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ZAPISNIK
8. seje predsedstva Rokometne zveze Slovenije,
ki je bila v sredo, 21.10.2009 ob 15:00 uri
v prostorih Rokometne zveze Slovenije, Leskoškova cesta 9e, 1000 Ljubljana.

PRISOTNI ČLANI: Franjo BOBINAC, Dušan KECMAN, Boštjan NAPAST, Franci PLIBERŠEK,
Janko STREL, Jože GALOF, Izidor KRIVEC, Matjaž AVSEC, Janez MARTINČIČ, Vesna PUŠ, Aleš
PRAZNIK.
ODSOTNI ČLANI: Franc KRAŠOVEC, dr. Marta BON, Zoran JANKOVIČ, Beno LAPAJNE,
Boštjan NAPAST, Andrijana STARINA KOSEM, dr. Marko ŠIBILA, Boško ŠROT, Dušan ZORKO.
OSTALI PRISOTNI: zaposleni pisarne RZS, mediji.
DNEVNI RED:
1. Potrditev zapisnika 7. seje predsedstva RZS;
2. Poročilo generalnega sekretarja o realizaciji sklepov prejšnjih sej predsedstva ter o
aktivnostih RZS za obdobje od zadnje seje predsedstva (Tomaž Jeršič);
3. Sodelovanje ZDRSS – ZROPS – RZS;
4. Imenovanje trenerja kadetske ženske reprezentance (Tomaž Jeršič);
5. Zaposlovanje vrhunskih športnikov - rokometašev v državni upravi (Tomaž Jeršič);
6. Poročilo o delu reprezentanc:
a) Moške reprezentanca (Roman Pungartnik);
b) Ženske reprezentanca (Leopold Kalin);
7. Zahteve za varstvo zakonitosti (Tomaž Jeršič):
a) RK Sava Kranj;
b) Ivica Obrvan;
c) ŠD Polje;
8. Predlog imenovanja predstavnika Združenja 1. B DRL ženske za člana predsedstva
po organizacijskem načelu (Tomaž Jeršič);
9. Sklic izredne seje skupščine RZS;
10. Sklic svečane seje skupščine ob 60 letnici RZS;
11. Tekoče zadeve in razno;
a) Nagrade moški članski reprezentanci za uvrstitev na EP 2010 Avstrija;
b) Nagrada moški mladinski reprezentanci za osvojeno bronasto medaljo na SP
2009 Egipt.
PREDSEDNIK Franjo BOBINAC je pozdravil vse navzoče ter odprl 8. sejo predsedstva RZS. V
nadaljevanju je podal ugotovitev, da je prisotnih 11 od 20 članov predsedstva RZS. Zahvalil
se je tudi medijem, ki so prišli v velikem številu. Zadnja seja je bila julija, v vmesnem
času pa smo dobili tudi bronasto medaljo mladincev na SP, za kar jim gredo vse čestitke.
Podal je ugotovitveni
SKLEP
8. seja predsedstva Rokometne zveze Slovenije je sklepčna saj je prisotnih 11 od 20
članov predsedstva RZS.
Predsednik je nadaljeval z branjem dnevnega reda ter predlagal
SKLEP
Potrdi se 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 prisotne pozval k pripombam na zapisnik 7. seje predsedstva. Ker pripomb
ni bilo je podal sklep:
SKLEP
Sprejme in potrdi se zapisnik 7. seje predsedstva RZS (zapisnik rednega dela in
zapisnik korespondenčnega dela predsedstva).
Sklep je bil soglasno sprejet (ZA 11/PROTI 0/VZDRŽAN 0).

Ad. 2
PREDSEDNIK je pri točki poročila generalnega sekretarja o realizaciji sklepov prejšnje seje
predsedstva ter o aktivnostih RZS za obdobje od zadnje seje predsedstva predal besedo
Tomažu Jeršiču.
TOMAŽ JERŠIČ je povedal, da je bil na prejšnji seji pomembnejši samo en sklep, in sicer
imenovanje selektorja moške članske reprezentance Slovenije. Omenil je vrhunski rezultat
moške mladinske reprezentance, ki je na SP v Kairu 2009 osvojila bronasto medaljo.
Sodelovanje z novimi selektorji je na visokem nivoju. Kot zelo pomembna se je izkazala
tudi vloga direktorja reprezentanc. Ostale reprezentančne akcije tečejo v skladu s planom.
Kljub težki gospodarski situaciji, reprezentančnih akcij nismo zmanjšali, zmanjšali pa smo
fiksne stroške. Pogoji so dobri, obveznosti so plačevane na rok in to se vidi tudi na igrišču.
Predsedstvo je informiral, da je Pivovarna Union postala generalni pokrovitelj Pokala
Slovenije za moške za sezono 2009/2010, za kar se Dušanu Zorku zahvaljuje. Zahvalil se je
tudi zaposlenim RZS, ki so imeli v pogodbi člen o usklajevanju osnovno bruto plače z
koeficientom rasti cen življenjskih potrebščin. Enoglasno so pristali, da se plače ne zvišajo.
Tudi ostali pogodbeni sodelavci so pristali na znižanje. Omenil je še, da se je Liga prvakov
in Liga prvakinj preselila na RTV Slovenijo, kar pomeni večjo gledanost in večjo
izpostavljenost medijev. Rokomet je tudi na televiziji pridobil pomembno mesto.
PREDSEDNIK je izjavil, da apelira na vse v predsedstvu, naj v tej težki situaciji pomagajo
klubom. Slovenski rokomet ima velik potencial, ki ga potrjuje preko reprezentanc.
Prvenstvo se je začelo brez Trbovelj, kar je res škoda. Tudi ženskim klubom ni lahko. Tako
Olimpija kot Krim imata finančne probleme. V Krimu so pridobili samo tretjino planiranih
prihodkov. Pomembno je, da v dobrih klubih igra čim več reprezentantov in reprezentantk.
Toliko reprezentantov in reprezentantk v državnem prvenstvu že dolgo ni bilo. Naj tako
ostane tudi naprej. Podal je
SKLEP
Sprejme se poročilo generalne sekretarja o realizaciji sklepov prejšnje seje
predsedstva ter o aktivnostih RZS za obdobje od zadnje seje predsedstva.
Sklep je bil soglasno sprejet (ZA 11/PROTI 0/VZDRŽAN 0).

Ad. 3
Pri točki sodelovanja ZROPS, ZDRSS in RZS je Franjo Bobinac povedal, da je namen
uvrstitve te točke na dnevni red seje predvsem ta, da se kot krovna organizacija seznanimo
s situacijo, saj ne moremo biti nevtralni do perečih zadev. Nesporazum med ZDRSS in
ZROPS smo poskušali arbitrirati in tako našli rešitev za dva kola. Kasneje so zadeve odvijale
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tako kot so se. Danes se mora o zadevah spregovoriti odkrito. Stališče krovne organizacije
pa bo povedal na koncu, ko bo povezal vse povedano.
JOŽE GALOF je povedal, da so podpisali pogodbo. Sklep prvoligaških klubov je bil, da se
žreba sodniške pare, ZDRSS pa na to ni pristala. Cene sojenja niso bile torej sporne, pač pa
način izbire sodniških parov. Ker soglasja ni bilo so pristopili k planu B, in sicer so podpisali
samostojne pogodbe s sodniki. Tako prvenstvo mirno teče. Tomaž Jeršič se je trudil, da bi
našli skupen jezik, vendar to do zdaj ni bilo mogoče.
JANKO STREL je povedal, da predstavlja še vedno večino sodnikov in delegatov v Sloveniji.
Z vsemi združenji so dosegli dogovor in ga tudi podpisali. Dogovorili so se o pravilih
sodelovanja. Pri ZROPS-u pa se je zataknilo, saj so zahtevali 10 – 12 sodniških parov, ki bi
jih kasneje žrebali. Ker so želeli, da se liga prične brez zapletov, so se usedli ter prišli do
kompromisa. Na naslednjem sestanku so se poskušali dogovoriti, kako bi izvedli celotno
sezono. Sami so podali predlog, ki bi upošteval želje ZROPS-a in tudi sistema
izobraževanja, ki ga imajo v ZDRSS. Derbije naj bi sodili najboljši sodniki, za tekme, ki niso
na najvišjem nivoju, naj bi komisija za delegiranje ZDRSS-ja ustrezno delegirala ustrezne
sodniške pare. Galof in Jug sta podala mnenje, da ZDRSS nima te pravice in da naj bi se za
vse tekme sodniški pari žrebali. Ker zaradi njihovega sistema izobraževanja in
napredovanja sodnikov to ni mogoče, so se glede dogovora za nadaljevanje sezone razšli.
Sedaj sodijo prvoligaške tekme sodniki, ki niso opravili ne teoretičnega ne praktičnega dela
izobraževanja oz. sodniki iz nižjih list, kar pod postavlja pod vprašaj kriterije iz pogodbe
sklenjene med ZDRSS in ZROPS. Adekvatne lige naj bi sodili adekvatni sodniki, kar je
določeno v pogodbi, ki so jo vsi podpisali. Sodniki, ki trenutno sodijo prvoligaške tekme so
tudi člani ZDRSS in podali so jih v disciplinski postopek, saj ne morejo soditi, ker nimajo
opravljenega ustreznega izobraževanja. Opozoril je še na dejstvo, da imamo pri
Strokovnem svetu za šport vlade Republike Slovenije sprejet sistem izobraževanja, ki
zahteva, da se ga udeležijo vsi sodniki in delegati. Kot predsednik ZDRSS je bil vedno za
dogovor, zato so letos dovolili Rudarju, Škofijam, da lahko tekmujejo, čeprav niso
poravnali dolgov in jih niso podali v suspenz. Sam meni, da je ZDRSS kooperativna, vendar
pa tekem ne more soditi samo 10 sodniških parov. Obstaja jih 18, ki bi lahko sodili takšne
tekme.
JOŽE GALOF je menil, da je pol stvari, ki jih je predstavil Janko Strel laž.
PETER LJUBIČ, predsednik strokovne komisije pri ZDRSS, je predstavil sistem tako
imenovanega delegiranega žreba, ki ga je njihova organizacija sprejela kot edino
dopustnega. Sodniki so ocenjeni od kontrolorjev, so usposobljeni, saj gredo čez vsa
usposabljanja in izobraževanja. Sodniki se uvrščajo na listo in tako napredujejo ali
nazadujejo. Imajo tudi kvote tekem. Žreb lahko povzroči situacijo, ko bi eni sodniki sodili
19 tekem, drugi pa nobene. Zavzemajo se za sistem, kjer bi se polovica tekem žrebala,
polovica tekem pa bi bilo delegiranih. Če bi bile tekme derbi, bi bilo razmerje lahko tudi
70:30. V teh 30 % delegiranih tekem bi bili tudi sodniki, ki jih kroglice ne bi imele rade in
manj izkušeni perspektivni sodniki. Tako bi omogočili, da se nadaljuje sistem sodniških list.
Način 50:50 bi ta sistem omogočil in sodniška organizacija se v polnosti strinja s takim
načinom.
JOŽE GALOF je menil, da so sami predlagali tudi kvoto mladih sodnikov, ki bi sodili manj
zahtevne tekme.
TOMAŽ JERŠIČ je menil, da obstaja velik problem v komunikaciji. Pred samim pričetkom
sezone so obstajali veliki pritiski. Prvo srečanje med ZDRSS in ZROPS je prineslo dogovor,
ki je zdržal dva kroga. Do dogovora o nadaljnjih kompromisnih rešitvah sploh ni prišlo.
Predloga Petra Ljubiča ni bilo na mizi. Do dogovora na naslednjem sestanku v isti sobi ni
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prišlo, saj sta organizaciji prizorišče zapustili. Sam je mnenja, da če je volja, je dogovor
možen. Tudi združenje druge lige je na svoji konferenci zavzelo stališče žrebanih sodniških
parih. Ponujen je bil predlog in stvar je bila dogovorjena. Ustanovila se je komisija sodniška je dala šest parov in ta komisija jih nominira. To omenja iz razloga, da ponazori,
da kjer je volja, tam je možen tudi dogovor. Pri dogovorih ZDRSS-ZROPS je pogrešal voljo
do kompromisne rešitve.
IZIDOR KRIVEC je bil član pogajalske skupina s sodniško organizacijo in prepričan je bil, da
je zadeva urejena. Presenečen je bil, da stvari tečejo v drugo smer. To meče slabo luč na
RZS. Sam meni, da mora imeti RZS večjo avtoriteto pri doseganju dogovorov. Po
njegovem, naj bi bili dogovori možen le ob potrditvi RZS. Naprej je treba postaviti pravila,
kako generalno delujejo zadeve. To kar se trenutno dogaja je že na meji ekscesov.
Ustanoviti novo sodniško organizacijo ni neka kvaliteta, ki bo pripomogla k rokometu.
Tekmovanje po njegovem mnenju ne bi smelo biti legitimno.
FRANCI PLIBERŠEK se je strinjal z nekaterimi stvari. Kot generalni sponzor je dal rok do
prvega avgusta, da se zadeve rešijo. Povedal je, da je ZROPS v dveh letih veliko naredil,
saj imajo kar 20-30 tv oddaj, posebne izdaje v časniku Ekipa,itd., zato je še vedno ostal
kot generalni sponzor. Tudi sam je sodeloval pri pogajanjih. Če bi bila dobra volja, bi se
dalo marsikaj narediti. Lahko se bi postavilo pravilo, da če je nekdo trikrat izžreban,
naslednjič ne gre več v boben. Pravila žreba se torej da določiti. Nova sodniška
organizacija je rešila tekmovanje. Naloga sodnika je, da sodi, katere tekme bo sodil pa ni
stvar sodnika.
MATJAŽ AVSEC je menil, da je potrebno jasno definirati razmerje med organizacijami
znotraj RZS in samo RZS. Upoštevati je potrebno tudi nekatera pričakovanja ZROPS in tudi
zmožnosti ZDRSS. Z dobro voljo se da vse argumentirati. Časovni interval za dogovor bi
moral biti dosti prej pred tekmovanjem.
DARKO REPRENŠEK je pojasnil, da je nastal šum v komunikaciji. Skrbi ga, da bi se to
pripisovalo ZDRSS. ZROPS je vztrajal samo na žrebu. Težko bi rekel, da ZROPS ni imel
ponudbe ZDRSS. O tem se sploh niso želeli pogovarjati. Zaradi možnega razmerja 19 proti 0
je žreb je neumesten in to vedo vsi tisti, ki so že bili na žrebu in so videli, kako je potekal.
JOŽE GALOF je menil, da je bilo s Pliberškom dogovorjeno, da bodo tekme sodili samo
najboljši sodniki. Osem parov je določal v boben Štefan Jug. Koliko se gre ZDRSS za
izobraževanje mlajših sodnikov kaže dejstvo, da je bil delegiran do šestine finala
letošnjega leta en mladi sodniški par. Oni so bili pripravljeni, da bi delali z mladimi.
Sodniška organizacija je od sodnikov s pogodbo zahtevala, da ne bodo sodili, če bo žreb.
PREDSEDNIK je menil, se je v preteklosti naredilo kar nekaj pozitivnih korakov v organizacij
prve lige. Ob tem vsa zahvala generalnemu sponzorju Mik Celje d.o.o.. Vse to kar je Franci
Pliberšek govoril glede dosežkov ZROPS je res. To je dobro potekalo. Osebno je bil
razočaran nad organizacijo superpokala v Mariboru. RK Cimos Koper je prišel z drugo ekipo,
kar postavlja pod vprašaj težo tekmovanja. Za slovenski rokomet pa je velika sramoto to,
kar se dogaja sedaj s sodniki. Zadeva je podla na komunikaciji. Tudi ZROPS bo moral pri
sebi marsikaj rešiti, ravno tako ZDRSS. Ustanovitev druge sodniške organizacije je
nezaupnica vodstvu ZDRSS. Krovna organizacija zahteva, da se tekmovanje izpelje
regularno. Sam prejme mnogo komentarjev, da kvaliteta sojenja ni bila ustrezna. Vloga
sodnikov je v rokometu prevelika. Pravila igre niso postavljena čisto. Ko bo play off bo
katastrofa, če sodniki temu ne bodo dorasli. V mesecu juliju je Tomaž Jeršič dobil mandat
iz njegove strani, naj poskuša akte ZROPS-a uskladiti z akti RZS. Opravil je delovni
sestanek. Predlagan dogovor o sodelovanju med RZS in ZROPS je bil s strani ZROPS-a gladko
zavrnjen. Glede na to, da ZROPS ustanavljajo klubi, bo v dveh dneh oz. do konca tega
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tedna sklicana skupščina ZROPS-a glede zaupnice vodstvu. O tem naj povedo svoje mnenje
klubi. V interesu slovenskega rokometa je, da zadeve uredimo. Stvari ni črno bela, sam se
ne postavlja na nobeno stran.
FRANCI PLIBERŠEK je menil, da je RZS v preteklosti dopustila preveliko avtonomnost
sodnikom. Sodnike, ki so rešili tekmovanje ni pošteno kaznovati. Na zadeve je potrebno
gledati celostno. Vodstvo ZROPS-a je naredilo veliko, tako Galof kot Jug in Pantelič. ZROPS
morda ne zna dobro komunicirati, ostale zadeve pa so dobro naredili. Glede druge sodniške
organizacije je menil, da je to dobro, saj pomeni konkurenco.
IZIDOR KRIVEC je menil, da je slaba konkurenca ne prinese nič dobrega.
JANEZ MARTINČIČ je povedal, da bi morali iskati vzroke za nastanek ZROPS-a in druge
sodniške organizacije.

Ad. 4
Pri točki imenovanja trenerja kadetske ženske reprezentance je predsednik predal besedo
Tomažu Jeršiču.
TOMAŽ JERŠIČ je povedal, da so člani Strokovnega sveta RZS podali odstopne izjave, zato
je podan kar direkten predlog. Že pred poletjem so objavil javni poziv vsem
zainteresiranim, ki želijo opravljati delo trenerja kadetske ženske reprezentance. Na javni
poziv so se javili štiri kandidati; Miha Bojovič, Milan Ramšak, Dejan Golčman in Bojan
Voglar. Miha Bojovič ni zainteresiran za delo na ta način (hotel je namreč prevzeti
generacijo), Milan Ramšak pa je že trener mlajše selekcije. Dveh letnikov ne more
opravljati. Ostali sta torej smo dve vlogi in na podlagi tega so podali predlog, da se za
trenerja kadetske ženske reprezentance imenuje Bojan Voglar, s priporočilom, da se
Golčmana predlaga za njegovega pomočnika.
PREDSEDNIK je menil, da je kombinacija dobra ideja. Drugače je običajno, da se selektorje
predstavi na predsedstvu. Glede na to, da gre za mlajše trenerje temu ni tako.
BOŠTJAN KOZOLE je izjavil, da je tudi sam hotel predlagati isto, saj je Golčman trener
kadetske selekcije na Krimu.
ALEŠ PRAZNIK je menil, da se v bodoče protokol imenovanja trenerjev drži čez celo
obdobje in da se ga drži.
PREDSEDNIK je menil, da so bili vsi trenerji imenovani za štiri leta. Prejšnji trener Čater je
odšel na delo v tujino, zato je bilo potrebno hitro ukrepati. Ostala mesta pa so popolnjena.
Podal je
SKLEP
Bojana Voglarja se imenuje za trenerja kadetske ženske rokometne reprezentance do
31.12.2013, Dejana Golčmana pa za pomočnika trenerja te reprezentance.
Sklep je bil soglasno sprejet (ZA 11/PROTI 0/VZDRŽAN 0).

Ad. 5
PREDSEDNIK je pri točki zaposlovanja vrhunskih športnikov - rokometašev v državni upravi
predal besedo Tomažu Jeršiču.
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TOMAŽ JERŠIČ je menil, da po trenutnih pogojih športniki kolektivnih panog nimajo pravice
do zaposlovanja v državni upravi. Želja vseh pa je, da to pravico pridobijo, vendar moramo
najprej oblikovati kriterije RZS, na podlagi katerih po predlagala kandidate OKS-u.
ALEŠ PRAZNIK je menil, da moramo razčistiti, kaj sploh hočemo doseči. Ali samo
zaposlovanje ali tudi še kaj drugega. Razlog, da športniki kolektivnih panog nimajo
možnosti zaposlovanja v državni upravi, leži prav v specifiki športnih panog. Lažje bomo
uspeli, če bodo kriterij postavljeni na ekipno zgodbo. Danes je veliko mladih brez služb,
zato bi predlagal, da se da mladinski reprezentanci možnost, da bi bili zaposleni v državni
upravi. To bi lahko navezali z vojaškim svetovnim prvenstvom.
JANKO STREL je menil, da je potrebno najprej zadeve uskladiti. Sam in tudi Darko
Repenšek kar dobro poznata zadeve in lahko pomagata.
PREDSEDNIK je menil, da je za šport čedalje manj denarja, zato so takšne pobude
dobrodošle. Na sestanek delovne skupine naj se povabi tudi Aleša Praznika in Janka Strela.
IZIDOR KRIVEC je povedal, da vse manj podjetij zaposluje športnike v aktivni karieri. V
javni upravi pa gre za nek nacionalni interes. Tako bomo dobili kakšnega igralca in igralko
več.
SKLEP
Imenuje se delovna skupina v sestavi: Tomaž Jeršič, Beno Lapajne, Vesna Puš in
Roman Pungartnik za pripravo kriterijev RZS za zaposlovanje vrhunskih športnikov –
rokometašev v državni upravi.
Sklep je bil soglasno sprejet (ZA 11/PROTI 0/VZDRŽAN 0).

Ad. 6. a
Pri poročilu o delu moških reprezentanc je predsednik s ponosom predal besedo Romanu
Pungartniku, direktorju moških rokometnih reprezentanc.
ROMAN PUNGARTNIK je orisal pretekle aktivnosti moških reprezentanc. Članska in
mladinska reprezentanca sta zaključila cikluse za sezono 2008/2009.
Mladinska reprezentanca je imela v mesecu oktobru akcijo, ki se je je udeležilo 30
kandidatov, ki sta bili razdeljeni v dve skupini, ki sta odigrali tekmi z RK Sevnica in RK
Radeče. Poudarek je bil na tem, da se predstavi selektor in način dela, saj je to nova
generacija. Dobil so tudi lepo vabilo, saj nas je hrvaška zveza povabila na praznovanje 60
letnice. Igralo se bo v veliki dvorani Arena.
Članska reprezentanca je v procesu priprav na EP 2010 Avstrija. Sam si je ogledal
prizorišče v Innsbrucku, tako hotel kot dvorano. Dvorana lahko sprejme 8.000 gledalcev in
organizator se res trudi za vrhunskost. Drugače pa s selektorjem redno obiskujeta tekme
slovenske lige, kjer se seznanjata z reprezentanti in tudi s potencialnimi reprezentanti.
Selektor je že opravil razgovore z reprezentanco ter objavil širši spisek reprezentantov. Od
25.10. – 01.11. bo imela reprezentanca krajše priprave na Rogli. Poudarek je na tem da se
seznanijo z načinom dela reprezentance. Zadnji vikend se bomo udeležili turnirja v Avstriji
z nasprotniki: Ukrajina, Švica in Avstrija, v mesecu januarju 2010 pa še turnirja v Aarhusu
na Danskem z nasprotniki: Češka, Danska, Norveška ter prijateljska tekma zaprtega tipa z
reprezentanco Srbije. Vse to nam bo pomagalo, da izpilimo formo. Tik pred odhodom na EP
bi imeli še eno tekmo odprtega tipa, da tudi javnost spozna reprezentanco. Omenil je še,
da je na spisku za člansko reprezentanco tudi Razgor. Selektor je izrazil tudi željo, da si
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ogleda tekme mladinske lige, da bo lahko videl potenciale za člansko reprezentanco, saj je
znan po tem, da je ustvaril veliko mladih igralcev.
FRANCI PLIBERŠEK je pohvalil delo moških reprezentanc in če se bo tako delalo, bodo
rezultati gotovo prišli.
PREDSEDNIK je povedal, da selektor pri svojem delu vključuje tudi pogled v mladinsko
reprezentanco.
TOMAŽ JERŠIČ je povedal, da je sklenjen dogovor z agencijo Eventim, ki bo prodajal
vstopnice za prvenstvo. Možnih bo več načinov ogleda, in sicer vstopnica in prevoz,
vstopnica, prevoz in namestitev. Obstaja strah, da bo premalo kart za vse ljubitelje, ki
želijo tja. Kompas nam bo sestavil tudi smučarske aranžmaje.
ALEŠ PRAZNIK je izjavil, da se kot rokometni delavec počuti ogroženega. Ekspanzija, ki jo
doživlja košarka je neverjetna. Ekspanzijo pripisuje tudi njihovi PR službi. Naj krovna
organizacija tu nekaj naredi. Če se panoga agresivno pojavlja, je to več kot dobro.
PREDSEDNIK je menil, da ne tekmujemo samo z reprezentancami drugih držav, pač pa tudi
z drugimi športi za gledanost in sponzorje. Postaviti moramo medijsko zgodbo okrog
reprezentance. Cilji morajo biti ambiciozni. Podal je
SKLEP
Sprejme se poročilo o delu moških reprezentanc podano s strani Romana Pungartnika.
Sklep je bil soglasno sprejet (ZA 11/PROTI 0/VZDRŽAN 0).

Ad. 6. b
PREDSEDNIK je pri točki aktivnosti ženskih reprezentanc predal besedo Leopoldu Kalinu, ki
je žensko člansko reprezentanco vodil kot vodja reprezentance.
LEOPOLD KALIN je informiral predsedstvo, da ga je ženska članska reprezentanca prijetno
presenetila in sicer s kombinacijo mladih in starejših igralk, ki delujejo kot tim, s
sproščenostjo, pogumom, kar so vse odlike bodočih vrhunskih igralk. Ženska članska
reprezentanca je imela 18 dni priprav in 5 prijateljskih tekem. Trener je preizkusil 19
igralk. Priprave so potekale v Ormožu, nato pa so se udeležili mednarodnega turnirja na
Slovaškem. Reprezentanca je igrala zelo povezano. Kvalifikacijska tekma v Vetzlarju je
pokazala izreden prvi polčas, čeprav so na koncu izgubile za 10 golov. Na zadnji tekmi, ki
smo jo videli vsi se je videlo, da so tim, da imamo pravega trenerja in da se spoštujejo
med sabo. Novembra jih čaka mednarodni turnir v Španiji, več o samih planih pa bo
povedal selektor. V aprilu 2010 začnemo nov krog kvalifikacij za EP 2010 Norveška&Danska.
VESNA PUŠ je izjavila, da se je menjavala selektorja očitno izkazala kot prava odločitev.
Tudi igralke jo vidijo kot pozitivno. Rezultati dela pa se že odražajo. Ekipa diha skupaj,
česar že dolgo ni bilo videti. Vsa stvar gre v pravo pot. Glede ciljev, ki so zastavljeni je
realno, da jih dosežemo.
DUŠAN KECMAN je postavil vprašanje ali vodji ali pa selektorju ženske članske
reprezentance, kako se bo propad RK Olimpije izrazil v reprezentanci. Polovica
reprezentantk namreč prihaja iz Olimpije in bodo kmalu ob kvaliteten trening.
LEOPOLD KALIN je povedal, da so s selektorjem potekali pogovori, da se bo še bolj vključil
v sodelovanje z RK Krim in RK Olimpijo. O propadu kateregakoli kluba ni bilo diskusije.
__________________________________________________________________________
Zapisnik 8. seje predsedstva Rokometne zveze Slovenije, 21. oktober 2009

7

_____________________________________________________________________________________

PREDSEDNIK je menil, da je potrebno čim več delati na tem, da reprezentantke kvalitetno
trenirajo. Zahvalil se je članom predsedstva za podporo, saj je bil deležen kritike glede
zamenjave selektorja. Zahvalil se je Begušu in Poriju za delo v reprezentanci, vendar smo
z Rimaničem na poti k še večji zrelosti in izkušenosti vodstva. Podal je
SKLEP
Sprejme se poročilo o delu ženskih reprezentanc podano s strani Leopolda Kalina.
Sklep je bil soglasno sprejet (ZA 11/PROTI 0/VZDRŽAN 0).

Ad. 7
PREDSEDNIK je pri zahtevah za varstvo zakonitosti podal besedo Dušanu Kecmanu.
DUŠAN KECMAN je menil, da mora iti zahteva za varstvo zakonitosti Ivice Obrvna na sejo
skupščine. Se strinja z vsemi navedbami v zahtevi. Resno je potrebno preučiti delo
disciplinskega sodnika in njegovega samovoljnega interpretiranja predpisov. Ravno tako na
sejo skupščine sodi zahteva za varstvo zakonitosti ŠD Polja. Zahteva za varstvo zakonitosti
RK Sava Kranj pa ne sodi na skupščino, saj to niso bile matične igralke RK Sava Kranj.
JOŽE GALOF je menil, da gre pri Obrvanu za ponovljen prekršek, za kar bo dobil dva
meseca kazni. To je zahteva za znižanje kazni. Obnašanje tega trenerja je bilo nemogoče
in ne zasluži si nobenega znižanja.
DUŠAN KECMAN je povedal, da je to zahteva za varstvo zakonitosti in podrejena vloga za
izredno omilitev kazni. Ivica Obrvan ni bil kaznovan v funkciji uradne osebe.
PREDSEDNIK je menil, da vse tri zahteve podamo na dnevni red seje skupščine skupaj z
zahtevo za varstvo zakonitosti RK Ormož oz. Roka Žurana.
SKLEP
1. Predsedstvo RZS se seznanja z zahtevo za varstvo zakonitosti RK Save Kranj ter
jo podaja skupščini RZS v odločanje.
2. Predsedstvo RZS se seznanja z zahtevo za varstvo zakonitosti Ivice Obrvana ter jo
podaja skupščini RZS v odločanje.
3. Predsedstvo RZS se seznanja z zahtevo za varstvo zakonitosti ŠD Polja ter jo
podaja skupščini RZS v odločanje.
4. Predsedstvo RZS se seznanja z zahtevo za varstvo zakonitosti Roka Žurana ter jo
podaja skupščini RZS v odločanje.
Sklepi so bili soglasno sprejeti (ZA 11/PROTI 0/VZDRŽAN 0).

Ad. 8
PREDSEDNIK je pri točki predloga imenovanja predstavnika Združenja 1. B DRL ženske za
člana predsedstva po organizacijskem načelu predal besedo Tomažu Jeršiču.
TOMAŽ JERŠIČ je povedal, da ima po statutu RZS vsako združenje enega predstavnika v
predsedstvu RZS, ki pa ga mora potrditi še skupščina RSZ.
BOŠTJAN KOZOLE je menil, je razmerje med funkcionalnim in organizacijskim delom
porušeno, saj gre sedaj številka v prid slednjim. Naj se razmisli o spremembi sestave
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predsedstva, kjer naj se okrepi funkcionalni del članstva.
PREDSEDNIK je menil, da morami imeti ambicijo, da bomo konca leta tudi znotraj
sponzorskih podjetjih našli nove člane predsedstva.
IZIDOR KRIVEC je menil, da delno izvedene seje predsedstva mečejo slabo luč na samo
delovanje predsedstva. Člane predsedstva, ki se sej ne udeležujejo, saj se pozove, da
podajo odstopne izjave in naj se imenuje nove člane, da bodo lahko začeli normalno
delati.
PREDSEDNIK je povedal, naj se pripravi pismo. Potrebno pa je imeti nadomestne
kandidate, ki bi prihajali iz sveta sponzorstva. Podal je
SKLEP
Predsedstvo RZS potrjuje predlog Združenja 1. B DRL ženske za izvolitev Karla
Kastelica za predstavnika Združenja 1. B DRL ženske v predsedstvu RZS ter ga
predlaga skupščini RZS v izvolitev.
Sklep je bil soglasno sprejet (ZA 11/PROTI 0/VZDRŽAN 0).

Ad. 9
PREDSEDNIK je informiral ostale, da bi bila seja skupščine 03.11.2009. Glede dnevnega
reda smo prejeli še dve dopolnitvi s strani Združenja 2. DRL. Podal je
SKLEP
Predsedstvo RZS potrjuje termin za 12. izredno sejo skupščine RZS – dne 03.11.2009
ob uri s predlaganim dnevnim redom:
1. Izvolitev organov skupščine:
a) delovno predsedstvo (predsednik in dva člana);
b) verifikacijska komisija (predsednik in dva člana);
c) volilna komisija (predsednik in dva člana);
d) določitev zapisnikarja;
e) določitev dveh overovateljev zapisnika;
2. Obravnava in potrditev zapisnika 11. seja skupščine RZS;
3. Obravnava zahtev za varstvo zakonitosti:
a) RK Sava Kranj
b) Ivice Obrvan
c) ŠD Polje
4. Volitve člana predsedstva po organizacijskem načelu (predstavnik Združenja 1. B
DRL ženske);
5. Sprememba 23. in 51. člena Statuta RZS;
6. Potrditev dopolnjenih pravil Združenja klubov 2. DRL moški;
7. Tekoče zadeve in razno.
Sklep je bil soglasno sprejet (ZA 11/PROTI 0/VZDRŽAN 0).

Ad. 10
PREDSEDNIK je seznanil predsedstvo o datumu za svečano sejo skupščino ob 60 letnici RZS,
ki bo potekal na Ljubljanskem gradu. Pisarno in člane predsedstva je prosil, da se na
nikogar ne pozabi glede nagrad. Podal je
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SKLEP
Predsedstvo RZS potrjuje predlagan termin za 13. svečano sejo skupščine ob 60
letnici RZS - 28.12.2009.
Sklep je bil soglasno sprejet (ZA 11/PROTI 0/VZDRŽAN 0).

Ad. 11
PREDSEDNIK je pri točki tekoče zadeve in razno predal besedo generalnemu sekretarju.
TOMAŽ JERŠIČ je povedal, da gre pri nagradah članom in mladincem samo za informacijo,
saj so zneski že vsebovani v pravilnikih RZS.
PREDSEDNIK je predlagal, da se na decembrsko sejo predsedstva povabi tudi selektorja in
pomočnika moške članske reprezentance. Podal je
SKLEP
1. Predsedstvo RZS potrjuje predlagane nagrade moški članski reprezentanci za
uvrstitev na EP 2010 Avstrija.
2. Predsedstvo RZS potrjuje predlagane nagrade moški mladinski reprezentanci za
osvojeno bronasto medaljo na SP 2009 Avstrija.
Sklepa sta bila soglasno sprejeta (ZA 11/PROTI 0/VZDRŽAN 0).

PREDSEDNIK se je ob koncu zahvalil vsem prisotnim za sodelovanje ter ob 18.00 uri
zaključil sejo predsedstva.
Ljubljana, 03.11.2009
Franjo Bobinac, l.r.
Predsednik Rokometne zveze Slovenije
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