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ZAPISNIK 
3. seje predsedstva Rokometne zveze Slovenije, 

ki je bila v torek, 07. decembra 2010 ob 13.30 uri,  
v prostorih Rokometne zveze Slovenije, Leskoškova cesta 9 e, 1000 Ljubljana.  

 
PRISOTNI ČLANI PREDSEDSTA: Franjo BOBINAC, Matjaž AVSEC, Jože GALOF, Karlo KASTELIC, 
Metka KOCBEK, Izidor KRIVEC, Boštjan KOZOLE, Janez MARTINČIČ, Zdravko POČIVALŠEK, Aleš 
PRAZNIK, Borut ŠKABAR, Dušan ZORKO;  
 
ODSOTNI ČLANI PREDSEDSTVA: mag. Urban GOLOB, Zoran JANKOVIĆ, Franc KRAŠOVEC, Franci 
PLIBERŠEK, dr. Bor ROZMAN, Aleksander SVETELŠEK, Janez ŠKRABEC;  
 
OSTALI PRISOTNI: Leopold KALIN, Samo KUZMA, Irena STARC, Boris DENIČ, Stane OSTRELIČ, 
Tomo VODOPIVEC, Andrej JURATOVEC, mediji.  
 
DNEVNI RED: 
1. Seznanitev in potrditev zapisnika 1. redne in 2. korespondenčne seje predsedstva;   
2. Poročilo sekretarja o realizaciji sklepov prejšnjih sej predsedstva ter o aktivnostih RZS 

za obdobje od zadnje redne seje predsedstva (Leopold Kalin);  
3. Finančno poročilo na dan 30.10.2011 (Franjo Bobinac); 
4. Plan RZS za leto 2011 (Leopold Kalin); 
5. Imenovanje selektorja moške članske reprezentance (Franjo Bobinac);  
6. Razpis za generalnega sekretarja in direktorja moških reprezentanc (Leopold Kalin);  
7. Statut RZS in sklic zasedanja Zbora članov (Leopold Kalin);  
8. Sprejem pravil in propozicij posameznih rokometnih združenj (Samo Kuzma):  

a) Pravila Združenja 1. A DRL ženske; 
b) Pravila Združenja 1. B DRL moški; 
c) Pravila Združenja 1. B DRL ženske; 
d) Pravila Združenja 2. DRL moški; 
e) Pravila Združenja rokometnih klubov tekmovanja mladih; 
f) Propozicije državnih rokometnih lig;  
g) Propozicije Pokala Slovenije za moške in ženske;  
h) Propozicije za tekmovanje mladih;  

9. Sojenje v 2. DRL moški in tekmovanju mladih (Samo Kuzma);  
10. Tekoče zadeve in razno: 

a) Pobuda RK Gorenje za spremembo tekmovanj v evropskih pokalih;  
b) Problematika uporabe rokometne smole v dvoranah; 
c) Termini sej predsedstva RZS v letu 2011; 
d) Objava rezultatov 1. B ženske lige na teletekstu RTV Slovenija.  
 
 

PREDSEDNIK Franjo BOBINAC je pozdravil vse navzoče ter odprl 3. sejo predsedstva RZS. V 
nadaljevanju je podal informacijo, da je prisotnih 12 od 19 članov predsedstva RZS. Podal je 
ugotovitveni  
 
SKLEP 
3. seja predsedstva RZS je sklepčna, saj je ob pričetku seje prisotnih 12 od 19 članov 
predsedstva RZS. 
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PREDSEDNIK je pozval k pripombam na predlagani dnevni red. 
 
JANEZ MARTINČIČ in JOŽE GALOF sta imela pripombe na 7. in 8. točko dnevnega reda. Obenem 
pa je Jože Galof imel še pripombo na 5. točko »Imenovanje selektorja moške članske 
reprezentance«, saj je bila brez gradiva.  
 
PREDSEDNIK je omenjena člana informiral, da se je glede 7. in 8. točke predhodno konzultiral s 
predsednikom Statutarnega odbora Tonijem Jancem in da sta uskladila vse zadeve. Glede 
gradiva za 5. točko je povedal, da je kandidat za selektorja Boris Denič prisoten na seji in 
dosegljiv za vsa vprašanja.  
 
SKLEP 
Potrdi se predlagani dnevni red 3. seje predsedstva RZS.  
 
Sklep je bil soglasno sprejet (12 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽAN). 
 
 

Ad 1. 
 

Seznanitev in potrditev zapisnika 1. redne in 2. korespondenčne seje 
predsedstva 

 
PREDSEDNIK je pozval k pripombam na zapisnika 1. in 2. seje predsedstva RZS.  
 
JOŽE GALOF je pripomnil, da v zapisniku 1. seje manjka sklep, da se seja lahko opravi delno 
korespondenčno le ob pogoju, če s tem soglašajo vsi prisotni člani predsedstva.  
 
JANEZ MARTINČIČ je povedal, da je bil sam proti sklepu, ki je potrjeval člane Registracijske 
komisije RZS. Boštjan Kozole je kot alternativo predlagal, da se člani potrdijo vsaj za eno leto. 
To je pomembno, saj je bilo predhodno dogovorjeno, da je zadeva sprejeta, samo če se s tem 
strinjajo vsi člani predsedstva.  
 
PREDSEDNIK je menil, da v kolikor je potrebno, se lahko o omenjenih sklepih ponovno glasuje 
na današnji seji, ki je sklepčna. Na glasovanje je dal sprejem obeh zapisnikov. 
 
SKLEP 
1. Sprejme in potrdi se zapisnik 1. seje predsedstva RZS s popravkom podanim s strani 

člana predsedstva Boštjana Kozoleta.  
2. Sprejme in potrdi se zapisnik 2. korespondenčne seje predsedstva RZS s popravkom 

podanim s strani člana predsedstva Jožeta Galofa. 
 

Sklepa sta bila sprejeta z večino glasov (8 ZA, 1 PROTI, 3 VZDRŽAN). 
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Ad 2. 
 

Poročilo sekretarja o realizaciji sklepov prejšnjih sej predsedstva ter o 
aktivnostih RZS za obdobje od zadnje redne seje predsedstva 

 
PREDSEDNIK je pri poročilu o aktivnostih RZS med obema sejama predsedstva predal besedo 
sekretarju Leopoldu Kalinu. 
 
LEOPOLD KALIN je informiral predsedstvo, da je moška članska reprezentanca osvojila srebrno 
medaljo na evropskem prvenstvu, ki je potekalo v mescu avgustu. Podjetju Gorenje d.d. in 
predsedniku se je zahvalil za darila v obliki DVD predvajalnikov, ki so jih prejeli člani  
reprezentance na kvalifikacijski tekmi moške članske reprezentance v Celju. Moška kadetska 
reprezentanca je na evropskem prvenstvu osvojila 8. mesto, ženska članska reprezentanca pa 
ravno danes igra prvo tekmo ne evropskem prvenstvu, ki poteka na Danskem in Norveškem. 
Ženska kadetska reprezentanca je na mediteranskem prvenstvu, ki je potekalo na Hrvaškem 
osvojila srebrno medaljo.  
RZS je pridobila novega sponzorja za žensko ligo in sicer Celjske mesnine d.d. Liga se imenuje 
1. liga z'dežele, ravno tako je dogovorjeno, da bo tudi letos generalni pokrovitelj moškega 
pokalnega tekmovanja Pivovarna Union. Predsedstvo je seznanil, da je letos prvič potekla 
centralna registracija igralcev in igralk, da se je objavil razpis za generalnega sekretarja in 
direktorja reprezentanc ter da je bil izveden športni kamp RZS, katerega se je udeležilo 108 
otrok. Prisotne je informiral, da je RZS kandidirala za sredstva Fundacije za šport ter da se je v 
športni oddelek Gimnazije Šiška  vpisala že 8. generacija mladih rokometašev in rokometašic.  

 
PREDSEDNIK je pozval k pripombam na poročilo sekretarja. Prisotne je obvestil, da je danes 
prva tekma ženske reprezentance na evropskem prvenstvu. Veseli nas dejstvo, da se je 
reprezentanca po dolgem premoru zopet uvrstila na veliko tekmovanje, čeprav je tja odšla v 
oslabljeni in pomlajeni postavi. Na glasovanje je podal predlog  
 
SKLEP(a)  
Sprejeme se poročilo sekretarja o realizaciji sklepov prejšnjih sej predsedstva ter o 
aktivnostih RZS za obdobje od zadnje redne seje predsedstva.  
 
Sklep je bil soglasno sprejet (12 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽAN). 
 
 

Ad 3. 
 

Finančno poročilo na dan 30.10.2011 
 
PREDSEDNIK je predstavil finančno poročilo oz. tekoče finančno poslovanje RZS, ki je bilo v 
zadnjem času oteženo s smislu likvidnosti. Vse obveznosti do ženske reprezentance so bile 
pokrite še pred odhodom na prvenstvo. Zaradi obvladovanja tekoče likvidnosti je bilo potrebno 
odprodati vrednostne papirje. Ob koncu točke je še navedel sponzorje, ki so izpolnili svoje 
finančne obveznosti. Na glasovanje je podal predlog 
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SKLEP(a) 
1. Predsedstvo se seznanja s finančnim poročilom RZS na dan 30.10.2010. 
2. Za kritje izgube iz preteklega in tekočega leta predsedstvo RZS potrjuje odprodajo 

finančne naložbe RZS v višini 284.000 EUR. 
 
Sklepa sta bila soglasno sprejeta (12 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽAN). 
 
 

Ad 4.  
 

Plan RZS za leto 2011 
 
PREDSEDNIK je omenil, da so številke v planu RZS sorazmerno velike, saj se je predvidelo, da se 
bodo vse reprezentance uvrstile na prvenstva. Za izpeljavo vseh programov v letu 2011 nam 
trenutno manjka 500.000 EUR, ki se jih bo pridobilo iz dogovorjenih sponzorstev. Besedo je 
predal sekretarju Leopoldu Kalinu.  
 
LEOPOLD KALIN je povedal, da je plan razdeljen na tri področja; reprezentance, lige in 
projekti skupaj s tekočimi poslovanjem. Finančno ovrednotenje programov je narejeno na 
predpostavki, da se ne prvenstva uvrstijo vse reprezentance. V letu 2011 imamo kar tri 
svetovna prvenstva in dva evropska prvenstva. Predlagani vsebinski plan predstavlja optimalne 
pogoje, ki predvidevajo skrbno in racionalno poslovanje. Na prihodkovni strani nam manjka 
500.000 EUR.   
 
JANEZ MARTINČIČ je povprašal, koliko denarja iz proračunskih virov je namenjeno delovanju lig 
in tekmovanja mladih. Tudi to bi moralo biti financirano iz javnih sredstev.  
 
LEOPOLD KALIN je povedal, da je MŠŠ dodeli določena sredstva za delovanje zveze kot celote, 
specifično ligam pa javna sredstva niso namenjena.  
 
PREDSEDNIK je povedal, da bi torej pomenilo dodelitev sredstev ligam že razdelitev sredstev 
znotraj proračuna RZS. Vsekakor se daje iniciativo, da se razvija šport mladih, kar bo pri 
proračunu za leto 2012 tudi upoštevano. Žal denarja ni za vse in tudi dobre reprezentance ne 
bo brez dobrega dela z mladimi.  
 
ALEŠ PRAZNIK je predlagal, naj se poskuša sredstva pridobiti tudi iz evropskih skladov. 
Strokovna služba na RZS naj najde informacije o tem, katere vire je možno črpati in v kakšni 
višini.  
 
PREDSEDNIK je pozdravil predlog Aleša Praznika.  
 
BOŠTJAN KOZOLE je menil, da je plan ambiciozno zastavljen. Pred kratkim se je pogovarjal s 
trenerjem reprezentanc, ki je bil razočaran nad odzivom igralcem nad vabilom v 
reprezentanco. Mladi igralci si ne smejo dovoliti, da bodo izbirali ali pridejo na reprezentančno 
akcijo. Razžalostilo ga je dejstvo, da se na eni strani toliko vlaga, na drugi strani pa takšni slabi 
odzivi igralcev in tudi igralk ženske članske reprezentance.  
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PREDSEDNIK je izrazil upanje, da se bo to razrešilo z imenovanjem novega selektorja, ki bo 
vertikalno deloval v delu reprezentanc. Umiki reprezentantov in reprezentantk vsekakor niso 
dobri vzgledi za mlade igralce.   
 
ALEŠ PRAZNIK je omenil, da je strokovni kader za izvedbo projekta rokometnega oddelka 
Gimnazije Šiška, ki je sofinanciran s strani MŠŠ, žal zadolžen še za druge stvari na RZS. Delo 
Sonje Čotar naj se zaščiti in naj se ji da veljavo.  
 
PREDSEDNIK se je zahvalil za pripombo ter na glasovanje podal  
 

SKLEP 
Predsedstvo potrjuje predlagan plan RZS za leto 2011. 
 
Sklep je bil soglasno sprejet (12 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽAN). 
 

 
Ad 5. 
 

Imenovanje selektorja moške članske reprezentance 
 
PREDSEDNIK je pozdravil Borisa Deniča, kandidata za selektorja moške članske reprezentance 
Slovenije.  Predlagal je sklep, da predsedstvo pooblasti predsednika, da v imenu RZS s 
selektorjem sklene 4 letno pogodbo. Ta funkcija bo profesionalna. V kolikor bo selektor 
podpisal pogodbo s kakšnim drugim klubom, mu avtomatično preneha veljavnost pogodbe z 
RZS.  Selektor bo imel strokovno nalogo, da ima pregled nad mlajšimi reprezentancami.  
 
BORIS DENIČ se je zahvalil, da mu je predsedstvo dalo možnost, da je kandidat za selektorja 
moške članske reprezentance. V dogovoru s predsednikom ni pripravil nobenega gradiva, je pa 
na razpolago za vsa vprašanja članov predsedstva.  
 
PREDSEDNIK ga je vprašal, kako misli organizirati delo selektorja in sodelovanje s klubi.  
 
BORIS DENIČ je povedal, da bo šel globlje preko akcij, ki jih bodo imele mladinske in kadetske 
selekcije in ne bo deloval samo na nivoju članskih selekcij. Kandidate si bo šel ogledati 
direktno v klube, kjer igrajo. Potrebujemo določene tipe igralcev, ki nam jih primanjkuje. 
Dejstvo je, da moramo državno reprezentanco dopolniti z bodočimi profili reprezentantov. 
Ponovno bi se uvedli ponedeljkovi treningi, kjer bi delali na elementih, ki jih fantje 
potrebujejo. To je zelo obširno delo.  
 
PREDSEDNIK je povprašal, ali se bo koncept igre prilagajal igralcem ali bo obratno, in ali imamo 
nove kandidate za reprezentanco. Obenem pa naj pove, ali je že izbral pomočnika selektorja, 
katerega je prav, da si selektor izbere sam, direktor pa naj izbere tehnično osebje.  
 
BORIS DENIČ je povedal, da se bo igra prilagajala skladno z naborom igralcem. Predvsem sta 
pomembni poziciji krožnega napadalca in levega zunanjega. Novi kandidati bi morali zamenjati 
igralno pozicijo in zapolniti vrzel v reprezentanci v parih letih z igranjem na poziciji krožnega 
napadalca in levega zunanjega. Obrambo lahko igra vsak skladno s svojo fizično sposobnostjo. 
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Obramba je stvar srca. Glede pomočnika nima nobenih dilem in bi tako kod do sedaj delo 
nadaljeval z  Bojanom Čotarjem.  
 
JOŽE GALOF je povedal, da bo zaradi človeških vrednot kandidata, zanj z lahkoto glasoval. 
Glede ponedeljkovih akcij pa je povedal, da bo šlo zelo težko.  
 
BORIS DENIČ je povedal, da bo deloval v dogovoru, tako da ne bo trpelo delo v klubih. Za 
ponedeljkove treninge je imel v mislih mlade igralce.  
 
PREDSEDNIK je pozval člane predsedstva, da izrazijo svoje mnenje oz. pričakovanja.  
 
METKA KOCBEK je povedala, da upa na konstantno dobro igro in da bodo igralci dobro 
predstavljali Slovenijo.  
 
BORUT ŠKABAR je izjavil, da pričakuje, da se bo reprezentanca uvrščala na prvenstva.  
 
KARLO KASTELIC je glede na povedno s strani kandidata podprl njegovo kandidaturo. 
Pomanjkanje ključnih igralcev v reprezentanci bi morda zmanjšali z zmanjšanjem števila tujih 
igralcev v ligi. Dolgoročno bi tako dobili več kvalitetnih domačih igralcev. Zanimalo ga je 
stališče Borisa Deniča.  
 
BORIS DENIČ je menil, da je težka konkurenca dobra, saj na površje izplavajo res najboljši 
igralci. Načeloma je prav, da je manj tujcev, vendar pa je zmanjšanje števila tujih igralcev 
tudi potuha domačim.   
 
Podporo Borisu Deniču so izrazili tudi ostali člani predsedstva. 
 
PREDSEDNIK je menil, da je rešitev prava mera. Glasujemo se torej o tem, da se za selektorja 
moške članske reprezentance potrdi Borisa Deniča, ki nam bo na seji predsedstva podajal 
poročila o delu.  
 
SKLEP 
1. Predsedstvo imenuje Borisa Deniča za selektorja moške članske reprezentance 

Slovenije z mandatom do 31.08.2014. 
2. Predsednika RZS se pooblasti za sklenitev pogodbe s selektorjem Borisom Deničem.  
 
Sklepa sta bila soglasno sprejeta (12 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽAN). 

 
 

Ad 6. 
 

Razpis za generalnega sekretarja in direktorja moških reprezentanc 
 

PREDSEDNIK je izjavil, da je RZS objavila javni razpis za generalnega sekretarja in direktorja 
reprezentanc. Čas za prijavo je en mesec, kar je dovolj za izbiro pravih kandidatov. Razpise je 
pripravila pisarna in so že objavljeni na spletni strani.  
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BOŠTJAN KOZOLE se je opravičil, saj je moral zapustiti sejo, obenem pa je za 10. a točko podal 
svoje mnenje in sicer, da je proti vključevanju slovenskih klubov v regionalno ligo.  
 
PREDSEDNIK je povedal, da generalni sekretar ne sme biti obremenjen s preteklimi zgodbami. 
Moral bi biti popolnoma nevtralen in profesionalen, pravne in ekonomske stroke z znanjem 
organizacije. Pisarna mora delati kot dobro naoljen stroj in mora biti dobra podpora klubom, 
združenjem in reprezentancam.  
 
JOŽE GALOF je povprašal, na kakšen način se bo ocenjevala čustveno stabilnost.  
 
PREDSEDNIK je odgovoril, da bo izbor potekal tako kot v podjetjih. Skupaj s člani predsedstva 
se bo opravil izbor in razgovor. V končni fazi bomo morda uporabili tudi zunanje sodelavce. To 
je za nekoga lahko zanimiva služba saj združuje delo in hobi.   

 
SKLEP  
Predsedstvo se seznanja z razpisoma za generalnega sekretarja in direktorja moških 
reprezentanc Slovenije.* 
 
* naknadna opomba k sklepu: 
 Komisija v sestavi Franjo Bobinac, Boštjan Kozole, Izidor Krivec in Borut Škabar bo 
pregledala prispele vloge ter pripravila predlog za predsedstvo.  

 
 

Ad 7. 
 

Statut RZS in sklic zasedanja Zbora članov 
 
PREDSEDNIK je povedal, da se je glede te točke že pogovoril z Tonijem Jancem, predsednikom 
Statutarnega odbora RZS, kateremu je predal besedo.  

 
TONI JANC je povedal, da je bil Statut RZS sprejet dne 08.06.2010 na 15. zasedanju Zbora 
članov zavrnjen s strani Upravne enote Ljubljana, nakar je bil deležen določenih popravkov, 
zato je v  avgustu prišlo do korespondenčnega zasedanja Zbora članov. Nekateri popravki niso 
bili ustrezno pripravljeni, zato jih bo Statutarni odbor pripravil do naslednje seje predsedstva, 
dokončno pa se bo Statut potrdil na naslednjemu zasedanju Zbora članov RZS.    
 
PREDSEDNIK je predlagal, naj se popravi kar je potrebno, vendar brez presenečenj na 
zasedanju Zbora članov.  
 
SKLEP 
Statutarni odbor RZS do naslednje seje predsedstva pripravi nujne popravka Statuta RZS 
v skladu s pripombami Upravne enote Ljubljana.  
 
Sklep je bil soglasno sprejet (11 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽAN). 
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Ad 8. 
 

Sprejem pravil in propozicij posameznih rokometnih združenj 
 
PREDSEDNIK je tudi pri tej točki predal besedo predsedniku Statutarnega odbora Toniju Jancu.  
 
TONI JANC je povedal, da je Statutarni odbor dolžan preveriti skladnost pravil in propozicij 
posameznih združenj. Pred samim pričetkom sezone pravil in propozicij niso dobili v 
obravnavo. Sedaj je tretjina tekmovanja  že mimo, zato bi morebitna neskladnost pravil in 
propozicij ter posledično sprememba le teh pod vprašaj postavila veljavnost rednega 
tekmovanja. Predlagal je, naj se sprejme rok, ki se ga naloži vsem združenjem za pripravo 
sprememb za  naslednjo sezono, Statutarni odbor pa bo v roku 14 dni uredil zadevo. Rok naj bo 
torej 15.06., Statutarni odbor pa bo podal svoje mnenje do prvega tedna meseca julija. Tako 
bodo pravila pred sezono jasna. V primeru, da se izkaže, da so pravila neskladna, se bo 
združenje pozvalo k popravku.   
 
PREDSEDNIK je povedal, da v kolikor se združenja o pravilih ne bodo dogovorila sporazumno 
med sabo, se predlaga, da vlogo arbitra prevzame predsedstvo.  
 
SKLEP 
1. Združenja so dolžna, da do 15.06. v letu pripravijo spremembe pravil in propozicij za 

naslednjo sezono. Njihovo skladnost bo preverjal Statutarni odbor do prvega tedna 
meseca julija.  

2. V primeru neskladnosti pravil in propozicij bodo združenja pozvana k popravkom. V 
primeru, da se združenja ne bodo sporazumno in samostojno dogovorila  o pravilih in 
propozicjijah, bo o tem odločalo predsedstvo RZS.  

  
Sklepa sta bila sprejet z večino glasov (10 ZA, 0 PROTI, 1 VZDRŽAN). 
 
 

Ad 9.  
 

Sojenje v 2. DRL moški in tekmovanju mladih 
 
PREDSEDNIK je predal besedo Samu Kuzmi, kasneje pa Janezu Martinčiču.  
 
SAMO KUZMA je pojasnil, da je bilo v gradivu priložena časovnica podpisa posameznih pogodb. 
Kar se tiče sojenja je tekmovanje potekalo nemoteno. Slovensko društvo rokometnih sodnikov 
trenutno sodi 1. A moško ligo, 2. moško ligo ter tekme tekmovanja mladih klubov 2. moške 
lige, kjer so organizatorji tekme klubi te lige.  
 
ALEŠ PRAZNIK je povedal, da je imel dolg in konstruktiven sestanek, kjer je bil podan  
sprejemljiv predlog. Sezona je v teku in ker mora nemoteno delovati so na Združenju 
rokometnih klubov tekmovanju mladih sprejeli odločitev, da obstoječi sporazum z ZDRSS 
podpirajo. Z odločitvijo, da ZDRSS ne sodi tekmovanja mladih, so imeli v pričetku velike 
probleme. Kot pogodbena stranka imajo pravico, da jih tožijo, vendar so odločitev sprejeli z 
razumevanjem, čeprav je ZDRSS kršil določila pogodbe.   
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JANEZ MARTINIČ je povedal, da je Aleš Praznik povedal bistvo. Probleme z odpovedjo sojenja 
tekem tekmovanja mladih so reševali s težavo. Glede na to, da niso videli drugega izhoda, so 
zaprosili SDRS, da sodijo tekme tekmovanja mladih. Od Sama Kuzme dobivajo tekoče 
razporede. Kar se tiče 2. lige so na 7. sestanku soglasno sprejeli sklep, da ponudijo pol in pol 
sojenja v tej ligi. Torej niso izključili nobene sodniške organizacije. S SDRS so sklenili pogodbo, 
po kateri imajo nižje stroške sojenja, čeprav cena ni edina prioriteta. Pomembne so še 
poštenost, odkritost in sodelovanje.  
 
TOMO VODOPIVEC je menil, da je z njegovim prihodom zapihal pozitiven veter v njihovi 
organizaciji predvsem kar se tiče transparentnosti. Z RZS so rešili vse sporne tematike. Izognili 
so se delegiranju ter ustanovili odbor, ki je žrebal sodniške pare. Nominacija sodnikov je torej 
potekala na transparenten način. Torej je očitek, da ne sodelujejo z ligami, neupravičen. V 
tem kontekstu so pripravljeni, da se z vsemi združenji, ki ne tekmujejo v 1. A ligi dogovorijo za  
paketni sistem cen s 5 % znižanjem cen sodnikov in 10 % znižanjem cen delegatov. RZS je 
parafirala sporazum ter tudi vsa združenja, razen enega.   
Glede odpovedi sojenja nižjih lig je povedal, da so bili sodniki ZDRSS pred začetkom prvenstva 
uradno delegirani na tekme. Vsi so prišli na tekme, vendar jih niso uspeli odsoditi. Upal je, da 
bodo to stvar rešili. Javno se je opravičil vsem mladim zaradi odpovedi sojenja. Hoteli so 
opozoriti, da uradno delegiranje ni bilo spoštovano in da se ne spoštuje pogodbe. Vsekakor tega 
niso naredil na pravi način, za kar se kot predsednik opravičuje.  
V izogib nadaljnjim nesoglasjem, so prišli do ideje, da ponudijo sojenje 1. A moški ligi. Na vse 
klube  v tej ligi so poslali javno uradno ponudbo o sodelovanju v prihodnosti in upal je, da bo 
predlog naletel na pozitiven odziv.  
 
ALEŠ PRAZNIK je povedal, da se ne ve s čigavim pooblastilom je bilo opravljeno delegiranje v 1. 
krogu 2. lige, če pogodba ni bila podpisana. Večkrat so ponovili, da je treba vedeti, kdo je 
naročnik in kdo je plačnik. Po eni strani je bilo rečeno, da se ZDRSS korektno obnaša, vendar so 
se prav oni na primeru odpovedi sojenja tekmovanja mladih obnašali skrajno nekorektno. 
Komisar je povedal, da je s strani ZDRSS prišel samo tarifni del pogodbe. Pri nas izvajalec 
diktira, kako bodo zadeve tekle, kar seveda ni prav. Z ZDRSS so v mnenjih zelo narazen, celo 
tako, da je že zaskrbljujoče. Trenutno imajo kakovosten, pošten in cenovno ugoden servis.  
 
IZIDOR KRIVEC je povedal, da je bil ves čas član pogajalske skupine. Na pogajanjih dosegli 
dogovor in mislili so, da je stvar končana. Dosegli so zmanjšanje sodniških stroškov za 5 % in 
stroškov delegata za 10 % ter se dogovorili, da v to sodi tudi sojenje nižjih lig. ZDRSS je 
prehitro odpovedal sojenje tekmovanju mladih. Ne more se strinjati s trditvijo Aleša Praznika, 
da naročnik lahko vse določa. RZS mora podpisati pogodbo v imenu vseh. Za naslednjo leto se 
mora to določiti. Vsaka liga posebej ne more podpisovati pogodb. 
  
ANDREJ JURATOVEC je menil, da se sprehajamo po površju. Treba je razmišljati za naprej. 
Prisotne je informiral, da je član ZDRSS in Arbitražnega odbora RZS imel intervju v časopisu 
Sportske novosti, kjer je izrekel veliko laži in žalitev, kar bo imelo posledice. Obstaja torej 
problem sojenja 800 otrokom. Sam je v rokometu že 35 let. Zelo dobro ve, kaj pomeni, če 
otroci čakajo, ali jim bo sodili tekme ali ne. Žalitve in napadi s strani visokega predstavnika 
nam kažejo, da je čas, da nehamo podcenjevati globino problema. Ne bo se delalo lažje, če se 
bodo v javnosti pojavile še mnogo hujše informacije, kot so se pojavile danes. 
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TOMO VODOPIVEC je povedal, da so sami zelo konstruktivni, vendar se od sestanka pri 
predsedniku ni ničesar spremenilo. Z Juratovcem se še vedno ni sestal, vendar je na to še 
vedno pripravljen.  
 
PREDSEDNIK je povedal, da se je odpoved sojenja zgodila po skupnem sestanku, kar vsekakor ni 
v redu. Predlagal je, da se ohrani status quo ter se zadeve odpelje do konca, vendar brez 
raznih dopisov. Razlog, da sta bila na eni tekmi dva sodniška para je predvsem v tem, da je 
pisarna želela zagotoviti sodniške pare. Izločevalno delovanje ni potrebno. Še malo več truda 
bo potrebno, da se zadeve uredijo. Niso vsi klubi zadovoljni s samo kvaliteto sojenja. Naredili 
bodo iniciativo, in sicer povabili posamezne sodniške pare, ki bodo potem sodili tisto, kar bodo 
klubi in združenja naročili. Dela naj se torej v tej smeri. Obenem pa je predlagal, da se z 
zapisnikom seje članom predsedstva posreduje seznam predstavnikov RZS v mednarodnih EHF 
in IHF organih oz. komisijah ter se jih povabi na naslednjo sejo predsedstva.  
 
Dušan Zorko je ob koncu razprave odšel, ravno tako je odšel predsednik ter prepustil vodenje 
seje predsedstva članu predsedstva Zdravku Počivalšku.  

 
 

Ad  10. a 
 

Pobuda RK Gorenje za spremembo tekmovanj v evropskih pokalih 
 
ZDRAVKO POČIVALŠEK je predal besedo Stanetu Ostreliču, direktorju RK Gorenje.  
 
STANE OSTRELIČ je povedal, da so zadnji dve leti priča pobudam za regionalno ligo. Mnenje 
kluba in njegovo osebno je, da so vsi ti predlogi takšni, da v njih ni možnost razvoja klubskega 
rokometa.  So mnenja, da se morajo vključevati v druge oblike lig. Na zadnji seji regionalne 
lige v Beogradu so bila mnenja različna. Menil je, da klubi v tem ne morejo biti prepuščeni 
sami sebi, zato naj RZS sprejme jasen sklep oz. stališča, tako kot so ga zavzele ostale zveze. 
Vse ostale zveze podpirajo regionalno ligo. Z delovanjem bo pričela v sezoni 2012/2013. 
Predsedstvo naj poda jasno stališče, ali jo podpira ali ne.  
Druga zadeva je predlog »Evropa liga«, ki bi združevala klube, ki se ne uvrstijo v Ligo prvakov. 
Ta liga bi bila organizirana po vzoru Lige prvakov. Z atraktivnimi klubi bi bila zanimiva tudi za 
sponzorje. Ta predlog je dober in kvaliteten. Predsedstvo naj podpre te pobude in obenem naj 
bo RZS tudi pobudnik tega predloga na EHF.  Osebno je mnenja, da bi bil to velik korak. RZS bi 
pridobila na ugledu v evropskem prostoru. Naj se še letos naredi ta predlog. Kot klub podpirajo 
dve zadevi, in sicer da predsedstvo izda stališča glede regionalnega povezovanja na prostoru 
bivše Jugoslavije ter da se pripravi strokovno gradivo za »Evropa liga«. Klubi se želijo 
povezovati po modelu FIFA-e, ki v praksi že dobro deluje.  
LEOPOLD KALIN je povedal, da so tudi z njegove strani zadržki glede delovanja regionalne lige. 
Želja teh držav je imeti tri ekipe, in sicer RK Celje Pivovarna Laško, RK Gorenje in RK Cimos 
Koper. Sistem tekmovanja v vseh ligah bi moral biti znan eno sezono vnaprej. Tudi Madžari se 
ne strinjajo s tem, da bi se udeležili tega tekmovanja. Nemogoče je izvesti 32 kol tekmovanja. 
Drugi predlog, ki pomeni združevanje tekmovanja Pokala pokalnih zmagovalcev in EHF pokala 
je tudi naloga EHF tekmovalne komisije, katere član je.  
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ALEŠ PRAZNIK je povedal, da ve, kako so zadeve potekle ob osamosvojitvi. Na klubskem 
rokometu smo dosegli velike rezultate. Ni dovolj, da samo predsedstvo o tem razpravlja. To 
problematiko je potrebno širše zastaviti. Podprl je pobudo RK Gorenja, s čemer bi dobili čisto 
nov produkt na drugih osnovah. Naj RZS naredi projekcijo, kaj je potrebno narediti, da bomo v 
bodoče imeli to, kar smo v preteklosti že imeli.  
 
STANE OSTRELIČ je ponovil mnenje, da mora predsedstvo do omenjenih zadev zavzeti določeno 
stališče. Klubi ne smejo biti prepuščeni sami sebi. Kar pet rokometnih zvez ima sklepe najvišjih 
organov, da njihovi klubi lahko igrajo v regionalni ligi. Samo slovenska in madžarska zveza tega 
še nista naredili.  
 
ZDRAVKO POČIVALŠEK je predlagal, da RZS pripravi analizo prednosti in slabosti povezovanja v 
regionalno ligo in v tako imenovano »Evropa ligo«. Na glasovanje je podal predlog  
 
SKLEP(a) 
1. RZS naslovi na EHF predlog, da se v okviru EHF tekmovanja združi Pokal Pokalnih 

zmagovalcev in EHF pokal po vzoru nogometa tako pri moških in kot pri ženskah. 
2. Pisarna RZS je zadolžena, da do naslednje seje predsedstva pripravi analizo prednosti 

in slabosti vključevanja v regionalno ligo in tako imenovano »Evropa ligo«. 
 
Sklepa sta bila soglasno sprejeta (9 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽAN). 

 
 

Ad 10. b 
 

Problematika uporabe rokometne smole v dvoranah 
 
MATJAŽ AVSEC je izpostavil problem uporabe smole v dvoranah. V mnogih dvoranah so uporabo 
namreč prepovedali. Do tega se moramo opredeliti.  
 
ZDRAVKO POČIVALŠEK je kot  upravljalec dvorane povedal, da imajo dodatne stroške s 
čiščenjem.  
 
LEOPOLD KALIN je povedal, da je na RZS prišlo že več vprašanj glede tega ali je smola 
predpisana s strani EHF-a ali IHF-a. Uporaba smole ni nikjer prepovedana niti ne zapovedana. 
Uporabljati se je pričela zaradi večje obvladljivosti žoge. Potrebno je doseči dogovor z 
upravniki.  
 
ALEŠ PRAZNIK je povedal, da je to pomembno vprašanje, saj je pod vprašanjem  regularnost 
tekmovanja. Sam je naredil ekspertizo o tej temi, ki jo je pripravljen dati na  vpogled. MŠŠ naj 
da končno mnenje. 
 
ZDRAVKO POČIVALŠEK je menil, da mora RZS skupaj z MŠŠ doseči, da se uporaba smole v 
dvoranah spoštuje.  
 
TONI JANC je predlagal, naj se to zapiše in uredi v aktu, kjer se govori o tekmovanju.  
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SKLEP 
RZS je zadolžena, da zavzame jasno stališče glede uporabe smole v dvoranah ter to 
določi tudi v svojih aktih. V sodelovanju z MŠŠ naj poskuša doseči, da se uporaba smole v 
dvoranah spoštuje.  
 
Sklep je bil soglasno sprejet (9 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽAN). 

 
 

Ad 10. c 
 

Termini sej predsedstva RZS v letu 2011 
 
IZIDOR KRIVEC je povedal, da je dobil predlog s strani Aleksandra Svetelška, da bi RZS vnaprej 
letno določila štiri termine za sejo predsedstva ter da seje ne bile med delovnim časom. Tako 
si bodo člani pravočasno rezervirali termine in ne bo več problemov s sklepčnostjo.  
 
Vsi prisotni člani predsedstva so pozdravili predlog.  
 
SKLEP 
Pisarna RZS naj čim prej predlaga štiri termine za sejo predsedstva v letu 2011, ki naj bi 
bili izven delovnega časa.   
 
Sklep je bil soglasno sprejet (9 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽAN). 
 
 
JOŽE GALOF je informiral prisotne, da še vedno ni bil sklenjen dogovor s 1. B ligo glede 
popolnitve 1. A lige.  
 
MATJAŽ AVSEC je povedal, da ni prejel nobene pisne pobude. 
 
 

Ad 10. d 
 

Objava rezultatov 1. B ženske lige na teletekstu RTV Slovenija  
 
KARLO KASETLIC je ponovno omenil problem ignoriranja 1. B ženske lige na teletekstu. 
Rezultati se še vedno ne objavljajo.  
 
IZIDOR KRIVEC je povedal, da zadevo lahko objavljajo, vendar hoče RTV Slovenja plačilo, saj 
imajo s tem samo delo.  
 
KARLO KASTELIC ni bil zadovoljen z odgovorom. Poslušal je oddajo Radia Koper, ki povzema 
rezultate po teletekstu in rezultatov 1. B ženske lige tudi tam posledično ni. To je pomembno 
zaradi sponzorjev, ki vlagajo v klube te lige.   
 
LEOPOLD KALIN je predlagal, da gre na naslednji sestanek z RTV Slovenijo tudi Karlo Kastelic.  
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SKLEP 
Sestanka RZS z RTV Slovenija glede objavljanja rezultatov 1. B ženske lige se udeleži tudi 
predsednik Združenja 1. B ženske lige Karlo Kastelic.  
 
Sklep je bil soglasno sprejet (9 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽAN). 
 
ZDRAVKO POČIVALŠEK se je ob koncu zahvalil vsem prisotnim za sodelovanje ter ob 16.00 uri 
zaključil sejo predsedstva.  
 
 
Ljubljana, 11.01.2011 
          Franjo Bobinac, l.r. 
 
       Predsednik Rokometne zveze Slovenije  


