEK, Janez ŠKRABEC, Dušan ZORKO, Karlo KASTELIC, Aleš PRAZNIK;
OSTALI PRISOTNI: Leopold KALIN, Dušan KECMAN, Samo KUZMA, Irena STARC, mediji.
DNEVNI RED:
1. Konstituiranje predsedstva RZS;
2. Seznanitev in potrditev zapisnika 12. seje predsedstva RZS;
3. Poročilo generalnega sekretarja o organizaciji in delovanju RZS ter realizaciji sklepov
prejšnjih sej predsedstva (Tomaž Jeršič);
4. Poročila o delovanju reprezentanc:
a) Poročilo selektorja ženske članske reprezentance Slovenije Ivice Rimanića iz
kvalifikacij za EP 2010 Danska&Norveška;
b) Poročilo selektorja moške članske reprezentance Slovenije Zvonimirja Serdarušića
iz kvalifikacij za SP 2011 Švedska;
5. Predlog nadomestil in nagrad za žensko člansko reprezentanco Slovenije (Leopold Kalin,
Vesna Puš);
6. Organiziranje avtonomnega sodniškega združenja v okviru RZS – SZRZS (Tomaž Jeršič);
7. Kandidatura RZS za organizacijo EP 2014 za ženske (Tomaž Jeršič);
8. Informacija o ustanovitvi moške regionalnega lige (Tomaž Jeršič, Leopold Kalin);
9. Tekoče zadeve in razno;
a) Protestno pismo RZS RTV Sloveniji;
b) Sistem kvalifikacij za uvrstitev v 1. A DRL moški;
c) Imenovanje Registracijske komisije RZS;
d) Uskladitev statuta RZS.
PREDSEDNIK Franjo BOBINAC je pozdravil vse navzoče ter odprl 1. konstitutivno sejo
predsedstva RZS. V nadaljevanju je podal informacijo, da je prisotnih 10 od 19 članov
predsedstva RZS. Podal je ugotovitveni
SKLEP
1. seja predsedstva RZS je bila sklepčna do vključno 4. točke dnevnega reda, saj je bilo
ob pričetku seje prisotnih 10 od 19 članov predsedstva RZS.
Po 4. točki dnevnega reda seja predsedstva ni bila sklepčna, saj je bilo prisotnih 8 od 19ih članov predsedstva RZS. Seja se opravi delno s prisotnimi člani, delno korespondenčno.
Predsedstvo soglaša, da odsotni člani lahko glasujejo korespondenčno po principu
korespondenčne seje s pisnimi glasovnicami.
PREDSEDNIK je informiral prisotne, da so priloge h gradivu ter manjkajoče gradivo dobili na
mizo, obenem pa sta se na dnevni red pod tč. 9 uvrstili še dodatni dve točki, in sicer
»Imenovanje Registracijske komisije« in »Uskladitev statuta«. Pozval je k pripombam.

___________________________________________________________________________
Zapisnik 1. seje predsedstva Rokometne zveze Slovenije, Lokev, 13. julij 2010

1

____________________________________________________________________________
JOŽE GALOF se ni strinjal z dopolnitvami in z dodatnimi gradivi, ki smo jih dobili na mizo šele
danes. Gre za pomembne zadeve.
PREDSEDNIK je predlagal, da se v bodoče vse gradivo pošlje najmanj teden dni pred sejo,
drugače predsedstvo o njem ne bo odločalo. Podal je
SKLEP
Potrdi se dnevni red 1. seje predsedstva RZS z dodatno uvrščenima točkama 9. c
(imenovanje Registracijske komisije RZS) in 9. d (Uskladitev statuta RZS).
Sklep je bil sprejet z večino glasov (8 ZA, 2 PROTI, 0 VZDRŽAN).

Ad 1.
PREDSEDNIK je pri točki konstituiranja novega predsedstva RZS še posebej pozdravil nove člane
predsedstva ter jih poprosil, da se na kratko predstavijo.
Mag. URBAN GOLOB je povedal, da prihaja iz Hypo Alpe-Adria-Bank d.d, kjer je zaposlen že 10
let. V preteklosti je bil tudi sam aktiven športnik, in sicer je kar 6 let aktivno plaval. Imel je
tudi uspehe na državnem prvenstvu.
ZDRAVKO POČIVALŠEK, predsednik uprave Terme Olimia d.d., je izrazil upanje, da bodo
reprezentance še naprej prihajale k njim na priprave.
BORUT ŠKABAR je povedal, da prihaja iz Kopra iz podjetja Bluemarine d.o.o., ki že sponzorira
ženski rokometni klub ŠD Jadran Hrpelje, ki nastopa v 1. B ligi. Kot bivši športnik in entuziast
se je z veseljem pridružil predsedstvu RZS.
PREDSEDNIK je povedal, da je Fran Krašovec, predsednik uprave Cimos d.d., član predsedstva
še iz prejšnjega mandata, ravno tako Boštjan Kozole, direktor podjetja Evrosad d.o.o. in Franci
Pliberšek iz podjetja Mik d.o.o.
Novi člani predsedstva, ki jih ni med prisotnimi so še dr. Bor Rozman, izvršni direktor Merkur
d.d. in Janez Škrabec, direktor Riko d.o.o. ter Aleksander Svetelšek, predsednik uprave Petrol
d.d.
Iz organizacijskega dela predsedstva je pozdravil še Jožeta Galofa, predsednika Združenja 1. A
MRL, Izidorja Krivca iz Združenja 1. A ŽRL, Matjaža Avsca iz Združenja 1. B MRL, Karla Kastelica
iz Združenja 1. B ŽRL, Janeza Martinčiča iz Združenja 2. MRL in Aleša Praznika iz Združenja
klubov tekmovanja mladih.
Predlagal je dva podpredsednika: Franc Krašovec in Dušan Zorko. Povprašal je za komentar oz.
mnenje ter podal predlog sklepa na glasovanje.
SKLEP
Imenuje se Franca Krašovca in Dušana Zorka za podpredsednika RZS.
Sklep je bil soglasno sprejet (10 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽAN).

Ad 2.
PREDSEDNIK je pri točki potrditve zapisnikov pozval prisotne člane k pripombam.
TOMAŽ JERŠIČ je predlagal popravek pod Ad 9., in sicer je navedeno, da je seja skupščine
sklicana za 08.07.2010, pravilno pa je 08.06.2010.
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JOŽE GALOF se ni strinjal z zapisanim pod Ad. 3, kjer je povzeta diskusija o računovodskih
izkazih za leto 2009. Navedeno je, da je generalni sekretar izjavil, do so določena sredstva
neupravičeno pristala na računu ZROPS. Prosil je za razlago, kaj naj bi pomenilo
»neupravičeno« in za izbris te besede iz zapisnika.
TOMAŽ JERŠIČ je povedal, da gre tu za zaračunavanje licenčnin za tuje igralce in igralke, na
podlagi Registracijskega pravilnika RZS. Sklep skupščine RZS iz preteklosti je bil, da gredo ta
sredstva za razvoj mladih reprezentanc. RZS je poslala klubom fakture kot vsako leto, ZROPS
pa je poslal dopis, da so fakture izstavljene neupravičeno, ker storitev naj ne bi bila
opravljena, kar lahko ima za posledico kazensko odgovornost. RZS je fakture nato stornirala,
licenčnine je klubom zaračunal ZROPS. Zadeva do danes še ni rešena.
PREDSEDNIK je potrdil izbris besede neupravičeno iz zapisnika.
JOŽE GALOF je še podal pripombo na zadnjo vrstico pod Ad 8. Generalni sekretar je povedal,
da naj bi bili ob določenem času na določenem mestu nepravi ljudje. Sam se počuti užaljenega.
TOMAŽ JERŠIČ je odgovoril, da je to res rekel ter, da na seji predsedstva Jože Galof temu ni
oporekal.
PREDSEDNIK je ob kocu podal na glasovanje predlog sklepa:
SKLEP
Sprejme in potrdi se zapisnik 12. seje predsedstva RZS s predlaganimi pripombami:
Ad 3. – v četrti vrstici tretjega odstavka se izbriše beseda »neupravičeno«.
Ad 9. – v drugi vrstici se popravi »08. junij 2010«.
Sklep je bil soglasno sprejet (10 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽAN).

Ad 3.
Pri poročilu generalnega sekretarja je predsednik predal besedo Tomažu Jeršiču.
TOMAŽ JERŠIČ je povedal, da je bila opravljena volilna seja skupščine, ki je sprejela nov
statut, kar je velik korak. Kar ste tiče realizacije sklepov predsedstva, je na današnjem
dnevnem redu predlog nagrad ženski članski reprezentanci.
PREDSEDNIK je na glasovanje podal predlog sklepa:
SKLEP
Sprejme se poročilo generalnega sekretarja o realizaciji sklepov prejšnjih sej predsedstva
ter o aktivnostih RZS za obdobje od zadnje redne seje predsedstva.
Sklep je bil soglasno sprejet (10 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽAN).

Ad 4. a
PREDSEDNIK je pri točki, ki je obravnavala poročilo o kvalifikacijah ženske članske
reprezentance povedal, da morajo biti gradiva poslana članom predsedstva najmanj sedem dni
pred sejo, drugače se točk ne bo obravnavalo. Besedo je predal selektorju Ivici Rimaniću.
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IVICA RIMANIĆ je na kratko predstavil svoje poročilo. Povedal je, da smo bili v kvalifikacijski
skupini tretji favorit in sicer za Nemčijo in Belorusijo. V tekmah je reprezentanca dokazala, da
je celo boljša in kvalificirala se je na EP. Glavna tekma je bila proti Belorusiji, kjer so tudi
najbolje igrali. Nemkam nismo bili niti približno blizu. Po 15 minutah tekme je nastopilo
taktiziranje, saj je bila zadnja tekma proti Belorusiji odločilna.
Poudaril je, da bi si želel tudi direktorico oz. direktorja ženskih reprezentanc. Dekletom je
čestital za uvrstitev na to veliko tekmovanje. Ne EP so dobili najtežjo skupino, kar je lahko
samo še večji izziv. Vsekakor si ne želi, da bi šli na prvenstvo z mislijo, da nimamo nobenih
možnosti, saj reprezentanca lahko preseneti. Verjame, da bodo prišli tudi dobri rezultati. Sam
razume dober rezultat tudi v smislu, da se približaš velikim reprezentancam.
PREDSEDNIK je pozval k razpravi. Še posebno je pozval kapetanko Vesno Puš, da pove, kako so
igralke doživele kvalifikacije.
VESNA PUŠ je povedala, da je reprezentanca s selektorjem Rimanićem napredovala. Ogromno
jim pomeni tudi to, da so se kvalificirale, še posebno ob dejstvu, da se reprezentanca kar nekaj
let zaporedoma ni uvrstila na nobeno prvenstvo. Na EP bodo dokazale, da znajo igrati. Menila
je, da so zadovoljile tako javnost kot sponzorje.
IZIDOR KRIVEC je reprezentanci čestital za uvrstitev. S tem je naredila veliko za promocijo
ženskega rokometa. Prav je, da so tukaj Vesna Puš, Sergeja Stefanišin in tudi mlajše igralke.
Reprezentanca nas je presenetila in upa, da nas bo tudi v bodoče.
BOŠTJAN KOZOLE je izrazil zadovoljstvo, da je poročilo selektorja tudi kritično. Selektor je
izpostavil tudi nekaj stvari, ki jih pogreša s strani RZS. Podal je tri konkretne predloge:
postavitev direktorice, dobava ženske opreme in sodelovanje reprezentančnega zdravnika.
Navezal bi se na točko 5. dnevnega reda, zato apelira, naj se zadeve korigira in naj se zagotovi
manjkajoče. Glede opreme je še menil, da barva dresov ne odraža naših državnih simbolov. Cel
svet pozna oranžno barvo, mi pa smo v zadnjih 20 let zamenjali že nekaj barv. Predlagal bi, da
se na tem področju naredi nekaj konkretnega. Ob koncu je čestital reprezentanci ter jim
zaželel veliko sreče.
PREDSEDNIK je povedal, da je uvrstitev na EP lep dosežek. To je bil seveda tudi cilj. Uvrstitev
pomeni tudi potrditev temu predsedstvu, da je sprejelo pravo odločitev, ko je za selektorja
imenovalo Ivico Rimanića. Prejšnji selektor Primož Pori ni sprejel ponujenega mesta pomočnika
trenerja, vendar je sedanji selektor tudi v Boštjanu Brulcu našel dobrega pomočnika. Naloga
predsedstva je, da vzpostavi najboljše pogoje. Dal je nalogo pisarni, da do konca avgusta najde
direktorja oz. direktorico. To so že poskušali in njegov prvi izbor je bila Tanja Polajnar, ki je
zaradi udejstvovanja v Krimu in študija vabilo odklonila. Najti je potrebno pravo osebo ter
zagotoviti reprezentanci zadostno število treningov in pripravljalnih tekem, da bomo na
prvenstvo prišli maksimalno pripravljeni. Ob koncu je na glasovanje podal predlog sklepa:
SKLEP
Sprejme se poročilo selektorja ženske članske reprezentance Slovenije Ivice Rimanića iz
kvalifikacij za EP 2010 Danska&Norveška.
Sklep je bil soglasno sprejet (10 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽAN).

Ad 4. b
PREDSEDNIK je pri poročilu selektorja moške članske reprezentance iz kvalifikacij za SP 2011
Švedska predal besedo Zvonimirju Serdarušiću.
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ZVONIMIR SERDARUŠIĆ je pozdravil vse prisotne. Povedal je, da si je želel, da bi se kvalificirali
na prvenstvo. Ne bo navajal število dni priprav, pač pa bo utemeljil izbor igralcev in povzel
tekme.
Na prvi tekmi, ki je bila v Ljubljani, se ni nič naredilo tako kot si je sam zamislil in želel. Igralci
so naredili veliko napak in upa, da se takšna tekma ne bo več ponovila. Če pa je igra nekako
stekla, smo se hitro zadovoljili z rezultatom. Na drugi tekmi smo do 37. minute vodili s petimi
goli razlike. V 47. minuti smo jih izgubili. V 12. minuti drugega polčasa je prišlo do zamenjave
Zormana in takrat smo izgubili ritem, ki smo ga nekako dobili nazaj. Končni rezultat je, da se
nismo kvalificirali. Postavlja se vprašanje, kako dalje. V tej ekipi ne bo velikih sprememb.
Morda na srednjem zunanjem in desnim zunanjim. Problem je, da mladi reprezentanti ne igrajo
v svojih klubih. Ti igralci, ki bil lahko jutri igrali v reprezentanci, v svojih klubih ne dobijo
svojega mesta.
ROMAN PUNGARTNIK je povedal, da je na žalost sistem kvalifikacij takšen, da se lahko srečata
enako močna nasprotnika in ni popravnega izpita. Vodstvo in igralci so vedeli, da je to težka
preizkušnja. Naredil so vse kar je možno za dobre pogoje, zato ekipa glede tega ne more imeti
izgovorov. Zahvalil se je RZS, sponzorjem ter čestital novim članom predsedstva. V naslednjem
ciklusu bi si želel, da ekipa ohrani dobre pogoje. Pred reprezentanco je sedaj ciklus
kvalifikacijskih tekem za nastop na EP 2012 Srbija. V reprezentanci se je zgodilo nekaj
sprememb in čez noč mladi igralci ne morejo postati nosilci igre. Potrebujejo kilometrino iz
svojih klubov in tudi karakterno kompatibilnost. Vsi, ki delajo z reprezentanco vejo, da v
Sloveniji nimamo tako velikega izbora igralcev. Slovensko ligo smo prečesali in na podlagi tega
izbrali igralce, ki bi lahko zamenjali glavne igralce. Poraz na Madžarskem je bil velik udarec. V
športu moraš imeti tudi srečo in mi je nismo imeli. Sedaj se moramo znati pobrati in iti naprej.
Kljub naši majhnosti verjame, da se bomo uvrstili na EP 2012 Srbija.
JOŽE GALOF je menil, da je to velik neuspeh, ki ga bo čutil moški rokomet. Zanimalo ga je,
zakaj je bila tekma na Kodeljevem na pol prazna. Očitno ni bilo dobro organizirano.
Reprezentanca je imela optimalne pogoje. Neuspeh je odgovornost selektorja, še posebno za
tekmo na Madžarskem.
BOŠTJAN KOZOLE je menil, da imamo srečo, da imamo takšnega selektorja. Vprašal ga je, ali
verjame, da ta ekipa lahko napreduje na OI.
ZVONIMIR SERDARUŠIČ je povedal, da nikoli ni govoril, da bodo zagotovo neko tekmo zmagali.
Vsako tekmo lahko tudi izgubiš. Če ne bil imel upanja za OI, potem ne bi bil več tukaj. Sam je
bil nad dejstvom, da se niso kvalificirali najbolj žalosten, saj je prišel v Slovenijo, da bi nekaj
naredil.
BOŠTJAN KOZOLE je menil, da je bil predsednikov cilj tudi uvrstitev na OI. Zato je postavil to
vprašanje. Zanimalo ga je, kaj lahko več naredi RZS v smislu logistike. Na tekmi na Madžarskem
smo padli zadnjih 12 minut. Imeli smo 50 % možnosti. Sistem kvalifikacij je res krut. Kaj bi po
mnenju selektorja morali narediti, da bi se kvalificirali.
ZVONIMIR SERDARUŠIĆ je rekel, da bi zvenelo patetično, če bi rekel, da nismo imeli pravih
nasprotnikov. V ciklusu priprav so iskali ekipo za pripravljalno tekmo, ki bi igrala 6:0, vendar je
niso našli. Dogovarjali so se s Poljsko, vendar na koncu ni prišlo do dogovora. Če bi takšno
tekmo imeli, bi jim pomagala. Ekipo napravijo igralci. Če imamo kvalitetne igralce, bo ta ekipa
gotovo boljša. Vugrinec je v napadu je kljub temu veliko pomagal. Miklavčič se mu je zdel
veliko boljši od Kavaša. Kavaš je seveda alternativa, ni pa igralec, ki bi ekipi pomagal v takšni
meri, da bi bolj uspela. Kar se tiče mladih igralcev, je žal dejstvo, da niti eden ne igra v 1.
ekipi v klubu.
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JOŽE GALOF je povedal, da imajo v RD Merkur mladega igralca, ki igra 60 minut.
ZVONIMIR SERDARUŠIĆ je povedal, da žal ne igra v obrambi. V moški reprezentanci je sedem
igralcev, ki sploh ne morejo igrati v obrambi. Vsekakor je pozitivno, da pustijo tega mladega
igralca igrati vseh 60 minut.
FRANC KRAŠOVEC je izjavil, da ne moremo trditi, da so nas Madžari nadigrali oz. da smo bili
šibki. Reprezentanci se je nekaj zgodilo, saj smo imeli v 110 minuti 7 golov prednosti. V zadnjih
10 minutah se je zgodilo, da smo gole dobili, dali pa nismo nobenega. Sam meni, da je bila
reprezentanca boljša od Madžarske na obeh tekmah, razen seveda zadnjih 10 minut.
PREDSEDNIK se je strinjal z razmišljanjem Franca Krašovca.
ZVONIMIR SERDARUŠIĆ je povedal, da je tudi sam videl isto. Zadnjih 10 minut sam ni taktično
nič spreminjal. Morda so se igralci ustrašili. Po 50. minuti druge tekme ni bilo več učinkovitosti.
Pokazala se je tudi izčrpanost Zormana in nismo mogli dati gola. Do 50. minute smo imeli igro,
nato pa niso nič spremenili. Taktičnih sprememb torej po tej minuti ni bilo. Igrali so isto.
PREDSEDNIK je povedal, da je bilo na zadnji seji predsedstva govora o psiholoških pripravah. V
ekipnih športih to velik problem. Postavil je vprašanje, ali selektor in direktor razmišljata, da
bi v reprezentanco povabili še kakšnega strokovnjaka.
ZVONIMIR SERDARUŠIĆ je menil, da motivacija pri igralcih ni bila problem. Imeli so jo več kot
dovolj. Trenutna praksa je, da psihologi ne delajo z igralci, temveč s trenerjem, ta pa prenese
zadeve naprej. Dvakrat je imel izkušnje s psihologom in ekipa je dvakrat zavrnila sodelovanje.
ROMAN PUNGARTNIK je menil, da v svoji dolgi karieri ni imel opravka s psihologi. Tudi
slovenske reprezentanca ga je že imela. Mnenja so različna. Nekateri igralci so vzeli to kot
šalo, drugi niso komentirali; nekateri so rekli, da je to prineslo uspeh. Psiholog torej ne dela z
ekipo, ampak s trenerjem. Če bi se navezal na Krašovca, je dejstvo, da se je reprezentanci
zgodil padec. Imamo velik problem z zunanjo linijo. Kar se tiče mladih igralcev, je kar nekaj
potenciala, vendar ne morejo narediti tri korake naenkrat. Potreben je razvoj igralcev in to je
proces, ki traja. Naša reprezentanca nima možnosti menjave. Če hočemo igrati na visokem
nivoju, so glavni igralci zelo obremenjeni tako v obrambi kot v napadu. Ko jih zamenjaš z
drugimi igralci, le ti niso dovolj samozavestni. Menil je, da je potrebno več treningov, druženja
in taktičnih vaj. Splošno mnenje je, se je v reprezentanci zgodil viden napredek. Dobili smo
dodatna mlada igralca: Sebastian Skube in Marko Bezjak. Morda bi nam Bezjak s svojo agresivno
igro prišel tudi prav. Dejstvo je, da je Skube samo človek, mlad igralec, ki je na tej tekmi ni
pokazal vsega kar zna. V odločilnih momentih je potrebno malo več predrznosti. Vendar sam in
selektor nista za umazane prijeme. Veliko moramo delati z mladimi igralci. Predvsem v klubih,
naj igrajo v obeh smereh, tako v napadu kot v obrambi. Klubi ne bi smeli kupovati povprečnih
tujih igralcev.
IZIDOR KRIVEC je menil, da ne moremo obsojati selektorja in igralce. Potrudil so se 110 % in na
koncu je pač malo zmanjkalo. V stroko se predsedstvo ne bi smelo vtikati. Imeli smo malo
smole.
PREDSEDNIK je menil, da je pravo vprašanje postavil Krašovec. Bili smo boljši, nato pa smo
padli. Diskusija o psihologu naj se ne razume kot vmešavanje, ampak kot pomoč. Psihologi niso
samo za motivacijo. Ta ekipa je bila zelo motivirana. Hiter padec je lahko posledica fizične
pripravljenosti, taktičnih napak. Mlajšim igralcem in tudi nam vsem manjka samozaupanja,
hrabrosti v ključnih momentih. To pride morda z leti, morda pa tudi v razgovoru z igralci, da se
poveča samozavest celotne ekipe. Na tem moramo vsi delati. Predsedstvo je izbralo najboljšo
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možno ekipo in selektor ter direktor imata polno podporo za naprej. Zavihati je potrebno
rokave, da bomo dosegli cilje. Vmes pa gremo na EP v Srbijo. Ob koncu je na glasovanje podal
predlog sklepa.
SKLEP
Sprejeme se poročilo selektorja moške članske reprezentance Slovenije Zvonimirja
Serdarušića iz kvalifikacij za SP 2011 Švedska.
Sklep je bil soglasno sprejet (10 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽAN).

Ad 5.
Pri točki nagrad in nadomestil ženski članski reprezentanci Slovenije je predsednik predal
besedo Tomažu Jeršiču.
TOMAŽ JERŠIČ je povedal, da je predlog podala reprezentanca sama. Pri dnevnih nadomestilih
so se uskladili na znesek 35 EUR na igralko. Kar se pa predlogov nagrad tiče, so v predlogu
podani višji zneski. Glede potnih stroškov je predlagana kilometrina namesto javnih prevoznih
sredstev.
VESNA PUŠ je povedala, da so bili dolga leta na nižjem nivoju kot moška članska
reprezentanca, kar je do ene mere logično. Igralkam se zdi pošteno, da imajo tudi one nekaj
od reprezentance. Trenirajo namreč v moški opremi in tudi žoge morajo vedno prinašati same.
Pri moških je to zelo drugače. Tudi glede višin nagrad in nadomestil, naj se žensko
reprezentanco bolj spoštuje. Izrazila je upanje, da bo predsedstvo potrdilo predlog. Omenila je
še, da so nagrade mišljene v bruto in ne v neto vrednostih, tako kot je zapisano.
PREDSEDNIK je potrdil predlog s spremembami: 35 EUR/dan dnevno nadomestilo, povračilo
potnih stroškov v višini kilometrine, nagrade pa so izražene v bruto vrednosti. Nujno in takoj je
potrebno je najti direktorja ženskih reprezentanc.
SKLEP
Sprejme in potrdi se predlog nadomestil in nagrad za žensko člansko reprezentanco
Slovenije s predlaganima spremembama: višina nadomestila je 35 EUR neto/dan/igralko,
vse nagrade pa so izražene v bruto vrednosti.
Rezultat glasovanja: 8 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽAN.

Ad 6.
PREDSEDNIK je pri točki organiziranja sodniškega društva v okviru RZS predal besedo
generalnemu sekretarju.
TOMAŽ JERŠIČ je povedal, da se v ta projekt vključili tudi Tomo Vodopivec, Andrej Juratovec in
Franci Pliberšek. Idejo je bila predstavljena na vseh združenjih in prav vsi predsedniki združenj
so podpisali pismo o nameri. Dobili smo torej široko podporo tej nameri, predvsem tistih, ki se
jih to najbolj dotika – klubov. Iniciativni odbor je definiral naloge strokovne komisije – organa
ki bi vodil sodniško združenje v okviru RZS, kar je povzeto v tudi v gradivu za predsedstvo. Zelo
je namreč pomembno, kakšne so naloge tega strokovnega odbora. Vzpostavil naj bi sistem
sojenja, izobraževanja, selekcioniranja. V fazi teh razgovorov je nastal dokument, tako
imenovana družbena pogodba, ki je pravna platforma, v katero bi se sodniki povezali in
ponudili storitve sojenja. Izpostavil je pomoč g. Dušana Kecmana, ki je vnesel vse potrebne
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pravne forme. To je osnova, da lahko delujemo naprej, zato smo danes dali ta dokument na
sejo. Predlagal je, da predsedstvo sprejme dva sklepa, in sicer, da predsedstvo potrjuje
formiranje tega združenja ter da daje soglasje k imenovanju članov odbora. Družbeniki namreč
predlagajo člane odbora, predsedstvo pa da soglasje k imenovanju. Tako dobi ta organ pravno
formalne pristojnosti in osnovo da delovanje.
JOŽE GALOF je povedal, da odbor, potrjen na predsedstvu, ni bil nikoli sklican. Družbeno
pogodbo so dobili na mizo zadnji dan in to se mu zdi žalitev članov predsedstva. S tem
dokumentom gremo 20 let nazaj. To je tretja sodniška organizacija. Sam je ta dokument dobil
ponoči in pripravil je odgovor, ki bi ga rad podal vsem članom predsedstva. To je delo
generalnega sekretarja in njegovih celjskih pomočnikov. Poudaril je, da Tomaž Jeršič ni pravi
človek na pravem mestu.
MATJAŽ AVSEC je menil, da bi lahko bili malo bolj operativni. Predlagal je, da se to zadevo
prestavi na naslednjo sejo.
IZIDOR KRIVEC je povedal, da formiranje novega sodniškega združenja podpira. Bil je član
pogajalske skupine s sodniško organizacijo. Dogovorili so se, da se v okviru RZS formira sodniško
združenje, ki ga ne bi imenoval kot tretjo sodniško organizacijo, temveč red, ki bi se
vzpostavil. RZS mora imeti večjo avtoriteto nad posameznimi združenji in organizacijami v
okviru RZS. Ne moremo biti vsako leto pred dilemo, kaj se bo zgodilo. To vsekakor ni nova
zadeva.
PREDSEDNIK je menil, da to ni tretja sodniška organizacija. Dopušča možnost, da zadeva ni bila
dovolj dobro pojasnjena. Lahko se dogovorimo, da bomo zadevo kasneje potrdili.
JOŽE GALOF je izjavil, da zahteva odkritost. Obstajale so obljube posameznim ljudem o
delovnem mestu na RZS. Vse dvanajst klubov v njihovem združenju je bilo zadovoljno s
sojenjem v pretekli sezoni.
PREDSEDNIK je menil, da ZROPS ni edino združenje znotraj RZS. RZS je krovna organizacija za
ostala združenja in tudi za ZROPS. Predlagal je, da se ne zaustavlja tega procesa, zato naj se
zadevo potrdi v avgustu.
TOMAŽ JERŠIČ je izjavil, da glede na to, da ključni akterji, ki so se sicer strinjali z namero,
projekta ne podpirajo, podaja odstop z mesta generalnega sekretarja. Brez enotne podpore
projekt sodniškega združenja pod okriljem RZS namreč ne more biti implementiran v sezoni
2010/2011.
PREDSEDNIK je povedal, da odstopa ne sprejema, in da je to mnenje le enega člana
predsedstva, ne pa vseh.
JANEZ MARTINČIČ je predlagal, naj se prenese konstruktivno kritiko. Dejstvo je, da so člani
predsedstva dokument – družbeno pogodbo dobili v vpogled šele danes. Prav bi bilo, da se ta
zadeva odloži in da se stvari peljejo naprej. Moramo biti strpni in izpeljati zadeve v avgustu.
Podal je vprašanje, ali formiranje novega sodniškega združenja pomeni razpustitev ZDRSS-ja in
SRZS-ja.
DUŠAN KECMAN je povedal, da je današnje gradivo – družbena pogodba podano kot informacija.
To je dejansko stvar tistih, ki bodo pogodbo podpisali. Ne podpisuje jo predsedstvo,
predsedstvo se s tem samo seznanja. Sodniško združenje bo klubom ponudilo svoje storitve.
Tudi pismo o nameri je podpisano. Zadeva je bila dobro predstavljena. Ni razloga, da
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predsedstvo danes odlaga z zadevo. Predsedstvo naj se seznani s to družbeno pogodbo in naj
poda soglasje na članstvo v strokovnem odboru.
PREDSEDNIK je povedal, da se je predsedstvo že seznanilo z ustanovitvijo novega sodniškega
združenja v okviru RZS, z vsebino pogodbe pa ne. Proces naj gre naprej. Delo, ki ga je vložil
Tomaž Jeršič in tudi Andrej Juratovec je bilo narejeno z dobrim namenom. Misli, da bi morali
biti odgovorni do RZS in potegniti zadeve naprej. Na načelni ravni so to tudi potrdili, s tem ko
smo se zavzeli za pošteno in transparentno sojenje. Pri operativnih posegih pa smo zadržani, da
bi ohranili status quo. Tega pa ne moremo več dopustiti. Ne more iti RZS po poti ZROPS-a,
ampak obratno. Generalni sekretar naj pove, kaj mora biti storjeno.
TOMAŽ JERŠIČ je ponovil je oba sklepa, ki naj bi ju sprejelo predsedstvo: da predsedstvo
potrjuje formiranje tega združenja ter da predsedstvo daje soglasje k imenovanju članov
strokovnega odbora. Vendar, ker kot odgovorna oseba pisarne RZS ne uživa zaupanja, tudi ne
more prevzeti odgovornosti za izpeljavo projekta, zato umika svoje soglasje k imenovanju v
strokovni odbor sodniškega združenja pod okriljem RZS.
BOŠTJAN KOZOLE je predlagal, da svoje mnenje izrazi tudi Andrej Juratovec.
ANDREJ JURATOVEC je povedal, da sta o tej zadevi govorila le enkrat. Zaupanja ni več in težko
ga bo povrniti. Dobro bi bilo, da bi mnenja uskladili prej – preden dobimo dokumente. Pismo o
nameri moramo oživiti. Vzeti si moramo čas, da se bomo dobro razumeli. Verjame predsedniku,
da ima občutek, da hočemo dobro rokometu. 9. maja 1945 ni bila končana 2. svetovna vojna,
pač pa je bilo tedaj podpisano pismo o nameri. Potem pa se je še marsikaj dogajalo. Kako
dokumenti potujejo iz pisarne, tega ne more pojasniti. Sam je mislil, da je predsedstvo prejelo
ta dokument. Ni sicer pravnik, verjame pa, da je zadevo možno izpeljati do avgusta oz.
septembra. Pobude so prave in procesa ni potrebno zaustavljati.
PREDSEDNIK je menil, da ne odločamo o dokumentu, temveč se samo seznanjamo, da se bodo
postopki peljali v tej smeri. O družbeni pogodbi odločajo družbeniki, in to bo zametek nečesa
novega. Odločamo tudi o tem, ali ima generalni sekretar in pisarna RZS podporo predsedstva.
Na glasovanje je podal predloga sklepov:
SKLEP
1. Predsedstvo RZS potrjuje organiziranje sodniškega združenja v okviru RZS (SZRZS) ter
podpira vse potrebne postopke za izpeljavo tega projekta do pričetka sezone
2010/2011.
2. Predsedstvo RZS se seznanja s predlogom »družbene pogodbe sodniškega združenja
RZS«.
Rezultat glasovanja: 6 ZA, 2 PROTI, 0 VZDRŽAN.
BOŠTJAN KOZOLE je ob koncu glasovanja izjavil, da rezultat glasovanja izraža očitno podporo
generalnemu sekretarju.

Ad 7.
PREDSEDNIK je pri organizaciji ženskega evropskega prvenstva 2014 povedal, da je v roke dobil
finančno konstrukcijo tega projekta. Vsekakor je znesek potrebnih finančnih sredstev visok in
RZS tega sama ne more pokriti. Predlagal je, da še vedno ohranimo status kandidata, ter da se
na MŠŠ takoj pošlje vlogo za finančno podporo temu projektu. Brez občutne pomoči MŠŠ, STO
tega projekta preprosto ne moremo izpeljati. V primeru, da ne dobimo zadostne podpore je
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predlagal, da odstopimo do tega projekta, saj bomo v nasprotnem primeru povzročili prevelike
spremembe.
TOMAŽ JERŠIČ je povedal, da se moramo do septembra odločiti. 25.09.2010 se bo na EHF
kongresu v Kopenhagnu odločalo o organizatorju tega prvenstva.
BORUT ŠKABAR je menil, da bi bilo za ženski rokomet organizacija prvenstva izrednega
pomena, zato naj se res razišče vse možnosti podpore.
PREDSEDNIK je na glasovanje podal predlog sklepa:
SKLEP
Predsedstvo predlaga, da se pri Vladi Republike Slovenije, Ministrstvu za šolstvo in šport,
Slovenski turistični organizaciji razišče možnost izdatne podpore pri projektu
organizacije EURO 2014 za ženske. V kolikor RZS ne bo pridobila potrebne podpore od
navedenih inštitucij, bo primorana odpovedati kandidaturo za EURO 2014.
Rezultat glasovanja: 8 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽAN.

Ad 8.
PREDSEDNIK je pri točki informacije o ustanovitvi moške regionalne lige predal besedo
Leopoldu Kalinu.
LEPOLD KALIN je povedal, da je bila RZS povabljena na sestanek v Sarajevo. Predlog BIH zveze
je, da bi bila to 14 članska liga, iz vsake države po dva kluba. Liga naj bi se začela že v sezoni
2010/2011, sponzor pa naj bi bil banka Sparkasse, ki je že pripravila predlog trženja. RZS je
zastopala mnenje, da je vključitev slovenskih klubov v sezoni 2010/2011 nemogoča.
Tekmovalni koledar in sistem tekmovanja v okviru RZS je za to sezono že potrjen. Spremembe
koledarja in sistema se mora podati za eno sezono vnaprej. Če bi bilo 14 ekip, je to 26
tekmovalnih krogov. EHF ne nasprotuje regionalnim tekmovanjem, pod pogojem, da nacionalne
zveze potrdijo, da klubi lahko sodelujejo. Na sestanku je predstavil mnenje, da bo predsedstvo
RZS o tem odločalo na naslednji seji ter da bo podalo o tem svoje mnenje. O tem se morajo
strinjati vsi prvoligaški klubi. Naslednji sestanek bo 21.07.2010 v Zagrebu.
PREDSEDNIK je menil, da bi državno tekmovanje izgubilo na teži. Druge države bi s
sodelovanjem več pridobile.
JOŽE GALOF je menil, da bi sodelovanje v tej ligi škodovalo državni ligi. Liga bi izgubila 18 let
trdega dela. Našo ligo bi razvrednotili, zato ker so drugi slabo delali.
ROMAN PUNGARTNIK je menil, da je sicer na prvi pogled več minusov kot plusov, vendar pa je
ideja za RK Celje Pivovarno Laško zanimiva. Vsi govorijo o močni slovenski ligi, vendar pa si
sam zastavlja vprašanje, ali to res drži oz. ali je res tako dobro organizirana. V novo sezono ne
moremo iti s takšnim sojenjem kot je bilo v prejšnji sezoni. Organizacija ni na takem nivoju kot
mora biti. Če nova regionalna liga pomeni tako grožnjo državni slovenski ligi, to pomeni, da
moramo dvigniti nivo domače lige. Zadeva je torej zanimiva, saj sponzor ponuja kar 80 %
denarja za sodelovanje. Če bomo dobro sodelovali in dobro delali, bo slovenska liga res
najmočnejša liga.
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ZDRAVKO POČIVALŠEK je menil, da ne smemo gledati na zadevo statično. Pogledati moramo s
perspektive, kam bomo prišli čez 5 let. Vprašanje je, koliko smo sposobni držati ligo na istem
nivoju, če to sprejmemo.
PREDSEDNIK je izjavil, da zadeva ni črno/bela. Obstajajo tako plusi kot minusi. Predlagal je, da
imamo na prihajajočem sestanku nevtralno stališče. Zaprosil je, da se zapisnik sestanka pošlje
vsem članom predsedstva. Predlagal je
SKLEP
Predsedstvo RZS se seznanja s pobudo za ustanovitev Moške regionalne lige ter predlaga,
da RZS do nadaljnjega zavzema nevtralno stališče.
Rezultat glasovanja: 8 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽAN.

Ad 9. a
PREDSEDNIK je pri točki protestnega pisma predal besedo generalnemu sekretarju.
TOMAŽ JERŠIČ je povedal, da RTV Slovenja zaradi predvajanja studijske oddajo o svetovnem
prvenstvu o nogometu ni prenašala prvih dvajset minut tekme moške članske reprezentance
med Madžarsko in Slovenjo, zato je RZS poslala na RTV Slovenija protestno pismo. RTV
Slovenija je podala odgovor, ki se nahaja v gradivu.
BORUT ŠKABAR je povedal, da rezultati 1. B DRL ženske niso objavljeni na teletekstu. Prosil je,
če se lahko RZS dogovori o možnosti objavljanju rezultatov, saj je to zelo pomembno tudi z
vidika sponzorjev, ki podpirajo klube iz te lige.
TOMAŽ JERŠIČ je povedal, da so že večkrat podali prošnjo, da bi bili objavljeni tudi rezultati te
lige, vendar RTV Slovenija ni zainteresirana.
IZIDOR KRIVEC je menil, da so problem tudi klubi, saj pri pošiljanju rezultatov ne sodelujejo
tako kot bi morali.
PREDSEDNIK je potrdili pobudo Boruta Škabarja ter podal
SKLEP
Predsedstvo RZS se seznanja s protestnim pismom RZS naslovljenim na RTV Slovenija.

Ad 9. b
PREDSEDNIK je pri točki sistema kvalifikacij za uvrstitev v 1. A DRL moški besedo predal
generalnemu sekretarju.
GENERALNI SEKRETAR je povedal, da je Združenje 1. A DRL moški predlagalo dodatne
kvalifikacije za popolnitev lige.
JOŽE GALOF je povedal, da so prvo pobudo podali že lansko leto, kar je obravnavalo tudi
predsedstvo, ki se je načeloma strinjalo s predlogom ob pogoju, da svoj odgovor poda tudi
Združenje 1. B DRL moški. Menil je, da se ne bo naredila nobena škoda, če bi se igrali dve
tekmi.
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MATJAŽ AVSEC, predsednik Združenja 1. B DRL se ni strinjal z Jožetom Galofom. Na seji
združenja 16.06.2009 so sprejeli propozicije za sezono 2009/2010. Predsedstvo RZS je dan
kasneje načeloma potrdilo pobudo 1. A DRL ob pogoju, da se pridobi odgovor združenja 1. B
DRL. S strani direktorja ZROPS so dobili pobudo v teku sezone, ko so se že opredelili.
17.02.2010 so se opredelili tudi o tem predlogu, vendar je bil predlog, podan s strani ZROPS-a
zavrnjen. Združenje se strinja s spremembami, vendar ne znotraj tekmovalne sezone. Ko so
sprejemali propozicije za sezono 2010/2011, niso imeli nobenega dodatnega predloga s strani
ZROPS. Med samim tekmovanjem, naj se pravila ne bi spreminjala. Združenje 1. B DRL ni za
spremembo pravil tekmovanja za tekočo sezono.
JANEZ MARTINČIČ je menil, da če bi sprejeli tekmovalni pravilnik, do tega ne bi prišlo. Predlog
že dolgo leži v predalih pisarne RZS. Ni prav, da se pri propozicijah pokala sklicujemo na
tekmovalni pravilnik, ki ni sprejet. Hrvaška zveza ima to zelo transparentno urejeno.
JOŽE GALOF je menil, da se mora predsedstvo odločiti, kakšen bo sistem za popolnitev 1. A
DRL.
BOŠTJAN KOZOLE je povedal, da na tak način klub RK KRŠKO ne zeli ostati v ligi. Vprašanje je,
ali ima ta predlog enakopraven položaj, predvsem kar se tiče termina igranja med enajstim
klubom iz 1. A DRL in drugim iz 1. B DRL. Konkreten predlog o tem, kdaj in kje se igra, kdo
sodi, še ni bilo podan. Vsekakor ne želi biti prikrajšan v naslednji sezoni.
SAMO KUZMA je povedal, da se 14./15. 05. konča 1. B DRL, 20.05. pa 1. A DRL.
IZIDOR KRIVEC je predlagal, naj se o omenjeni zadevi dogovorijo združenja sama.
PREDSEDNIK je potrdil pobudo, da se predsednika sama dogovorita o tej zadevi. Na glasovanje
je podal predlog sklepa:
SKLEP
Predsedstvo RZS daje pobudo, da se predsednika Združenj 1. A MRL in 1. B MRL
samostojno dogovorita o sistemu kvalifikacij za uvrstitev v 1. A MRL.
Rezultat glasovanja: 8 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽAN.

Ad 9. c
PREDSEDNIK je pri točki imenovanja Registracijske komisije RZS besedo predal generalnemu
sekretarju.
TOMAŽ JERŠIČ je povedal, da je predsedstvo pristojno za imenovanje Registracijske komisije.
Ker je komisija v prejšnjem mandatu delovala dobro, je podan predlog za imenovanje v isti
sestavi: Aleš Koršič, Mako Ban in Oskar Kovač.
JANEZ MARINČIČ je predlagal, naj se člani zamenjajo, saj so že predolgo na tej poziciji.
JOŽE GALOF je povedal, da se ne strinja z imenovanjem dveh članov komisije.
BOŠTJAN KOZOLE je povedal, da so pred vrati že nove registracije, zato je potrebno
imenovanje. Predlagal je, naj se komisija imenuje vsaj za eno leto.
PREDSEDNIK je na glasovanje podal predlog sklepa:
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SKLEP
V skladu s 37. členom Statuta RZS predsedstvo imenuje tri člansko Registracijsko
komisijo za čas enega leta v sestavi: Aleš Koršič, Marko Ban, Oskar Kovač.
Rezultat glasovanja: 8 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽAN.

Ad 9.d
PREDSEDNIK je pri točki, ki je obravnavala dopolnitev statuta RZS, besedo predal generalnemu
sekretarju.
TOMAŽ JERŠIČ je povedal, da je Upravna enota Ljubljana podala pripombe na Statut RZS,
sprejet na seji skupščine RZS, z dne 08.06.2010, zato so potrebna manjša dopolnila, ki jih je
potrebno sprejeti na skupščini.
PREDSEDNIK je podal predlog sklepa na glasovanje:
SKLEP
1. Predsedstvo RZS pooblašča generalnega sekretarja, da uskladi Statut RZS z Zdru-1 oz.
zahtevami Upravne enote Ljubljana.
2. Predsedstvo RZS potrjuje sklic 16. korespondenčne seje Zbora članov RZS z naslednjim
dnevnim redom:
1. Izvolitev verifikacijske komisije za izpeljavo 16. korespondenčne seje Zbora
članov;
2. Potrditev in sprejem dopolnjenega Statuta RZS.
Rezultat glasovanja: 8 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽAN.
PREDSEDNIK se je ob koncu zahvalil vsem prisotnim za sodelovanje ter ob 18.30 uri zaključil
sejo predsedstva.

Ljubljana, 05.08.2010
Franjo Bobinac
Predsednik Rokometne zveze Slovenije

___________________________________________________________________________
Zapisnik 1. seje predsedstva Rokometne zveze Slovenije, Lokev, 13. julij 2010
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