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ZAPISNIK
5. seje predsedstva Rokometne zveze Slovenije,
ki je bila v sredo, 09. marca 2011 ob 18.00 uri,
v konferenčni dvorani Centra Stožice v Ljubljani.
PRISOTNI ČLANI PREDSEDSTA: Franjo BOBINAC, Matjaž AVSEC, Jože GALOF, mag. Urban
GOLOB, Metka KOCBEK, Karlo KASTELIC, Izidor KRIVEC, Boštjan KOZOLE, Janez MARTINČIČ,
Franci PLIBERŠEK, Aleš PRAZNIK, dr. Bor ROZMAN, Aleksander SVETELŠEK, Borut ŠKABAR;
ODSOTNI ČLANI PREDSEDSTVA: Franc KRAŠOVEC, Zdravko POČIVALŠEK, Zoran JANKOVIĆ, Janez
ŠKRABEC, Dušan ZORKO;
OSTALI PRISOTNI: Mitja GOBEC, Vanja HRIBERNIK, Darko REPENŠEK, Irena STARC, Tomo
VODOPIVEC, mediji.
DNEVNI RED:
1. Seznanitev in potrditev zapisnika 4. seje predsedstva RZS;
2. Imenovanje Toneta Tislja za selektorja ženske članske reprezentance Slovenije;
3. Poročilo s 1. konstitutivne seje Strokovnega odbora RZS z dne 02.03.2011 (Franjo
Bobinac);
4. Predstavitev projekta »Mladi sodnik« (Aleš Praznik);
5. Postopek razširitve članov predsedstva RZS s strani stroke in trenerske organizacije
(Franjo Bobinac);
6. Tekoče zadeve in razno.
PREDSEDNIK Franjo BOBINAC je pozdravil vse navzoče ter odprl 5. sejo predsedstva RZS. Izrazil
je zadovoljstvo nad razprodano dvorano Stožice. Vsem se je zahvalil za enotnost pri tem
projektu, predvsem klubom za dober obisk ter medijem, ki so poročali o tem projektu. V
nadaljevanju je podal informacijo, da je ob pričetku seje prisotnih 14 od 19 članov predsedstva
RZS.
SKLEP
5. seja predsedstva RZS je sklepčna, saj je ob pričetku seje prisotnih 14 od 19 članov
predsedstva RZS.
PREDSEDNIK je na glasovanje podal predlog dnevnega reda.
SKLEP
Potrdi se predlagani dnevni red 5. seje predsedstva RZS.
Sklep je bil soglasno sprejet (14 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽAN).

Ad 1.
Seznanitev in potrditev zapisnika 4. seje predsedstva

PREDSEDNIK je pozval k pripombam na zapisnik 4. seje predsedstva RZS.
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MATJAŽ AVSEC je podal pripombo, da smo na seji pod 11. točko govorili tudi o pravilih
tekmovanja, ki se sredi sezone ne morejo spreminjati. Nove predloge morajo združenja podati
pred pričetkom sezone, komisija pa naj jih pregleda ter uskladi.
PREDSEDNIK je poprosil, da se zapisnik dopolni s pripombo Matjaža Avsca. Na glasovanje je
podal zapisnik s pripombo.
SKLEP
Sprejme in potrdi se zapisnik 4. seje predsedstva RZS.

Sklep je bil soglasno sprejet (14 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽAN).

Ad 2.
Imenovanje Toneta Tislja za selektorja ženske članske reprezentance Slovenije
PREDSEDNIK je povedal, da se, kot je bilo na zadnji seji napovedano, za selektorja ženske
članske reprezentance za naslednje obdobje imenuje Toneta Tislja, za kar je Strokovni odbor
RZS že dal soglasno pozitivno mnenje. Dodal je, da je bil Tone Tiselj njegov prvi kandidat že
pred imenovanjem njegovega predhodnika, vendar je le ta imel takrat druge izzive v klubu RK
Celje Pivovarna Laško. Povedal je še, da glede na zaključeno sodelovanje z Ivico Rimanićem
ter po opravljenih razgovorih s kandidati, izbranega selektorja Toneta Tislja ni potrebno
dodatno predstavljati. Predsednik je besedo predal Tonetu Tislju, da se osebno predstavi.
TONE TISELJ je povedal, da je za člane predsedstva pripravil svoj življenjepis ter svoje
predloge glede ženskega rokometa v prihodnosti. V delo reprezentance je bil vpet že od
samega začetka, torej že od leta 1990. Od tedaj se ga drži sloves, da je neposreden in
brezkompromisen. Menil je, da je to edini način za uspeh. Trenutno stanje v družbi poudarja
uspeh brez dela in truda, vendar v športu to ni možno. Čez noč se uspeha ne da ustvariti.
Predstavil je primere slovenskih klubov, ki so potrebovali veliko časa, da so končno dosegli
uspeh (RK Celje Pivovarna Laško, RK Gorenje Velenje, RK Krim, RK Cimos Koper). Selektor
ženske članske reprezentance je bil že pred 10-imi leti. Zadnji stik z ženskim rokometom je
imel v Črni gori, ko je bil selektor črnogorske reprezentance ter trener rokometnega kluba
Budučnost. Trenutno situacijo v slovenskem rokometu je označil kot specifično, ne pa tako črno
kot se govori. Igralski kader v mlajših reprezentancah je dober, še posebno letnika 1988 in
1990. Te reprezentance so se redno uvrščale na velika tekmovanja, kjer so dosegale mesta od 4
do 12. Menil je, da lahko naredijo primerljiv rezultat s prejšnjimi generacijami.
V gradivu je naredil analizo za nazaj, in sicer za dva olimpijska ciklusa, pripravil pa je tudi
strategijo ter postavil cilje. Uspeh je odvisen od vseh nas. Rokomet kot športna panoga ima v
Sloveniji veliko priložnost, saj je to poceni šport, ki ima že dolgo tradicijo. Razvoj slovenskega
rokometa je odvisen od vseh prisotnih na današnji seji. Želel bi, da ima rokomet v Sloveniji
tako zdrave temelje kot na Danskem. Vsekakor ima rokomet v Sloveniji dobro podlago. Smer
razvoja ni odvisna od današnje tekme, temveč od naših odločitev oz. potez.
PREDSEDNIK se mu je zahvalil za poučno in zanimivo razlago ter pozval k vprašanjem.
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IZIDOR KRIVEC je glede na pomen dolgoročnosti dela z reprezentanco povprašal Toneta Tislja,
ali se mu bo uspelo upreti potencialnim mikavnim ponudbam, ki utegnejo priti iz kluba ter
zadržati mandat. Pogoste menjave selektorjev so se izkazale za neproduktivne.
TONE TISELJ je odgovoril, da so to stvari, ki niso odvisne od samega trenerja temveč bolj od
druge strani ter, da ni nobene bojazni, če bodo šle stvari v pravo smer.
BORUT ŠKABAR ja vprašal, kako bo usklajeval obveznosti v primeru, da sprejme dodatno
klubsko obveznost.
PREDSEDNIK je podal informacijo, da je kandidat za selektorja Tone Tiselj dobil ponudbo za
profesionalnega ženskega selektorja. V primeru spremenjene situacije, bo o tem presojalo
današnje predsedstvo.
TONE TISELJ je odgovoril, da glede na to, da je že v preteklosti opravljal po dve in celo tri
funkcije hkrati, v tem ne vidi težave. Lažje je v ženskem rokometu opravljati reprezentančno
in obenem klubsko funkcijo kot v moškem. Povedal je še, da ženski rokomet nikoli ni imel
toliko možnosti kot moški ter, da bi ženske reprezentance dosegale veliko boljše rezultate, če
ne bi bile moške reprezentance tako privilegirane.
PREDSEDNIK je temo počasi zaključil. Ker ni bilo dodatnih vprašanj, je na glasovanje podal
predlog
SKLEP-a
Imenuje se Toneta Tislja za selektorja ženske članske reprezentance Slovenije do
31.12.2014.
Sklep je bil soglasno sprejet (14 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽAN).

Ad 3.
Poročilo s 1. konstitutivne seje Strokovnega odbora RZS z dne 02.03.2011
PREDSEDNIK je podal ustno poročilo s prve konstitutivne seje Strokovnega odbora RZS. Teme, ki
so jih obravnavale so bile dobre in zelo pomembne. Udeležba je bila 100%: dr. Marta Bon, Boris
Denič, Tone Goršič, Tone Tiselj, Slavko Ivezič, Tone Tiselj, dr. Marko Šibila, Miro Požun, Aleš
Praznik. Zanj so sicer vsi enaki in vsi vrhunski, zato se bo predsednikovanje menjavalo na eno
leto. Člani so bili soglasni, da s predsednikovanjem odboru prične Tone Tiselj, čez leto pa ga bo
nasledil Aleš Praznik, v nadaljevanju pa se bo o predsedniku odločal Strokovni odbor RZS. Vsi so
se strinjali, da je potrebno pripraviti strategijo razvoja rokometne igre do leta 2020. Vsak od
članov je izkušen za določeno področje, tako da se bodo teme razdelile. Seje Strokovnega
odbora bodo potekale vsak mesec. Na vsaki seji se določi termin prihodnje seje. Dogovorili so
se tudi, da bo na sejah prisoten generalni sekretar Mitja Gobec. Ker pa ni še toliko seznanjen z
rokometom, bo na sejah prisoten tudi Uroš Mohorič. Predsedstvo bo imelo v Strokovnem odboru
dobro podporo. Njegova vloga je posvetovalno telo predsedstva.
TONE TISELJ je povedal, da so v Strokovnem odboru zbrani ljudje, ki so v rokometu naredili
največ, kar je mogoče ter, da so primerljivi z ostalimi v Evropi. Razočaran bi bil, če jih
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predsedstvo ne bi izkoristilo. Če želimo napredovati in se še česa naučiti, moramo spraševati
tiste, ki imajo izkušnje.

Ad 4.
Predstavitev projekta »Mladi sodnik«
PREDSEDNIK je predal besedo Alešu Prazniku.
ALEŠ PRAZNIK se je zahvalil za besedo ter lepo pozdravil vse prisotne. Povedal je, da ga že vsi
poznamo ter na kratko opisal svojo športno pot, ki je bila polna uspehov.
Povedal je, da so bili sodniki včasih praktično neopazni, zaradi česar so bili zadovoljni vsi
sodelujoči, ne glede na izid tekme. Poudaril je, da moramo v športu delati z mladimi ljudmi, ki
so še nekontaminirani ter jih tudi na drugih področjih usmerjati v pravo smer. V klubih je zrasla
ideja o izobraževanju mladih sodnikov. Pri oblikovanju projekta so se zgledovali po tujih dobrih
praksah, ki jih bo potrebno še nadgraditi. V ta program je potrebno vključiti čim večje število
mladih že ob vstopu v srednjo šolo. Izobraževali naj bi se v petih sklopih, potrebno pa bi bilo
permanentno izobraževanje, ki bi nudilo neke osnove. V izobraževanje naj bi bili vpeti
tedensko in to v njihovem kraju bivanja. Poudaril je željo, da vsi postanemo del te zgodbe
oziroma rokometne družine, saj se mogoče niti ne zavedamo, kako pomembno je to za
Slovenijo.
MATJAŽ AVSEC je pohvalil projekt ter čestital za idejo. Imel je pripombo oziroma vprašanje, in
sicer, kdo bo mlade še treniral razen klubskih trenerjev.
ALEŠ PRAZNIK je odgovoril, da šolanje vrši trenerska in sodniška stroka. Na ta način se bo vršilo
permanentno izobraževanje v petih sklopih.
DARKO REPENŠEK je povedal, da v Sloveniji od oktobra lani velja potrjen program
usposabljanja za sodnike. Potrdil ga je Strokovni svet Republike Slovenije za šport, na podlagi
vloge Rokometne zveze Slovenije. Ta dokument je šel skozi dolgo proceduro: Fakulteta za
šport, Olimpijski komite Slovenije, veljaven pa je do leta 2013. Pomembno je razlikovati med
izobrazbo in usposabljanjem.
PREDSEDNIK je povedal, da se ideja nanaša na mlade, prišla pa je iz klubov. Zahvalil se je
Darku Repenšku za informacijo. Vsekakor je potrebno spoštovati proceduro. Predlagal je, da
predsedstvo podpre projekt Aleša Praznika z glasovanjem, čeprav je predstavitev projekta
Mladi sodnik zgolj informativna točka.
SKLEP
Predsedstvo podpira projekt Aleša Praznika »Mladi sodnik pri RZS«.
Sklep je bil soglasno sprejet (14 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽAN).
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Ad 5.
Postopek razširitve članov predsedstva RZS s strani stroke in trenerske organizacije
PREDSEDNIK je povedal, da je ta točka pravzaprav le napoved razširitve predsedstva s člani iz
stroke. Poudaril je, da se na vse seje vabi tudi predsednika Strokovnega odbora Toneta Tislja in
predsednika Združenja rokometnih trenerjev Slovenije dr. Marka Šibilo. Članstvo v predsedstvu
je stvar skupščine. Imenovanje bomo torej morali izpeljati znotraj predpisanih okvirov, vendar
naj se da pot stroki.

Ad 6. a
Tekoče zadeve in razno
PREDSEDNIK je pod to točko informiral prisotne, da je dobil dva predloga, in sicer pismo
Sandorja Andorke, ki predlaga, da se srečata in pogovorita glede slovenskih sodnikov. Vabilo bo
sprejel. Drugo pa je pismo, ki ga je prejel 25.02.2011 s strani ZDRSS, ki zahteva rešitev
problematike. Vsebina pisma izhaja iz dveh sklepov, ki ju je sprejelo predsedstvo ZDRSS.
Predlagali so čimprejšnji sestanek, vendar sam žal ni imel časa. Navajajo, da če se navedenih
rokov ne bodo držali, bodo z dnem 11.03.2011 odpovedali vsa sojenja na vseh tekmah. Vse to
ga je pripeljalo do tega, da ima predlog in prosi predsedstvo, da ga potrdi. Pisarna RZS bo z
njegovim pooblastilom dala pobudo vsem sodniškim parom, da se evidentirajo kot kandidati za
sojenje v okviru RZS, Evrope oz. sveta. Sam bo s predsedniki združenj (Jože Galof, Matjaž
Avsec, Janez Martinčič, Izidor Krivec in Karlo Kastelic) opravil razgovor. RZS vabi vse sodnike,
da pridejo in se evidentirajo pod RZS. Želijo, da je sojenje servisna usluga. To ni glavna vloga
športne igre, je podporni element. Nobene zadeve ne prejudicirajo, RZS bo samo evidentirala
sodnike. Prosil je za podporo predsedstva.
SKLEP
Predsedstvo podpira predlog evidentiranja vseh rokometnih sodnikov kot kandidatov za
sojenje v okviru RZS.
Sklep je bil soglasno sprejet (14 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽAN).

Ad 6. b
Tekoče zadeve in razno

PREDSEDNIK je informiral člane predsedstva o pismu prejšnjega selektorja ženske članske
reprezentance Ivice Rimanića, ki sprašuje, kdaj bodo obravnavali njegovo pogodbo oz. razrešili
obveznosti iz pogodbe. Z Mitjem Gobcem bosta zadevo rešila v čim krajšem času. Selektor se
mu je pritožil, da ni dobil plače za februar. Plača oz. odpravnina mu seveda pripada. Obenem
pa sta se dogovorila, da v primeru uvrstitve reprezentance na EP selektor prejme nagrado v
višini dveh plač. Prosil je predsedstvo, da to tudi formalno potrdi.
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SKLEP
Predsedstvo potrjuje nagrado bivšemu selektorju Ivici Rimaniću za uvrstitev na EP 2010
Danska&Norveška v višini dveh mesečnih osebnih dohodkov.
Sklep je bil soglasno sprejet (14 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽAN).
IZIDOR KRIVEC je izrazil skrb, da zaradi pisma ZDRSS-ja ni jasno, ali bomo imeli sodnike za
naslednje kolo. Lahko bi se ustanovila delovna skupina, ki bi rešila ta problem. Ta sklep je bil v
redu, vendar nepopoln.
PREDSEDNIK je pojasnil, da to skupino predstavljajo predsedniki združenj. ZDRSS je postavil
ultimat, ki ni bil prvi. Predlagal je, da razmislijo o tem ali nameravajo soditi. Če ne bodo sodili
oni, bo pa kdo drug. Predlagal je, da niso talci sami sebi.
TOMO VODOPIVEC je omenil, da so podpisali pogodbo o sojenju pokalnih tekem za moške. V
pogodbi izrecno piše, da bodo sodili sodniki ZDRSS. Njihov apel je bil le, da se držijo te
pogodbe. Prosil je, naj se to uredi.
PREDSEDNIK je odgovoril, da se to ne bo uredilo, saj je predsedstvo RZS na svoji zadnji seji
sprejelo drugačno odločitev. Člani predsedstva so se strinjali, da pokalne tekme sodita obe
sodniški organizaciji. Obstajali so tudi drugi dogovori, ki se jih ni spoštovalo.
Dr. BOR ROZMAN je ob koncu pripomnil, da je rokomet v spletnih medijih in na kabelskih TV
programih slabo umeščen, saj ga marsikateri uvršča pod zavihek oz. rubriko »drugi športi«.
Predlagal je, da se na vse spletne medije in kabelske operaterje naslovi prošnja po posebnem
zavihku oz. rubriki »rokomet«. Obenem je še pripomnil, da spletna stran RZS ni posodobljena,
saj ob ponedeljkih še ni svežih rezultatov tekem.
PREDSEDNIK se je zahvalil za pobude, ki se bodo upoštevale. Ob koncu se je vsem zahvalil za
prisotnost ter ob 19:15 zaključil sejo predsedstva.
Ljubljana, 15.03.2011
Franjo Bobinac, l.r.
Predsednik Rokometne zveze Slovenije
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