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ZAPISNIK
3. seje predsedstva Rokometne zveze Slovenije,
ki je bila v sredo, 22. aprila 2009 ob 16.00 uri
v prostorih Rokometne zveze Slovenije, Leskoškova cesta 9e, 1000 Ljubljana.
PRISOTNI ČLANI: Franjo BOBINAC, Matjaž AVSEC, dr. Marta BON, Jože GALOF, Tomaž
JERŠIČ, Izidor KRIVEC, Boštjan KOZOLE, Franc KRAŠOVEC, Marjan NOVAK, Franci
PLIBERŠEK, Vesna PUŠ, Janko STREL, dr. Marko ŠIBILA, Dušan ZORKO;
ODSOTNI ČLANI: Zoran JANKOVIĆ, Beno LAPAJNE, Andrijana STARINA KOSEM, Boštjan
NAPAST, Boško ŠROT, Dušan KECMAN;
OSTALI PRISOTNI: zaposleni pisarne RZS, mediji.
DNEVNI RED:
1. Potrditev zapisnika 1. in 2. seje predsedstva RZS;
2. Razpis in imenovanje generalnega sekretarja RZS;
3. Poročilo v.d. generalnega sekretarja o realizaciji sklepov prejšnjih sej predsedstva
ter o aktivnostih RZS za obdobje od zadnje seje predsedstva (Tomaž Jeršič);
4. Revidirani računovodski izkazi RZS za leto 2008 (Dori Kastelic);
5. Plan RZS za leto 2009 (Tomaž Jeršič);
6. Strokovni svet RZS (dr. Marko Šibila):
a) Zapisniki sej z dne 03.12.2008, 29.01.2009 in 24.02.2009;
7. Imenovanje oz. podaljšanje mandata trenerjem mlajših reprezentanc;
a) mladinska moška reprezentanca;
b) kadetska moška reprezentanca;
c) reprezentanca dečkov U-16;
d) reprezentanca dečkov u-14;
e) mladinska ženska reprezentanca;
f) kadetska ženska reprezentanca;
g) reprezentanca deklic U-14;
h) študentska moška reprezentanca;
8. Dan slovenskega rokometa (Leopold Kalin);
9. Organizacija EP ali SP (Leopold Kalin);
10. IHF volilni kongres 2009 (Tomaž Jeršič);
11. Imenovanje novih članov področnih registracijskih komisij; Maribor in Goriška
(Samo Kuzma);
12. Tekoče zadeve in razno.
PREDSEDNIK Franjo BOBINAC je pozdravil vse navzoče ter odprl 3. sejo predsedstva RZS. V
uvodu je podal oceno, da se bo novo predsedstvo lahko že kmalu pohvalilo tudi s športnimi
rezultati; tako na klubskem (pomlajena ekipa RK KRIM v osmini finala Lige prvakinj, RK
GORENJE v bitki za finale EHF pokala, zanimiv in kvaliteten tako moški kot ženski finale
Pokala Slovenije) kot reprezentančnem nivoju (moška članska reprezentanca je v
kvalifikacijah za EP 2010 pokazala pravo igro, nastop moške in ženske članske
reprezentance na Sredozemskih igrah, nastop moške in ženske reprezentance na
študentskem evropskem prvenstvu, kvalifikacije ženske članske reprezentance za EP 2010
Danska&Norveška).
V nadaljevanju je podal ugotovitev, da je prisotnih 13 od 20 članov predsedstva, od 6.
točke dalje se je bil prisoten še en član predsedstva. Podal je
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SKLEP
3. seja predsedstva RZS je sklepčna, saj je bilo ob pričetku seje prisotnih 13 od 20
članov predsedstva RZS, od 6. točke dalje pa 14 od 20 članov predsedstva RZS.
Predsednik je nadaljeval z branjem dnevnega reda ter predlagal
SKLEP
Potrdi se dnevni red 3. seje predsedstva RZS.
Sklep je bil soglasno sprejet; ZA 13/PROTI 0/VZDRŽAN 0.

Ad. 1
PREDSEDNIK je prisotne pozval k pripombam na zapisnika 1. redne in 2. korespondenčne
seje predsedstva RZS. Ker pripomb ni bilo, je podal naslednji
SKLEP
Potrdita se zapisnika 1. in 2. seje predsedstva RZS.
Sklep je bil soglasno sprejet; ZA 13/PROTI 0/VZDRŽAN 0.

Ad. 2
PREDSEDNIK je pri točki imenovanja generalnega sekretarja povedal, da se je bilo potrebno
držati procedure. Pisarna je s Tomažem močnejša in deluje boljše ter hitreje kot prej.
Leopold Kalin je pomembna desna roka in je obdržal del pristojnosti. Besedo je predal
Tomažu Jeršiču.
TOMAŽ JERŠIČ je povedal, da se je proceduro izpeljalo skladno z akti. Objavil se je razpis,
na katerega je prišla samo ena prošnja, in sicer njegova.
PREDSEDNIK je dal na glasovanje predlog
SKLEP
Predsedstvo RZS imenuje Tomaža Jeršiča za generalnega sekretarja RZS z mandatom
petih (5) let.
Sklep je bil sprejet z večino glasov; ZA 12/PROTI 0/VZDRŽAN 1.
TOMAŽ JERŠIČ je izjavil, da glede na njegovo imenovanje za generalnega sekretarja zveze,
podaja odstopno izjavo z mesta člana predsedstva RZS.
PREDSEDNIK je na glasovanje podal predlog
SKLEP
Predsedstvo sprejme odstop Tomaža Jeršiča z mesta člana predsedstva RZS.
Sklep je bil sprejet z večino glasov; ZA 12/PROTI 0/VZDRŽAN 1.

Ad. 3
PREDSEDNIK je pri poročilu generalnega sekretarja podal besedo Tomažu Jeršiču.
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TOMAŽ JERŠIČ je informiral prisotne, da so bili vsi sklepi prejšnjih sej realizirani. V svojem
poročilu je posebej omenil realizacijo sklepa predsedstva glede prenovljene spletne strani,
ki beleži velik porast obiskovalcev. Spletna stran omogoča oglaševanje sponzorskih video
reklamnih sporočil.
V nadaljevanju poročila je omenil tekmovanja mladih oz. šolska tekmovanja, ki so v
zaključni fazi. Finalni turnirji potekajo na visokem organizacijskem nivoju. Tudi sam se je
udeležil osnovnošolskega finalnega turnirja v Celju.
Glede sodelovanja z ZDRSS je omenil, da so se dogovori pričeli že februarja, tako da je
dovolj časa za pogajanja in dosego dogovora.
Omenil je tudi predlog posameznih klubov, da bi v naslednji sezoni delegate napotilo
vodstvo tekmovanja. Na tej osnovi bi potem pripravili propozicije. V kolikor bi predsedstvo
potrdilo ta predlog, bi pisarna pričela z izvajanjem določenih aktivnosti za usposabljanje
delegatov.
V nadaljevanju je predstavil aktivnosti v zvezi s prenovo aktov RZS. Delovna skupina v
sestavi Francke Trobec, Aleš Koršič, Dušan Kecman in on sam je naredila primerjalno
analizo statutov nekaterih zvez. Pozvali so tudi vse klube, da podajo svoje predloge in
stališča na akte, da bi se na teh osnovah pripravilo prenove. Izpostavil je pomembnost
postavitve strategij prenove ter tako dodelati sistem delovanja RZS.
Nadalje je prisotne informiral o sklicani seji skupščine in sicer zaradi pripomb Upravne
enote Ljubljana na popravke Statuta RZS.
Glede organizatorjev pokala Slovenije za moške in ženske, je povedal, da se je na podlagi
sprejetih kriterijev in razpisa izbralo za RK CIMOS KOPER za moške in RK OLIMPIJA za
ženske.
Za zmanjšanje stroškov uporabe mobilnih telefonov se je pripravilo tudi Pravilnik o uporabi
mobilnih telefonov.
Predsedstvu je predstavil cilj RZS, da se preide na elektronski zapisnik tekme, ki bo
odstranil odvečno administracijo, omogočal pa bo tudi spremljanje tekem v živo. To naj bi
bilo najprej narejeno v 1. A moški nato pa še v ostalih ligah.
Centralna registracijska komisija je podala idejo, da bi s prihodnjo sezono uvedli nov način
dela – brez področnih registracijskih komisij. Novost ne bo povečala stroškov pisarne.
V nadaljevanju je predstavil tudi nov način izbiranja trenerjev mlajših selekcij ter
pozdravil predlog SS, da so trenerji mlajših reprezentanc imenovani za 4 leta.
V zaključku svojega poročila je predstavil aktivnosti, ki se bodo dogajale v mesecu juniju,
kjer bomo morali nuditi najboljšo podporo moški članski reprezentanci. Vse domače
kvalifikacijske tekme se bodo odigrale v Ljubljani, ravno tako se bo tam odigral dan
slovenskega rokometa.
JANKO STREL je povprašal glede pobude o delegatih; ali obstoječi ostajajo in se pridružijo
še ostali; komisar in drugi. Če je temu tako, potem ne vidi problema. Če pa temu ni tako,
potem lahko razume, da ZDRSS nima več delegatov, kar bi predstavljalo izredno velik
problem. Lahko se vrnejo tudi na star sistem, ko je bil delegat, napoten s strani RZS in pa
kontrolor, napoten s strani ZDRSS. Ta sistem je seveda dražji. Predlog, ki je bil podan na
predsedstvo je nedodelan, premalo prediskutiran in argumentiran. Vsekakor je proti temu
predlogu.
PREDSEDNIK je povedal, da je to le del postopka, kako stvari še bolje organizirati oz. je
šele začetek dogovarjanj. Je pobuda, ki dobi svojo legitimnost s tem, ko jo potrdi
predsedstvo.
TOMAŽ JERŠIČ je povedal, da je namensko napisal, da se sprejme pobuda, na podlagi
katere bi se kasneje začeli dogovarjanja. Ne želi, da bi pisarna sama pričela z nekimi
aktivnostmi, temveč želi, da predsedstvo prej to potrdi. Nabor delegatov bi se s tem novim
sistemom širil.
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FRANCI PLIBERŠEK se je strinjal s pobudo generalnega sekretarja, saj bo tako tekmovanje
boljše in bolj zanimivo. To ni mogoče narediti čez noč, rešitev bo potrebno najti v
sodelovanju med RZS, ZDRSS in ZROPS.
IZIDOR KRIVEC je ravno tako soglašal, da bi bilo morda bolje, da so delegati napoteni s
strani tekmovanja, vendar pa mora iti predlog skozi sprejemljivo proceduro.
JOŽE GALOF je povedal, da naj bi bil delegat podaljšana roka tekmovanja in ne ZDRSS.
MATJAŽ AVSEC je predlagal, da naj se upošteva tudi stroškovni vidik teh sprememb.
PREDSEDNIK je predlagal, da se do naslednje seje predsedstva pripravi predlog, o katerem
se bo predsedstvo lahko pogovarjalo. Predlog na j bo tudi stroškovno optimiziran. Predlagal
je
SKLEP
1. Sprejme se poročilo generalnega sekretarja o realizaciji sklepov prejšnjih sej
predsedstva ter o aktivnostih RZS za obdobje od zadnje seje predsedstva.
2. Predsedstvo RZS sprejme pobudo Registracijske komisije RZS glede centralnega
vodenja registracij in posledično ukinitve področnih registracijskih komisij.
3. Pisarna RZS je zadolžena, da do naslednje seje predsedstva izdela predlog
sprememb na področju delegatov RZS, ki mora vsebovati tudi stroškovni vidik.
Sklep je bil sprejet z večino glasov; ZA 11/PROTI 1/VZDRŽAN 0.

Ad. 4
Pri razlagi revidiranih računovodskih izkazov za leto 2008, predsednik predal besedo
Tomažu Jeršiči in Dori Kastelic.
TOMAŽ JERŠIČ je povedal, da je bilo revizijsko mnenje pozitivno, poslovni izid pa je bil
negativen, in sicer v višini 462.752 EUR. Negativen poslovni izid iz poslovanja je bilo
zaslediti že v letu 2007, v letu 2008 pa je bil izpad sponzorskih sredstev kar v višini 245.000
EUR. Obenem velja omeniti, da je prišlo tudi do likvidnostnih težav zaradi plačila davka od
dohodka pravnih oseb. Pri prodaji poslovnih prostorov se je ustvaril dobiček, na podlagi
katerega smo bili zavezani k plačevanju akontacij davka od dohodka v višini 124.000 EUR.
Pri bilanci stanja je povedal, da je pasivna stran dobro pokrita z aktivno, saj smo lastniki
poslovnih prostorov, obenem pa smo dobiček od prodaje in nakupa poslovnih prostorov
naložili v vrednostne papirje.
PREDSEDNIK je povedal, da izguba sicer je, vendar pa imamo zelo močno aktivo. Predlagal
je
SKLEP
Predsedstvo se seznani z revidiranimi računovodskimi izkazi za leto 2008.
Sklep je bil soglasno sprejet.; ZA 12/PROTI 0/VZDRŽAN 0.

Ad. 5
PREDSEDNIK je pri planu RZS za leto 2009 predal besedo generalnemu sekretarju.
TOMAŽ JERŠIČ je predstavil plan in informiral predsedstvo, da plan kaže presežek
odhodkov. Če hočemo izvesti vse načrtovane programe, potem nam zmanjka sredstev.
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Trenutno je v podpisu za 100.000 EUR sponzorskih pogodb. Glede programov reprezentanc
je povedal, da jih namerno nismo krčili, saj moramo imeti toliko poguma, da bomo
manjkajoča sredstva poskušali dobiti, tudi s pomočjo predsedstva. Leto 2009 bi vsekakor
želeli zaključiti z ničlo.
PREDSEDNIK je povedal, da je denar redka dobrina in da že poteka bitka za denar. To
najbolj vedo predstavniki klubov. Opozoril je na dva elementa, in sicer na športne
rezultate, ki bodo povečali interes sponzorjev za sodelovanje. S tem bo rokomet dobil nove
vlagatelje. Drugi element pa je prispevek članov predsedstva, ki so iz gospodarstva, in
sicer naj bi vsak prispeval po 50.000 EUR.
FRANCI BLIBERŠEK je menil, da se moramo vprašati, kaj lahko naredimo za promocijo; več
prenosov, več rokometnih oddaj. RTV Slovenija je že dala ponudbo za oglaševanje.
Vključiti bi bilo potrebno tudi sodnike, navijače, ženska tekmovanja. Več promocije
rokometa bi moralo biti narejeno tudi v časopisih. Vsi sponzorji rokometa bi se morali
združiti in delati na promociji.
PREDSEDNIK je povedal, da se je opravil sestanek med ZROPS in pisarno RZS, ki je bil zelo
koristen. Dogovorili so nekaj stvari za skupno pot. Postavljeno je bilo stališče, da je ZROPS
sicer samostojna oseba, vendar znotraj RZS. Definirati je potrebno, kaj je skupno in kaj je
specifično. Evidentirati so poskušali skupni interes in to je kvaliteta rokometa. Določene
stvari so pomembne; pravilniki in komisije naj bi se ne podvajali. Prišli so celo do
razmišljanja, da bi v okviru ZROPS razmišljali tudi o ženskem delu, saj se je tako lažje
pogovarjati s partnerji.
DUŠAN ZORKO je povprašal, ali s potrditvijo tega plana potrjujemo izgubo. Sam je
sodeloval v sanacijah klubov, in lahko iz prve roke pove, da takšno izgubo ni tako
enostavno pokriti. Zavedati se moramo, da sredstev ni oz. so zelo draga.
IZIDOR KRIVEC je predlagal, da se zadolži pisarno RZS, da pripravi rebalans, če ne bodo
uspešni pri pridobivanju sponzorjev, tako da ne bi šli zavestno v izgubo.
PREDSEDNIK je povedal, da na leto 2008 ne moremo vplivati, na leto 2009 pa seveda lahko.
Predsedstvo bo sprejelo načrt, ki mora biti enak nič. Pisarna in predsedstvo mora delati na
pridobivanju sponzorskih sredstev, bolj učinkoviti pa moramo biti tudi na stroškovni strani.
Razmišljanje predsedstva torej je, da mora biti plan uravnotežen tako na prihodkovni kot
tudi na stroškovni strani. Podal je
SKLEP
1. Predlagan plan RZS za 2009 se ne sprejme.
2. Predsedstvo daje nalogo pisarni RZS, da uravnoteženo vodi prihodke in stroške v
letu 2009, s ciljem doseganja uravnoteženega plana za leto 2009, ki mora imeti
najmanj ničelni rezultat.
Sklepa sta bila soglasno sprejeta; ZA 12/PROTI 0/VZDRŽAN 0.

Ad. 6
PREDSEDNIK je pod to točko predal besedo dr. Marku Šibili.
Dr. MARKO ŠIBILA je povedal, do so na SS poskušali sprejeti konceptualni sklep glede
vodenja mlajših reprezentanc, in sicer so predlagali, da bi bili trenerji potrjeni za štiri
leta. V nadaljevanju so izpeljali tudi postopek evidentiranja in predstavitve potencialnih
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kandidatov. Predsedstvu so posredovani predlogi trenerjev, za katere menijo, da so tisti
najboljši.
Dr. MARTA BON je povedala, da je bilo rečeno, da naj bi bile izpeljane vse akcije. Sama
misli, da temu ni tako. Glede sodelovanja je povedala, da bi se morali dobiti trenerji,
vodstvo pisarne ter podprti akcije, ki bi imeli največji učinek. Želela bi denimo, da bi se
mladinke pomerile s tujkami iz RK Krima. To ne bi ustvarilo nobenega stroška. Dober
predlog so tudi reprezentančni ponedeljki. Imamo dobre generacij, vendar moramo vedeti,
da tudi druge zveza dobro delajo.
PREDSEDNIK je dal podporo predlogom dr. Marte Bon.
Dr. MARKO ŠIBILA je podal oceno, da je bilo delo z mladimi že prej dobro, vendar naj se
kljub temu izkoristijo še ostale možnosti. Majhni smo, zato si lahko privoščimo enodnevne
akcije, učinek s strokovnega vidika je namreč lahko velik. Reprezentančni ponedeljki so že
potekali in premalo se poslužujemo tega. Je pa potrebno, da v tem vsi sodelujejo, tudi
klubi. Ta način aktivnosti je potrebno skoordinirati predvsem za mladinsko reprezentanco,
kjer so bodoči igralci za člansko reprezentanco. Na področju mladih se torej dobro dela,
vendar delajo tudi drugi. Od držav bivše Jugoslavije so se na mladinsko SP uvrstil samo
Slovenci. Uvrstili so se tudi Nizozemci, ki so bili še nedolgo nazaj eksoti, vendar v zadnjem
času dobro delajo in se uvrščajo na čedalje več tekmovanj.
PREDSEDNIK je predlagal, naj trenerji pripravijo učinkovite programe, sodelujejo pa naj
tudi klubi. Tomaž Jeršič bo predstavljal mediatorja med tema dvema zadevama.
Tekmovanja so tik pred zdajci in potrebno je čim hitreje ukrepati.
BOŠTJAN KOZOLE je menil, da je to dobra iztočnica, saj so stroški storitev visoki. Tukaj se
da stvari racionalizirat. Enodnevne akcije so smiselne in naj se jih planira predvsem
pozimi.
PREDSEDNIK je povedal, naj se pod to točko diskutira tudi o predlogih za trenerje. Podal je
mnenje, da je bolj smiselno, da imamo specialiste za posamezne starostne kategorije, in
da imajo zaradi tega trenerji tudi daljši mandat. Dokončno se posamičnega trenerja potrdi
po velikem uradnem tekmovanju. Predlagal je
SKLEP
1. Predsedstvo RZS se seznanja z zapisniki sej z dne 03.12.2008, 29.01.2009 in
24.02.2009.
2. Na predlog SS predsedstvo sprejema sklep, da so trenerji mlajših reprezentanc
(mladinska, kadetska, U-16, U-14) imenovani za obdobje 4 let za isto starostno
kategorijo, pod pogojem pozitivne ocene SS prvega podanega poročila.
Sklepa sta bila soglasno sprejeta; ZA 13/PROTI 0/VZDRŽAN 0.

Ad. 7
PREDSEDNIK je pod to točko na predlog Strokovnega svet podal na glasovanje naslednje
predloge
SKLEP
1. Slavku Iveziču, trenerju mladinske moške reprezentance Slovenije, se podaljša
mandat za isto starostno kategorijo do 31.08.2012 pod pogojem pozitivne ocene
SS poročila iz prve uradne reprezentančne akcije.
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2. Tomažu Juršiču, trenerju kadetske moške reprezentance Slovenije, se podaljša
mandat za isto starostno kategorijo do 31.08.2012 pod pogojem pozitivne ocene
SS poročila iz prve uradne reprezentančne akcije.
3. Imenuje se Sašo Prapotnika za trenerja reprezentance dečkov U-16 do 15.06.2013
pod pogojem pozitivne ocene SS poročila o delu za sezono 2009/2010.
4. Imenuje se Marjana Potokar za trenerja reprezentance dečkov U-14 do 15.06.2013
pod pogojem pozitivne ocene poročila SS o delu za sezono 2009/2010.
5. Urošu Bregarju, trenerju mladinske ženske reprezentance Slovenije, se podaljša
mandat za isto starostno kategorijo do 31.08.2012 pod pogojem pozitivne ocene
SS poročila iz prve uradne reprezentančne akcije.
6. Tomažu Čaterju, trenerju kadetske ženske reprezentance Slovenije, se podaljša
mandat za isto starostno kategorijo do 31.08.2012 pod pogojem pozitivne ocene
SS poročila iz prve uradne reprezentančne akcije.
7. Imenuje se Milana Ramšaka za trenerja reprezentance deklic U-14 do 15.06.2013
pod pogojem pozitivne ocene poročila SS o delu za sezono 2009/2010.
8. Imenuje se Slavka Iveziča za vodenje moške univerzitetne reprezentance za
univerzitetno EP, ki bo potekalo od 15. – 21.06.2009.
Sklepi so bili soglasno sprejeti; ZA 14/PROTI 0/VZDRŽAN 0.

Ad. 8
PREDSEDNIK je pod to točko podal besedo Leopoldu Kalinu.
LEPOLD KALIN je povedal, da je bil sklep prejšnje seje predsedstva, da se pripravijo
osnovna izhodišča za 11. dan slovenskega rokometa ter da se predlaga ustrezen termin in
kraj odvijanja. 11. dan slovenskega rokometa bi tako potekal 06.06.2009 v Športni dvorani
Slovan v Ljubljani. Za nasprotnika moški članski reprezentanci so uspeli dobiti
reprezentanco Slovaške.
PREDSEDNIK je povedal, da je vesel, da se bo organiziral dan slovenskega rokometa.
Pisarna RZS je zadolžena za organizacijo le tega, ki mora biti tako briljantna kot sta bila
organizirana kvalifikacijska turnirja v Celju in Ormožu. Obenem je postavil vprašanje glede
podelitve priznanj in nagrad za naj igralca in igralko ter ostala morebitna priznanja.
TOMAŽ JERŠIČ je informiral prisotne, da bi se podeljevanje priznanj za naj igralke in
igralce organiziralo skupaj z ZROPS, in sicer pred začetkom naslednje sezone.
PREDSEDNIK je povedal, da naj se zadeve organizirajo na dnevu slovenskega rokometa, saj
je to odmeven in primeren dogodek za tovrstne zadeve, zato je predlagal sprejem sklepa z
dodatkom.
SKLEP
Sprejme se informacija o terminu in poteku 11. dneva slovenskega rokometa, in sicer
06.06.2009 v dvorani Kodeljevo v Ljubljani, na katerem naj se organizira tudi
podelitev nagrad in priznanj najboljšim igralkam in igralcem.
Sklep je bil soglasno sprejet.; ZA 13/PROTI 0/VZDRŽAN 0.

Ad. 9
PREDSEDNIK je pri tej točki predal besedo Leopoldu Kalinu.
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LEOPOLD KALIN je povedal, da je po njegovem mnenju najbolj primerno, da se kandidira
za EP 2014 za ženske, pred tem pa bi lahko organizirali kakšno mladinsko prvenstvo. IHF bo
razpis za svetovna prvenstva objavil po volilnem kongresu v Kairu.
PRESDEDNIK je povedal, da so SP zelo draga, saj nastopa obsežno število udeležencev.
Predlagal je, da se osredotočimo na EP, saj nimamo več veliko časa za razmišljanje o
kandidaturi. Zanima ga tudi mnenje Strokovnega sveta. Sam je razmišljal o kandidaturi za
EP 2014 za članice, pri moških pa EP 2012 mladinci.
Dr. MARTA BON je povedala, da se strinja z organizacijo ženskega članskega prvenstva.
Dr. MARKO ŠIBILA je menil, da bi se morali za moške posvetovati, predvsem če
razmišljamo, da se prvenstvo organizira tedaj, ko imamo dobro generacijo. Splošno oceno
bi se dalo napraviti.
PREDSENIK je menil, da bi Marko Šibila podal oceno, ali je bolje kandidirati za mladinsko
ali kadetsko EP 2012. Ocena mora biti podana do 15.05.2009, ko je zadnji dan za oddajo
kandidature za organizacijo. Vsekakor bo to velika vzpodbuda za mlade. Predlagal je
SKLEP
1. Predsedstvo RZS potrjuje kandidaturo za organizaciji EP 2014 za članice.
2. Dr. Marko Šibila do 15.05.2009 pada oceno o perspektivnosti generacij, ki bodo v
letu 2012 predstavljale mladinsko in kadetsko reprezentanco. Na podlagi ocene
RZS poda kandidaturo ali za EP 2012 za mladince ali za EP 2012 za kadete.
Sklepa sta bila soglasno sprejeta; ZA 13/PROTI 0/VZDRŽAN 0.

Ad. 10
PREDSEDNIK je pri tej točki predal besedo Tomažu Jeršiču.
TOMAŽ JERŠIČ je izjavil, da se je za namen potrditve kandidatov za člane komisij IHF-a
sklicalo korespondenčno sejo predsedstva, kjer so potrdili tri kandidate: Alenko Cuderman,
Leona Kalina in Darka Repenška. V vmesnem času so se zgodile nekatere stvari, in sicer je
Alenka Cuderman umaknila svojo kandidaturo, saj ni v skladu z njeno funkcijo na EHF-u –
članica Arbitražnega razsodišča. Glede Leona Kalin in Darka Repenška so v medije prišle
obtožbe glede njunega neustreznega ravnanja. Z vsemi akterji se je organizirala novinarska
konferenco na RZS. Na osnovi tega so se zgodile dve stvari; časnik Ekipa je javno pozval
predsedstvo, da umakne kandidaturo Leona Kalina, prišla pa je še pobuda Janeza
Martinčiča, da pozove kandidata Leona Kalina in Darka Repenška naj umakneta svoji
kandidaturi.
PREDSEDNIK je menil, da je glede na pisanje v mediji in glede na poziv časnika Ekipe prav,
da podamo določene odgovore. Dokler zadeva ni dokazana, ne moremo nič govoriti. Menil
je, da je prav, da se situacija prediskutira tudi na predsedstvu. Pozval je Janka Strela, da
poda svoje mnenje, pa tudi ostale člane predsedstva.
JANKO STREL je povedal, da je bil v kontaktu z vsemi tremi ter na osnovi tega sprejel
odločitev. Stoji za besedami, ki jih je izrekel na novinarski konferenci, in sicer, da verjame
v njihovo poštenje.
MATJAŽ AVSEC je menil, da nikjer ni zasledil, da bi bilo komurkoli karkoli dokazano.
Zanimivo je tudi dejstvo, da so se obtožbe pojavile prav v predvolilnem času. Prav je, da
ima tudi RZS svoje predstavnike v organih IHF-a.
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IZIDOR KRIVEC je menil, da omenjene ljudi poznamo bolje kot sami mediji, ki včasih ne
poročajo ravno točno. Vsekakor se ne more umakniti kandidatur na osnovi natolcevanja.
Sam podpira oba kandidata.
FRANC KRAŠOVEC je podal mnenje, da moramo imeti svoje ljudi v organih IHF-a, če
hočemo imeti vpliv. Seveda se postavlja vprašanje, kdo je pravi kandidat. Pravi kandidat
mora biti izvoljiv in mora ustrezati tudi RZS. Podal je mnenje, da se nimamo glede česa
opredeljevati. Sam meni, da so obtožbe neosnovane, kdor pa meni drugače, naj prinese
dokaze. Čas bo pokazal svoje.
Dr. MARTA BON je podala vprašanje, zakaj RZS ne razmišlja, da bi še koga nominirala v
organe IHF-a ter ali je RZS imela kakšno korist v zvezi s pozicijo Leona Kalina na mestu
člana Tekmovalne komisije IHF-a oz. kasneje tudi predsednika te komisije.
TOMAŽ JERŠIČ je podal razlago, da mora Leon Kalin delovati na tej poziciji neodvisno,
imamo pa s tem predčasne informacije o raznih dogodkih in postopkih. Več kot imamo ljudi
v organih IHF-a, več je možnosti vpliva.
IZIDOR KRIVEC je menil, da so te zadeve nemerljive, določena korist sigurno obstaja.
JOŽE GALOF je izrazil, da ne bo podprl Lena Kalina, ker je poskušal krivdo prevaliti na
svojega brata.
BOŠTJAN KOZOLE je menil, da ne more soditi, dokler krivda omenjenima osebama ni
dokazana. Slovenski sodniki so dobri, celo eni najboljših in ponovil je mnenje ostalih
članov predsedstva, da potrebujemo v organih IHF-a čim več svojih ljudi. Izrazil je tudi
presenečenje glede informacije, ki jo je podal Jože Galof. Če je temu tako, potem ima
glede Leona Kalina zadržek.
JANKO STREL je izrazil razumevanje nad dilemo Jožeta Galofa in Boštjana Kozoleta. Podal
je informacijo, da se je Leon Kalin opravičil za izrečene besede. Leon Kalin že deluje na
funkciji, za katero kandidira in škoda bi bilo, da ga ne bi potrdili.
PREDSEDNIK je menil, da obtožbe o Leonu Kalinu in Darku Repenšku niso bile na isti ravni.
Tudi mediji so o tem različno poročali. Če mnenja predsedstva ne bodo jasna, imamo
možnost podati zadevo v razsojanje skupščini RZS.
IZIDOR KRIVEC je menil, da je predsedstvo visoko avtoritativen organ in lahko sprejme to
odločitev. Če Leona Kalina ne podpremo, smo lahko izgubili pomembno pozicijo v svetu.
PREDSEDNIK je predlagal, da bi se za kandidata predsedstvo ponovno posamično izreklo. Na
glasovanje je dal predlog :
SKLEP
1. Predsedstvo potrjuje Darka Repenška za kandidata za predsednika Sodniške
komisije IHF-a.
Sklep je bil soglasno sprejet; ZA 13/PROTI 0/VZDRŽAN 0.
SKLEP
2. Predsedstvo potrjuje Leona Kalina za kandidata za predsednika Tekmovalne
komisije IHF-a.
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Sklep je bil sprejet z večino glasov; ZA 8 (Avsec, Krivec, Krašovec, Novak, Pliberšek, Puš,
Strel, Zorko) /PROTI 1 (Galof)/VZDRŽAN 4 (Bobinac, Kozole, Bon, Šibila).
Dr. MARTA BON je ob koncu predlagala, da bi se v bodoče na volilne kongrese pravočasno
pripravili,tako da bomo res predlagali kandidate, ki so pravi in tudi izvoljivi.
MATJAŽ AVSEC je predlagal, da bi ti ljudje tudi poročali matični zvezi o svojem delu v tem
organu.
PREDSEDNIK je potrdil predloge ter predlagal, da se vse osebe, ki so člani organov EHF ali
IHF komisij povabi na sejo predsedstva, da ustno podajo informacijo o delu.

Ad. 11
PREDSEDNK je pod to točko predal besedo Samu Kuzmi.
SAMO KUZMA je povedal, da se zaradi odstopnih izjav nekaterih članov področnih
registracijskih komisij, imenujejo nove.
PREDSEDNIK je podal predlog
SKLEP
1. Imenuje se področna registracijska komisija Maribor v naslednji sestavi: Kristijan
Ladič - predsednik, Renata Narat - članica in Božo Štöger - član.
2. Imenuje se področna registracijska komisija Goriška v naslednji sestavi: Viko
Bobek – predsednik, Senka Jusup – članica in Marjan Rupnik – član.
Sklepa sta bila soglasno sprejeta; ZA 13/PROTI 0/VZDRŽAN 0.

Ad. 12. a
PREDSEDNIK je pod to točko predal besedo Tomažu Jeršiču.
TOMAŽ JERŠIČ je povedal, da so se s predstavniki ZDRSS dogovarjali in tudi prišli do
skupnega imenovalca - stroški sojenja za naslednjo sezono. Tudi ZDRSS je delno ugodila
klubom, ki so želeli znižanje stroškov sojenja. Pohvalil je angažma Janka Strela, brez
katerega ne bi bilo dogovora.
PREDSEDNIK je menil, da je pravilno, da je tudi ZDRSS pristopila h kompromisu glede
stroškov.

Ad. 12. b
PREDSEDNIK je pod to točko predal besedo Tomažu Jeršiču.
TOMAŽ JERŠIČ je povedal, da je izvoljen član Primož Koščak podal pisno odpoved z mesta
člana Statutarne komisije RZS. Predsedstvo ima možnost, da za čas med dvema
skupščinama imenuje nadomestnega člana komisije. Matjaž Štrakel je bil evidentiran
kandidat na volilni seji skupščine.
SKLEP
Predsedstvo imenuje Matjaža Štrakla za nadomestnega člana Statutarne komisije
RZS.
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Sklep je bil soglasno sprejet; ZA 13/PROTI 0/VZDRŽAN 0.

Ad. 12. c
PREDSEDNIK je pri točki, ki je obravnavala nezaupnico članom Arbitražne komisije predal
besedo Tomažu Jeršiču.
TOMAŽ JERŠČ je povzel vsebino nezaupnice podane s strani Janeza Martinčiča in Aleša
Praznika ter podal mnenje, da gredo tekmovanja h koncu in da zadeva ni več aktualna.
Predlagal je, da se s pobudo seznanijo, vendar je ne sprejmejo. Se bo pa pobuda
upoštevala pri organizaciji tekmovanj v naslednji sezoni.
JANKO STREL je menil, da je pobuda korektna, saj je potrebno v dogovoru upoštevati tri
partnerje. Določene zadeve se ne morejo sprejemati samo s strani enega partnerja.
Zadeve je potrebno začeti urejati pravočasno, tako da se lahko sprejme skupna odločitev.

Ad. 12. d
TOMAŽ JERŠIČ je povedal, da je s strani Združenj 1. B ženske lige in Združenja tekmovanja
mladih prišla pobuda o članstvu njihovega predstavnika v predsedstvu. Akti RZS določajo,
da morajo biti predstavniki potrjeni na skupščini RZS.
PREDSEDNIK je predlagal, da se pripravi odgovor ter se jih s tem obvesti o proceduri. Ob
18:00 se je vsem skupaj zahvalil za prisotnost in sodelovanje ter zaključil sejo predsedstva.

Ljubljana, 15.05.2009
Franjo Bobinac, l.r.
Predsednik Rokometne zveze Slovenije
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