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ZAPISNIK
4. seje predsedstva Rokometne zveze Slovenije,
ki je bila v sredo, 16. februarja 2011 ob 15.00 uri,
v prostorih Rokometne zveze Slovenije, Leskoškova cesta 9 e, 1000 Ljubljana.
PRISOTNI ČLANI PREDSEDSTA: Franjo BOBINAC, Matjaž AVSEC, Jože GALOF, Karlo KASTELIC,
Franc KRAŠOVEC, Izidor KRIVEC, Boštjan KOZOLE, Janez MARTINČIČ, Zdravko POČIVALŠEK, Aleš
PRAZNIK, Aleksander SVETELŠEK, Borut ŠKABAR;
ODSOTNI ČLANI PREDSEDSTVA: mag. Urban GOLOB, Zoran JANKOVIĆ, Metka KOCBEK, Franci
PLIBERŠEK, dr. Bor ROZMAN, Janez ŠKRABEC, Dušan ZORKO;
OSTALI PRISOTNI: Boris DENIČ, Mitja GOBEC, Leopold KALIN, Samo KUZMA, Irena STARC, Ivica
RIMANIČ, mediji.
DNEVNI RED:
1. Seznanitev in potrditev zapisnika 3. seje predsedstva;
2. Poročilo sekretarja o realizaciji sklepov prejšnjih sej predsedstva ter o aktivnostih RZS
za obdobje od zadnje seje predsedstva (Leopold Kalin);
3. Poročila reprezentanc:
a) Poročilo selektorja ženske članske reprezentance iz evropskega prvenstva 2010
Danska&Norveška (Ivica Rimanić);
b) Poročilo selektorja moške članske reprezentance o delu za obdobje od zadnje seje
predsedstva (Boris Denič);
4. Ustanovitev Združenja 2. DRL moški kot samostojne pravne osebe ter njihova včlanitev
v RZS (Janez Martinčič);
5. Predlog Statuta RZS in sklic 17. izrednega zasedanja Zbora članov RZS (Toni Janc);
6. Imenovanje generalnega sekretarja RZS (Franjo Bobinac);
7. Predlog nadomestil za člane komisij za nominiranje sodnikov ter predlog sejnin v
primeru korespondenčnega zasedanja komisij RZS (Leopold Kalin);
8. Izplačila igralcem in igralkam članskih reprezentanc od 01.01. do 30.06.2010 (Leopold
Kalin);
9. Organizator polfinala in finala Pokala Pivovarne Union za sezono 2010/2011 (Samo
Kuzma);
10. Imenovanje predstavnika RZS za XXXIII. IHF redni kongres 2011 Maroko (Leopold Kalin);
11. Dopis ŽRK Ajdovščine glede tekmovalnega sistema 1. A ženske lige oz. »1. lige
z'dežele« (Samo Kuzma);
12. Priprave na kvalifikacijsko tekmo moške članske reprezentance s Poljsko v Stožicah
(predstavnik športne agencije S.V. – RSA d.o.o.);
13. Imenovanje članov Strokovnega odbora RZS;
14. Tekoče zadeve in razno:
a) Analiza prednosti in slabosti vključevanja slovenskih klubov v Regionalno ligo in
Evropa ligo;
b) Projekt »Mladi sodnik«;
c) Plakat 1. B moške lige;
d) Knjiga ob 20 letnici moške članske reprezentance;
PREDSEDNIK Franjo BOBINAC je pozdravil vse navzoče ter odprl 4. sejo predsedstva RZS. V
nadaljevanju je podal informacijo, da je ob pričetku seje prisotnih 10 od 19 članov predsedstva
RZS. Obenem je člane predsedstva seznanil, da so ga odsotni člani predsedstva; Metka Kocbek,
Janez Škrabec, Dušan Zorko in Zoran Janković pooblastili, da glasuje v njihovem imenu, torej
ima še dodatne štiri (4) glasove. Naknadno se bosta pridružila še dva člana predsedstva. Podal
je ugotovitveni
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SKLEP
4. seja predsedstva RZS je sklepčna, saj je ob pričetku seje prisotnih 10 od 19 članov
predsedstva RZS. Od tretje točke dalje je bilo prisotnih 12 članov predsedstva RZS. Štirje
člani predsedstva: Metka Kocbek, Janez Škrabec, Dušan Zorko in Zoran Janković so
predsednika RZS pooblastili, da glasuje v njihovem imenu.
PREDSEDNIK je pozval k pripombam na predlagani dnevni red. Sam je predlagal dopolnitve, in
sicer umik 5. točke – Predlog Statuta RZS in sklic 17. izrednega zasedanja Zbora članov RZS. S
predsednikom Statutarnega odbora sta se dogovorila, da bi si za uskladitve vzeli več časa, tako
da bodo vse spremembe res strokovno obdelane. Pred točko Tekoče zadeve in razno bi uvrstili
novo točko »Imenovanje Strokovnega odbora RZS«, saj bi radi stroki dali večjo formalno težo.
Pod točko Tekoče zadeve in razno pa bo Aleš Praznik predstavil projekt »Mladi sodnik«.
Obenem bo pod to točko podana tudi pobuda Gorana Cvijiča za izdajo knjige ob 20 letnici
moške članske reprezentance.
MATJAŽ AVSEC je dal pobudo, da bi pod »Tekoče zadeve in razno« predstavil tudi izdelavo
plakatov za popularizacjio rokometa po osnovnih šolah.
PREDSEDNIK je na glasovanje podal predlagan dnevni red z vsemi dopolnitvami.
SKLEP
Potrdi se predlagani dnevni red 4. seje predsedstva RZS.
Sklep je bil soglasno sprejet (14 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽAN).

Ad 1.
Seznanitev in potrditev zapisnika 3. seje predsedstva

PREDSEDNIK je pozval k pripombam na zapisnika 3. seje predsedstva RZS. Ker ni nihče dal
pripomb, je na glasovanje podal
SKLEP
Sprejme in potrdi se zapisnik 3. seje predsedstva RZS.
Sklep je bil soglasno sprejet (14 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽAN).

Ad 2.
Poročilo sekretarja o realizaciji sklepov prejšnjih sej predsedstva ter o aktivnostih RZS za
obdobje od zadnje redne seje predsedstva
PREDSEDNIK je besedo predal besedo sekretarju Leopoldu Kalinu.
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LEOPOLD KALIN je na kratko povzel svoje pisno poročilo. Povedal je, da je RZS na MŠŠ poslala
dopis glede uporabe rokometne smole v dvoranah, da RTV Slovenija na teletekstu že oglašuje
rezultate tekem 1. B ženske lige. Omenil je tudi intenzivne aktivnosti v zvezi s tekmo Slovenija
– Poljska. K sodelovanju je pristopila agencija S.V. – RSA d.o.o. V nadaljevanju je povedal, da
je na RZS prišla vloga za registracijo Združenja rokometnih drugoligašev Slovenije. Omenil je
še vlogo RZS na razpis MŠŠ ter obvestil člane predsedstva, da ravno v tem času poteka revizija
poslovanja RZS, ki jo opravlja podjetje KPMG d.o.o.
PREDSEDNIK je pozval k pripombam. Ker pripomb ni bilo, je na glasovanje podal
SKLEP
Sprejeme se poročilo sekretarja o realizaciji sklepov prejšnje seje predsedstva ter o
aktivnostih RZS za obdobje od zadnje redne seje predsedstva.
Sklep je bil soglasno sprejet (14 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽAN).

Ad 3.a
Poročilo selektorja ženske članske reprezentance iz evropskega prvenstva 2010
Danska&Norveška
PREDSEDNIK je pri tej točki besedo predal Ivici Rimaniču, selektorju.
IVICA RIMANIĆ je povedal, da je 16. mesto rezultat, ki so ga dosegli na EP. Vse tekme so
izgubili. Ker je bila skupina težka, več nismo mogli pričakovati. Od ekipe, ki je igrala na
kvalifikacijski tekmi z Belorusijo, je manjkalo kar 7 igralk. Ekipa torej ni bila popolna iz
različnih razlogov, je pa vseeno naredila neko osnovo za dalje. Šestnajst igralk je bilo prvič na
večjem tekmovanju, le dve sta že imeli tovrstne izkušnje. Tudi s samimi pripravami so imeli
veliko problemov, saj so se nekateri turnirji odpovedali. V Španiji so odigrali turnir z močnimi
reprezentancami, imeli pa so tudi dve prijateljski tekmi v Črni gori. Na Norveško bi morali oditi
en dan prej, vendar zaradi finančnih razlogov to ni bilo mogoče. Prišli so na predvečer tekme,
kar ni dobro vplivalo na igralke. Slovenska reprezentanca je bila daleč najmlajša ekipa na
prvenstvu. Od vseh igralk ni niti ena nosilka igre v svojem klubu. Reprezentanca ima možnost,
ko se vrnejo še Maja Šon, Barbara Varlec in ostale. Tri igralke so odpovedale zaradi študijskih
obveznosti, Alja Koren pa zaradi načina treniranja v reprezentanci. Daljnih planov ne bi
razlagal, saj je dobil informacijo, da ga bodo zamenjali. V mesecu aprilu so planirane tri
tekme z reprezentanco Kitajske, ki pride na priprave v Podčetrtek na lastne stroške. Tudi
Japonska nas je povabila na prijateljske tekme. Celotne stroške skupaj z letalskimi kartami v
višini 15.000 EUR plača japonska zveza. Ni mu jasno, kaj se dogaja in v čemu je problem. Sam
je načrtoval, da bo vodil še obe kvalifikacijski tekmi proti Franciji. Vsekakor nihče ne more
zanikati, da so z reprezentanco naredili napredek, navsezadnje se je po nekaj letih zopet
uvrstila na veliko tekmovanje. Pozval je k vprašanjem.
IZIDOR KRIVEC je ga je pozval, kako komentira tolikšne odpovedi reprezentance.
IVICA RIMANIČ je povedal, da sta bili Breznik in Šon poškodovani, Argenti je imela študijske
obveznosti, ravno tako Skutnik. Gerič ni dobila izpisnice iz kluba in tako mogla igrati za noben
klub, kar lahko razloži Izidor Krivec. Varlec se je odločila, da bo igrala za srbsko

___________________________________________________________________________
Zapisnik 4. seje predsedstva Rokometne zveze Slovenije, Ljubljana, 16. februar 2011

3

____________________________________________________________________________
reprezentanco, Koren je bila nezadovoljna z načinom dela, Jankovič pa je že prej odpovedala
zaradi fakultete.
IZIDOR KRIVEC je povedal, da so klubi izrazili nezadovoljstvo nad udeležbo v reprezentanci
zaradi odnosa med selektorjem in igralkami. To je bil komentar večine trenerjev –
predstavnikov klubov na seji združenja. Zanj je bil to nek alarm, da je treba nekaj narediti,
kako narediti torej boljše vzdušje, da bodo igralke sodelovale.
IVICA RIMANIĆ je vprašal, zakaj to danes prvič sliši in zakaj ga niso povabili na sejo združenja,
saj se je vedno odzval na vabila. Po drugi strani pa nihče ne vpraša, kako je on zadovoljen z
delom trenerjem v klubih. Sodelavec Mitja Bračič je bil šokiran nad tem, kako so igralke
pripravljeni. Lahko da je to njihova reakcija na to.
ALEŠ PRAZNIK je menil, da je krivda za odpoved tudi na strani selektorja. Pred kratkim smo
dobili Bloudkovega nagrajenca - Rolanda Pušnika. Bil je v štabu za reprezentanco, vendar na
koncu tja ni šel. Zanimal ga je vzrok za to.
IVICA RIMANIĆ je povedal, da bil Rolando Pušnik na spisku za Norveško, saj je bil že v Črni gori,
vendar je imel probleme z zobmi in je hotel to urediti.
PREDSEDNIK je povedal, da je selektorja predhodno obvestiti o tem, kakšno je njegovo mnenje.
Predlagal je, da se ga razreši iz razlogov, ki smo jih že prediskutirali. Vsekakor je selektorju
potrebno dati zahvalo in priznanje za uvrstitev na EP, moramo pa biti odgovorni do igralk,
klubov in sponzorjev. Prav je, da pogledamo, ali lahko naredimo korak naprej. Na naslednji
seji, ki bi bila 09.03.2011 pred tekmo bi predlagali drugega selektorja – Toneta Tislja.
JOŽE GALOF je povedal, da te točke ni na dnevnem redu. To bi lahko naredili na drugi seji.
PREDSEDNIK je povedal, da je preučil proceduralne zadeve iz Poslovnika o delu predsedstva.
Prav je, da se glasuje o tem v okviru te točke.
IVICA RIMANIĆ je povedal, da je kontradiktorno, da se mu zahvaljujejo za to kar je naredil,
obenem pa mu očitajo zadeve, ki nimajo smisla. Seveda je pravica predsedstva, da se tako
odloči, vendar je to nepošteno, tega si ni zaslužil. Lahko bi to naredili z večjo digniteto.
FRANC KRAŠOVEC je povedal, da imamo vedno probleme selektorji. Predlagal je, da se na
naslednji seji predlaga razrešitev in nato imenovanje.
IZIDOR KRIVEC je povedal, da je tudi zadnje mesto na EP razlog za razrešitev.
PREDSEDNIK je selektorju Ivici Rimaniću dal priznanje za kar je bilo opravljeno. Obstajajo
mnogi pomisleki, da ne gremo v pravo smer. Preprečiti moramo, da se v bodoče ne zgodi še
več odpovedi. Tone Tiselj se mu zdi najbolj naravni kandidat, ki je dobil to ponudbo že pred
Rimanićem, vendar je bil tedaj zaseden z delom v klubu. Razlogi za razrešitev so odnosi v
reprezentanci, izjave izrečene morda tudi v afektu, razlogi so v razvoju in konceptu igre. Tudi
v klubih hitro zamenjajo trenerja. V kolikor člani predsedstva želijo, lahko to naredimo tudi 14
dni kasneje.
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ALEŠ PRAZNIK je povedal, da se bo vzdržal glasovanja, če bo prišlo do glasovanja o razrešitvi.
Ni imel vpliva na postavitev selektorja in ne bi rad imel vpliva na razrešitev. Očitno pri nas še
nismo pripravljeni na tujo stroko, saj se je zgodilo podobno tudi pri moških. Trditvi selektorja,
da so prišle reprezentantke na priprave slabo pripravljene ne verjame, saj slovenski trenerji
delujejo na visokem nivoju.
ZDRAVKO POČIVALŠEK je povedal, da je manj pomembno, kdaj to naredimo. Če hočemo to
narediti, je bolje, da danes. Ne moti ga problem, saj lahko pride v reprezentanci do različnih
pogledov. Odklonitev reprezentance ne razume, saj je to največ, kar lahko v karieri igralca
dosežeš. Razlogi igralk niso na mestu. Del krivde je vsekakor na trenerju, saj je izpadlo, da v
reprezentanco pride torej tisti, ki ima čas.
IVICA RIMANIĆ je povedal, da mu podtikajo stvari, ki so smešne.
ALEKSANDER SVETELŠEK je povedal, da se bo vzdržal glasovanja, saj tudi on ni sodeloval pri
postavitvi.
KARLO KASTELIC je povedal, da se bo tudi on vzdržal, saj ko so selektorja imenovali ni bilo
konsenza predsedstva niti rokometne sfere nasploh. Ko bomo imenovali drugega oz. tretjega,
se moramo prej dobro pogovoriti. Selektor je dejansko imel malo časa.
MATJAŽ AVSEC je povedal, da je potrebno najprej razčistiti zadeve, ugotoviti zakaj je prišlo do
tega.
JOŽE GALOF je povedal, da deli mnenje Aleša Praznika.
BOŠTJAN KOZOLE je menil, da je bolje, da se čim prej odločimo.
BOŠTJAN ŠKABAR se je strinjal z Boštjanom Kozoletom.
PREDSEDNIK je povedal, da je večinsko mnenje, da se odločimo danes. 09.03.2011 se bo na
naslednji seji odločalo o novem selektorju. Na glasovanje je dal predlog
SKLEP-a
Predsedstvo RZS z dnem 16.02.2011 razrešuje Ivico Rimanića z mesta selektorja ženske
članske reprezentance Slovenije.
Sklep je bil sprejet z večino glasov (12 ZA, 0 PROTI, 4 VZDRŽANI).

Ad 3.b
Poročilo selektorja moške članske reprezentance o delu za obdobje od zadnje seje
predsedstva
PREDSEDNIK je besedo predal selektorju moške članske reprezentance Borisu Deniču.
BORIS DENIČ je predstavil svoje poročilo. Na priprave ter turnir v Švici je poklical mlade in
perspektivne igralce, tako so lahko videli, česa so zmožni. Pokazalo se je, koliko mladi igralci
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lahko nadoknadijo igralce v članski. Mladi igralci so pokazali veliko znanja in odločnosti.
Problem je v izkušnjah, saj ti igralci niso odigrali veliko evropskih tekem. Vsekakor se je videl
napredek.
PREDSEDNIK je pozval k vprašanjem in pripombam. Ker pripomb ni bilo, je podal
SKLEP
Sprejme se poročilo selektorja moške članske reprezentance Borisa Deniča o delu za
obdobje od zadnje seje predsedstva.
Sklep je bil soglasno sprejet (16 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽAN).

Ad 4.
Ustanovitev Združenja 2. DRL moški kot samostojne pravne osebe ter njihova včlanitev v
RZS
JANEZ MARTINČIČ je povedal, da vsi vemo, kaj se je dogajalo. Niso bili enakopravni. Njihova
registracija kot samostojna pravna oseba temelji na zakonu o društvih. Seveda to ne pomeni,
da odhajajo iz RZS, saj so člani RZS tako kot so člani tudi klubi. Vsa dokumentacija, ki je
potrebna za včlanitev v RZS je priložena.
MATJAŽ AVSEC je povedal, da ga zanima, kakšne so prednosti te pravne osebe.
JANEZ MARTINIČ je povedal, da se bodo lahko enakopravno pogovarjali. Do sedaj se niso mogli,
saj niso pravna oseba. Tudi materialne stroške so drastično oklestili. Klubi se bodo odločali, kdo
bo to zvezo vodil.
MATJAŽ AVSEC je povprašal, s kom so imeli težave.
JANEZ MARTINČIČ je povedal, da se niso mogli dogovoriti glede sojenja sodnikov. Oni te
storitve plačajo, zato lahko odločajo. Sedaj bodo to pravico imeli.
BOŠTJAN KOZOLE je prosil za konkretne vzroke za to odločitev. Če ima prave informacije je k
temu pristopilo pet klubov. Že v začetku samega združenja je zaznati veliko razdvojenost. Kaj
je bilo tako zelo narobe v okviru RZS. Prednosti tega ne vidi in ne razume. Izrazil je željo, da
slovenski rokomet speljemo na skupni imenovalec. Če je bilo v okviru RZS kaj narobe, naj se to
tudi pove.
JANEZ MARTINČIČ je povedal, da je samostojni pravni osebi pristopilo 2/3 je članov. Tudi ostali
se bodo priključili, potem kot bodo uspeli sklicati zasedanje Zbora članov kluba. Prvenstven cilj
tega je, da hočejo pri vodenju združenja soodločati enakopravno. Sodniška organizacija jim je
očitala, da oni ne vodijo tekmovanja. Vsekakor ne odhajajo iz RZS.
IZIDOR KRIVEC je povedal, da ne vidi, kaj bodo sedaj več imeli. Če se bodo združenja sama
pogovarjala s sodniki, potem se bo zgubila pogajalska moč. Nižje lige in mlajše lige bodo dražje
plačevale sodnike.
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JANEZ MARTINČIČ je povedal, da bodo sodelovali z vsemi združenji.
ALEKSANDER SVETELŠEK je izjavil, da ni nikjer napisano, da bodo spoštovali akte RZS. Vsak bo
imel svoje poglede in interese. Resno bi se bilo potrebno pogovoriti o tem, ali je ta smer dobra.
RZS bo tako težko obvladovala rokometno Slovenijo.
PREDSEDNIK je povedal, da ta odločitev ni nujno slaba. Predlagatelj ima veliko odgovornost, da
bodo dobro funkcionirali.
ALEŠ PRAZNIK je povedal, da to kar se dogaja, so posledice. Združevanje je avtonomna pravica
vseh v športu, pri tem niso bila kršena nobena pravila. Še več, prispevali bodo k boljšemu delu
RZS. Klubi želijo imeti večjo besedo pri odločanju.
BOŠTJAN KOZOLE je podal pomislek glede pravno formalnih problemov, ki so morebiti nastali.
RK Gorišnica Moškanjci je podal mnenje, ki je kritično do nastanka samostojne pravne osebe.
PREDSEDNIK je predlagal, naj se upošteva Kozoletova pripomba. Na glasovanje je dal
SKLEP
Predsedstvo RZS potrjuje včlanitev Zveze društev rokometnih drugoligašev Slovenije v
RZS.
Sklep je bil sprejet z večino glasov (15 ZA, 0 PROTI, 1 VZDRŽAN).

Ad 5.
Predlog Statuta RZS in sklic 17. izrednega zasedanja Zbora članov RZS
Točka je bila umaknjena z dnevnega reda.

Ad 6.
Imenovanje generalnega sekretarja RZS
PREDSEDNIK je povedal, je za generalnega sekretarja prišlo več prošenj. Velika večina ni
izpolnjevala pogojev, 10 – 12 kandidatov pa je bilo primernih. Od teh je komisija za izbor
izbrala štiri kandidate, ki so jih povabili na razgovor, kjer so se predstavili in predstavili tudi
njihovo vizijo delovanja zveze. Večina kandidatov je bila primernih, najbolj pa jih je prepričal
Mitja Gobec, ki ga komisija predlaga predsedstvu. Postavlja se torej vprašanje, kako izboljšati
povezanost pisarne do klubov, sponzorjev, združenj. Najti je torej potrebno nekoga, ki bo
pisarno vodil z večjo vnemo, da se zopet vzpostavi zaupanje. S tem kandidatom se bo gotovo
naredil korak naprej. Mandat generalnega sekretarja traja 5 let s šest mesečnim poskusnim
rokom. V tem času bomo dobili oceno, ali gremo v pravi smer. Za direktorja reprezentanc pa je
komisija sklenila, da potrebujemo več časa za odločitev.
BORUT ŠKABAR je povedal, da je imela komisija željo, da se najde mlad, ambiciozen kandidat z
energijo, da spremeni to pisarno, ki naj bi postala bolj servisna do klubov in združenj.
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PREDSEDNIK je predal besedo Mitji Gobcu.
MITJA GOBEC se je zahvalil za priložnost, ki mu je bila dana ter se na kratko predstavil. Je
univerzitetni diplomirani ekonomist, ki se je na razpis prijavil zaradi izziva in možnosti
profesionalne rasti. Rokomet ima rad, saj ga je tudi treniral. Zaveda se, da je njegova
pomanjkljivost to, da nima neformalne rokometne izobrazbe oz. pedigreja, vendar pa je po
drugi strani to tudi prednost, saj ni član nobenega kluba in bo tako lahko bolj nevtralno
reševal zadeve ter predlagal predloge. V kolikor bi bil imenovan, bi najprej naredil podrobno
analizo stanja v pisarni tako finančno kot kadrovsko. Zadeve bi zastavil na dolgi rok. Na
razpolago je za vprašanja.
JOŽE GALOF je menil, da moramo spremeniti točko dnevnega reda, in sicer iz »Poročila o
prispelih vlogah na javni razpis za generalnega sekretarja RZS in direktorja moških
reprezentanc Slovenije« v »Imenovanje generalnega sekretarja«.
PREDSEDNIK se je strinjal s predlogom.
JANEZ MARTINČIČ ga je povprašal, kako si predstavlja sodelovanje z združenji.
MITJA GOBEC mu je odvrnil, da ko si bo pridobil več konkretnejših informacij, bo lahko tudi
bolj konkretno odgovoril na to vprašanje.
TONI JANC ga je povprašal, katere so tri ključne zadeve, ki jih potrebuje RZS.
MITJA GOBEC je povedal, da so to zagotavljanje optimalnih pogojev za vse reprezentančne
selekcije. Pisarno je potrebno organizirati, da bo dober servis klubom, obenem pa je potrebno
delovanje pisarne prilagoditi razmeram v gospodarstvu.
PREDSEDNIK je izjavil, da je kandidat komisiji zagotovil, da bo hodil tudi na rokometne tekme.
MATJAŽ AVSEC je povedal, da ga že sedaj vabi na sejo združenja.
IZIDOR KRIVEC je menil, da bi to morala biti obveza novega generalnega sekretarja, in sicer, da
je prisoten na vseh sejah združenj, kajti tam se dobijo informacije s terena, tam se tudi največ
naučiš.
ZDRAVKO POČIVALŠEK je izrazil pričakovanje, da bo generalni sekretar delal v kohezivnem
smislu. Od pričetka mandata predsedstva do sedaj se v delu nismo niti malo premaknili. Izrazil
je upanje, da bo pisarna delala enakopravno za vse, da se bodo napetosti zmanjšale oz. da
bodo vsi pričeli metati na en gol.
ALEŠ PRAZNIK je izrazil zaupanje v razpisno komisijo. Gotovo jih je kandidat prepričal s pravimi
programskimi iztočnicami. Delo generalnega sekretarja je projektno delo. Pripravljen mora
živeti in misliti s tem 24 ur na dan.
MITJA GOBEC je povedal, da že na sedanjem delovnem mestu tako deluje in bo tudi v bodoče.
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ALEKSANDER SVETELŠEK je menil, da je potrebno zaupati razpisni komisiji. Obstaja torej
polletno obdobje, kjer si bomo pridobili obširnejše mnenje.
PREDSEDNIK je predlagal, da se na glasovanje poda predlog sklepa, da se Mitjo Gobca imenuje
za generalnega sekretarja z mandatom 5-ih let s 6 mesečnim poskusnim obdobjem.
JOŽE GALOF je povedal, da moramo obstajati tudi konkurenčna klavzula.
ALEŠ PRAZNIK je povedal, da premalo pozna program kandidata in tudi samega kandidata, zato
se bo vzdržal glasovanja.
SKLEP
Predsedstvo RZS imenuje Mitjo Gobca za generalnega sekretarja za obdobje 5-ih let s 6
mesečnim poskusnim obdobje.
Sklep je bil sprejet z večino glasov (ZA 14, 0 PROTI, 1 VZDRŽAN).

Ad 7.
Predlog nadomestil za člane komisij za nominiranje sodnikov ter predlog sejnin v primeru
korespondenčnega zasedanja komisij RZS
PREDSEDNIK je predal besedo Leopoldu Kalinu.
LEOPOLD KALIN je podal razlago glede nadomestil za člane komisij za nominiranje sodnikov. S
sezono 2010/2011 opravlja nominiranje sodniških parov za tekme 1. A ženske lige, 1. B moške
lige in 1. B ženske lige komisija za nominiranje sodniških parov posameznega združenja, ki je
sestavljena iz komisarja lige, predstavnika ZDRSS ter predstavnika združenja. Komisija vsakih 2
– 3 tedne opravlja žrebe sodniških parov na sedežu Rokometne zveze Slovenije. Ker imajo člani
komisij s prihodom na sedež RZS določene potne stroške, predlagamo, da se jim povrnejo v
višini znižane kilometrine, in sicer 0,18 EUR za prevožen kilometer.
Glede predloga sejnin v primeru korespondenčnega zasedanja komisij RZS je povedal, da
komisije RZS v izrednih primerih opravljajo sejo na korespondenčen način, bodisi zaradi
zdravstvenih težav, urgentnosti primera oz. drugih utemeljenih razlogov. V tem primeru eden
izmed članov izdela mnenje, sklep oz. odločbo za posamezen primer, ostali člani pa o tem le
glasujejo. Za redno sejo komisije je predsedstvo dne 13.12.2006 sprejelo sklep o izplačilu
sejnine članom komisij v 50 EUR bruto ter povrnitev potnih stroškov v višini znižane
kilometrine. Za korespondenčno sejo pa RZS nima predvidenega izplačila sejnine. Ker
oblikovanje mnenja, sklepa oz. odločbe zahteva poglobitev v akte RZS in dobro poznavanje
tekoče problematike predlagamo, da se članu, ki oblikuje mnenje, sklep oz. odločbo izplača
sejnina v višini 50 EUR bruto.
PREDSEDNIK je postavil vprašanje, kje je volonterstvo. Glede sejnin za korespondenčno sejnino
bo iz principa glasoval proti. Na glasovanje je podal predlog glede korespondenčnih sejnin:
»V izrednih primerih korespondenčnega zasedanja komisij RZS se članu komisije, ki oblikuje
mnenje, sklep oz. odločbo izplača sejnina v višini 50 EUR bruto.«
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Izid glasovanje je bil 1 ZA, 14 PROTI.
Na glasovanje je podal drugi sklep, in sicer glede povračila potnih stroškov članom komisij za
nominiranje sodnikov.
SKLEP
Članom komisij za nominiranje sodnikov se za prisotnost na nominiranju povrnejo potni
stroški v višini znižane kilometrine - 0,18 EUR za prevožen kilometer.
Sklep je bil soglasno sprejet (16 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽAN).

Ad 8.
Izplačila igralcem in igralkam članskih reprezentanc od 01.01. do 30.06.2010
PREDSEDNIK je predal besedo Leopoldu Kalinu.
LEOPOLD KALIN je podal razlago, da izplačila članskim reprezentancam od 01.01 do 30.06.2011
niso določena v nobenem aktu, zato se naproša predsedstvo, da potrdi izplačila za nazaj.
PREDSEDNIK je podal na glasovanje predlog
SKLEP-ov
1. Predsedstvo potrjuje izplačilo nadomestilo igralcem moške članske reprezentance za
udeležbo na reprezentančni akciji v okviru EHF tedna (Rogla, 25.10.2009 – 1.11.2009)
v skupni višini 11.000 EUR neto, oz. 500 EUR neto na igralca.
2. Predsedstvo potrjuje izplačilo nadomestila igralcem moške članske reprezentance za
priprave in udeležbo na EP 2010 Avstrija v skupni višini 42.750,00 EUR neto, in sicer
za prvo kategorijo igralcev 2.250,00 EUR neto na igralca in za drugo kategorijo
igralcev 1.125,00 EUR neto na igralca.
3. Predsedstvo potrjuje izplačilo nadomestila igralcem moške članske reprezentance za
udeležbo na reprezentančni akciji v okviru EHF tedna (Zreče, 11. – 18.04.2010) v
skupni višini 8.500 EUR neto, oz. 500 EUR neto na igralca.
4. Predsedstvo potrjuje izplačilo nadomestila ženski članski reprezentanci za udeležbo
na reprezentančnih akcijah v obdobju od 01.01.2010 do 01.07.2010 v skupni višini
14.336,60 EUR oz. za igralk, ki so odigrale do 25 nastopov - 5 EUR bruto na dan, za
igralke, ki so odigrale do 50 nastopov – 15 EUR bruto na dan, za igralke, ki so
odigrale do 100 nastopov – 35 EUR bruto na dan, za igralke, ki so odigrale nad 100
nastopov – 41,7 EUR bruto na dan.
Sklepi so bili soglasno sprejeti (15 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽAN).
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Ad 9.
Organizator polfinala in finala Pokala Pivovarne Union za sezono 2010/2011
PREDSEDNIK je besedo predal Samu Kuzmi.
SAMO KUZMA je člane seznanil, da je na razpis prišla le ena ponudba, in sicer s strani RK Celje
Pivovarna Laško. Zaradi gospodarske situacije letos ni nagradnega fonda, kot je bil v
preteklosti. Za večjo popularizacijo želijo z generalnim sponzorjem Pivovarno Union prirediti
medijsko srečanje z novinarji, ekipami. Žreb bo predvidoma 06.04.2011.
Za ženski pokal ni bilo nobenih ponudb, je pa Rokometni klub Zagorje naknadno izrazil interes
za organizacijo final four-ja. Strinjajo se z vsemi pogoji, razen s stroški sojenja, ki naj bi se
razdelili na 4 ekipe. Podjetje Celjske mesnine d.d. je izkazal interes, da bi bil pokrovitelj
pokala.
JOŽE GALOF je povedal, da so na RZS naslovili dopis, da bi moški pokal sodili sodniki SDRS.
LEOPOLD KALIN je povedal, da v skladu z veljavno pogodbo pokal sodijo sodniki ZDRSS.
PREDSEDNIK je povedal, naj moški polfinale in finale sodijo sodniki tako z ene kot druge
sodniške organizacije.
SKLEP
1. Predsedstvo se seznanja z organizatorjem polfinala in finala Pokala Pivovarne Union
za sezono 2010/2011 - RK Celje Pivovarna Laško.
2. Polfinale in finale Pokala Pivovarne Union za sezono 2010/2011 sodijo sodniki in
delegati obeh sodniških organizacij: ZDRSS, SDRS.
Sklep je bil soglasno sprejet (9 ZA, 1 PROTI, 0 VZDRŽAN).
*Pri glasovanju za to točko je bil odsoten tudi Aleš Praznik.

JANEZ MARTINČIČ je omenil, da MRD BRANIK MARIBOR ni še izpolnil svojih obveznosti do RK
Jeruzalem Ormož in naslova nagradnega fonda lanskega pokala.
SAMO KUZMA je povedal, da so klubom že trikrat posredovali obvestilo, kaj morajo storiti, da
bodo dobili sredstva. Klubi bi morali namreč organizatorju izdati račun, kar pa niso storili. Bodo
ponovno posredoval sporočilo RK Jeruzalem Ormož, da izdajo račun.

Ad 10.
Imenovanje predstavnika RZS za XXXIII. IHF redni kongres 2011 Maroko
PREDSEDNIK je za predstavnika RZS na IHF kongresu predlagal sekretarja Leopolda Kalina, ki se
dobro spozna na mednarodne zadeve. Obenem se mu je zahvalil, da je vodil zvezo v tem
prehodnem obdobju. Na glasovanje je podal predlog
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SKLEP(a)
Predsedstvo RZS imenuje sekretarja Leopolda Kalina za predstavnika Rokometne zveze
Slovenije na XXXII. IHF rednem kongresu 2011, ki bo od 02 do 05. maja v Maroku.
Sklep je bil soglasno sprejet (15 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽAN).

Ad 11.
Dopis ŽRK Ajdovščine glede tekmovalnega sistema 1. A ženske lige oz. »1. lige z'dežele«
PREDSEDNIK je besedo predal Samu Kuzmi.
SAMO KUZMA je povedal, da se je pojavila ideja, da se 1. A ženska liga zmanjša na deset ali
osem klubov. Razlog je ekonomski. Na liga odboru za sezono 2011 in 2012 so sklenili, da je 1. A
liga 10-članska. Propozicijam bi zadostili tako, da dve ekipi iz 1. B napredujejo v višji rang
tekmovanja, iz prve ekipe pa bi izpadle tri ekipe. ŽRK Ajdovščina temu oporeka. Na seji so to
sprejeli z večino prisotnih. Tedaj je bilo prisotnih 11 klubov, od tega jih je za predlog glasovalo
deset, eden – ŽRK Ajdovščina je bil proti.
TONI JANC je menil, da je spreminjanje pravil sredi sezone nedopustno zaradi regularnosti
tekmovanja. Razmerje treh izpadlih in dveh, ki napredujejo, ni enakopravna. Klubi morajo biti
vsi enakopravni.
MATJAŽ AVSEC je povedal, da se pravila tekmovanja ne morejo spreminjati sredi sezone. Nove
predloge morajo združenja podati pred pričetkom sezone, komisija pa naj jih pregleda ter
uskladi.
BORUT ŠKABAR je povedal, da s tem ko se 1. A liga manjša se 1. B veča. Morali bi narediti
tekmovanje vzhod - zahod. Trenutno njihov klub tekmuje po celi Sloveniji.
BOŠTJAN KOZOLE je predlagal, da se odpre javna razprava, kjer bi predlagali spremembe tako
za ženske kot za moške lige. Naj se to pripravi do maja. Pripravi naj se torej tekmovalni
sistem, ki bo veljal 4 leta.
PREDSEDNIK je predlagal, naj to zadevo pripravi Strokovni svet, svoje mnenje pa naj poda tudi
Statutarna komisija.
ALEŠ PRAZNIK je menil, da je potrebna širša razprava, saj moramo doseči širok konsenz.

Ad 12.
Priprave na kvalifikacijsko tekmo moške članske reprezentance s Poljsko v Stožicah
PREDSEDNIK je pri tej točki predal besedo predstavniku S.V. – RSA d.o.o. Juretu Dolerju, da
predstavi projekt tekme. Še prej je povedal, da bo pravočasna akcija pomagala premagati
Poljake v polnih Stožicah.

___________________________________________________________________________
Zapisnik 4. seje predsedstva Rokometne zveze Slovenije, Ljubljana, 16. februar 2011

12

____________________________________________________________________________
JURE DOLER je najprej predstavil agencijo in nato še projekt. Glavni cilj je projekta je
rokometna mobilizacija, kot se je to zgodilo leta 2004. Tekma naj bi pomenila nek preobrat.
Posnelo se bo tudi video spot s selektorjem in igralci. V dogovoru so tudi medijska partnerstva.
Nacionalna televizija bo z napovedniki pripomogla k prepoznavnosti tekme. V tržno
komunikacijskem smislu se bo zadeva dobro pokrila.
MATJAŽ AVSEC je povedal, naj se da poudarek na aktualnih sponzorjih.
ALEŠ PRAZNIK je povprašal, koliko je selektor vpet v ta dogajanja. Igralci in selektor
potrebujejo mir. Promocijske zadeve naj opravlja pomočnik selektorja.
JURE DOLER je povedal, da smo v konstantni komunikaciji z RZS.
BORIS DENIČ je povedal, da se bodo promocijske zadeve končale 10 dni prej. Pred tekmo je
gost NLP-ja, Čotar se bo pojavljal kot gost na TV in v športni oddaji. Deset dni pred tekmo
nobeden od reprezentantov nima nobene več promocijske aktivnosti.
PREDSEDNIK je povedal, da je zaznati velike pobude s strani klubov, združenj in podjetij.
Akcija je pravočasno in kvalitetno vodena.
JURE DOLER je povedal, je za interno javnost pristojna RZS.

Ad 13.
Imenovanje Strokovnega odbor RZS
PREDSEDNIK je podal predlog, da se imenuje člane Strokovnega odbora RZS, in sicer v sestavi:
dr. Marta Bon, Boris Denič, Tone Goršič, Tone Tiselj, Slavko Ivezič, Tone Tiselj, dr. Marko
Šibila, Miro Požun, Aleš Praznik. Vsa imena so enakovredna, predsedniki pa se bodo menjavali
na 6 mesecev. Vsi so tudi pristali na članstvo. Prva naloga je, da se pogovorijo o podpori
pisarne ter definicija vloge odbora v odnosu do predsedstva. Prvo – konstitutivno sejo bodo
imeli 2. oz. 3. marca 2011. Na glasovanje je podal predlog
SKLEP
Imenuje se Strokovni odbor RZS v sestavi: dr. Marta Bon, Boris Denič, Tone Goršič, Tone
Tiselj, Slavko Ivezič, Tone Tiselj, dr. Marko Šibila, Miro Požun, Aleš Praznik za čas
mandata tega predsedstva.
Sklep je bil soglasno sprejet (15 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽAN)

Ad. 13. a
Tekoče zadeve in razno
Analiza prednosti in slabosti vključevanja slovenskih klubov v Regionalno ligo in Evropa
ligo
PREDSEDNIK je predal besedo Leopoldu Kalinu.
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LEOPOLD KALIN je najprej predstavil prednosti in slabosti Regionalne lige. Kot prednost je
izpostavil tržno zanimivost tržno zanimivost prostora bivše Jugoslavije za sponzorje slovenskih
klubov oz. slovenska podjetja. Kot slabosti pa: z izostankom najboljših klubov bo postala
slovenska rokometna liga in slovenski rokometni prostor zelo osiromašen, izguba
prepoznavnosti slovenske rokometne lige, slabša gledanost slovenske rokometne lige, slabša
medijska pokritost slovenske rokometne lige, manjši interes sponzorjev za preostale slovenske
klube, ki bi igrali v slovenski ligi, posledično propad le teh, manjši interes sponzorjev za
generalno pokroviteljstvo 1. SLO rokometne lige, spreminjanje tekmovalnega sistema slovenske
rokometne lige, ki se je dolgo časa razvijal in je zadnjih pet tekmovalnih sezon nespremenjen,
izguba kvalitete slovenske rokometne lige, slabše možnosti razvoja mladih slovenskih igralcev,
slabši rezultati reprezentanc na mednarodnih tekmovanjih, regionalna liga ne prinaša
tekmovalnega imperativa – zmagovalci regionalne lige se ne uvrščajo v tekmovanja pod
okriljem EHF (Champions league, EHF Cup, Challange cup), daljša potovanja, prenočišča, zato
višji stroški, slabša infrastruktura (dvorane) nekaterih interesentov za regionalno ligo
Evopa liga ima veliko več prednosti. Izpostavil je: veliko večje število kvalitetnih tekem na
evropskem nivoju, možnost večjega števila TV prenosov, možnost večje medijske prisotnosti,
večja možnost oglaševanje in trženja rokometnih klubov in posledično sponzorjev, večja
zainteresiranost slovenskih in tujih sponzorjev za rokometne klube, tudi klubi, ki izpadejo in
Lige prvakov imajo možnost nadaljevanja tekmovanja v tem tekmovanju po vzoru Lige UEFA. V
primeru, da bo Evropa liga predvidoma zaživela v tekmovalni sezoni 2012/2013 je ocenil, da ni
potrebe po vključevanju slovenskih rokometnih klubov v Regionalno ligo.
ZDRAVKO POČIVALŠEK je menil, da smo preveč pristranski oz. negativni glede regionalen lige.
Morali bi gledati na jutri, imeti ambicijo. Zakaj ne bi povabili druge klube v našo ligo. Kot
sponzorja bi ga zanimali klubi iz Avstrije in Madžarske. Ne moremo na stvari gledati izključno iz
rokometnega vidika, čeprav mora biti glavni interes dobri pogoji za slovenski rokomet. Našo
ligo naredimo tako močno, da bo to neke vrste EBEL liga. Te zadeve bodo uspele, če bodo
imele ekonomsko podlago. Moramo imeti poglobljeno diskusijo.
PREDSEDNIK je menil, naj se to podpre, saj moramo razmišljati širše, ob upoštevanju Poldetove
analize. Gledati moramo iz več zornih kotov, vendar pa mora biti prvi rokometni. Ideja, da bi
povabili druge klube, je že bila.
LEOPOLD KALIN je povedal, da je ideja, da bi se drugi klubi vključevali v našo, dobrodošla. BiH
in Srbija imata šibke lige, zato bi radi z ustanovitvijo Regionalne lige pripravili svoje klube na
Ligo prvakov. Regionalna liga ne bo prinesla niti enega mesta v evropskih pokalih. Predlog
regionalne lige bi prinesel 30 kol tekmovanja. Naši klubi bi se morali vključevati v končnico. V
Evropa liga bi bilo 62 klubov.
BORIS DENIĆ je povedal, da je bil na SP na Švedskem, kjer je srečal ljudi, ki delajo na
regionalni ligi. Vsekakor se bo liga pričela, vendar na začetku ne bo nič prinašala. Se bo pa to
zgodilo čez 3 – 4 leta, ko bo prinašala mesta v ligi prvakov. Ljudje, ki to delajo, delajo z
velikim navdušenjem. V prvem letu bo liga potekala eksperimentalno, saj morajo EHF-u
dokazati, da je to resna liga. Slovenski klubi niso jasno izrazili svojega mnenja. Po eni strani so
za vključitev, vsaj tako govorijo na sestankih te lige, doma pa govorijo, da ne bi šli v to.
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ALEŠ PRAZNIK je menil, da bi se bilo dobro opreti na nogomet. Izrazil je dvom, da bi ne glede
na vplivnost Gobca dosegli štiri mesta v Ligi prvakov. To so prepričevalne tehnike Gobca. Bolj
se nagiba analizi Leopolda Kalina.

Ad. 13. b
Tekoče zadeve in razno
Projekt »Mladi sodnik«
PREDSEDNIK je besedo predal Alešu Prazniku.
ALEŠ PRAZNIK je povedal, da sta obe sodniški organizaciji kadrovsko podhranjeni. Struktura
ljudi je starejša. Začeti bi morali projekt, ki bi se imenoval »Mladi sodnik«, ki bi obsegal
vključevanje in izobraževanje mladih sodnikov. V program bi vključili še do pred kratkim
aktivne igralce.
LEOPOLD KALIN je povedal, se strinja s Praznikovo pobudo. To je bil tudi njegov predlog
sodniški organizaciji po vzoru Francozov. Sodniki so sodili isto starostno skupino tekmovanja,
tako so Francozi v kratkem času dobili sodnike, ki so s 35 leti sodili finale evropskih prvenstev.
PREDSEDNIK je povedal, da ima Aleš Praznik podporo vseh članov predsedstva. Predlagal je, da
se da Alešu Prazniku pooblastilo, da izvede to idejo.

Ad 13. c
Tekoče zadeve in razno
Plakat
MATJAŽ AVSEC je povedal, da je pobuda prišla s strani ŠD Škofljice, in sicer da bi imeli plakat,
s katerim bi vabili otroke k rokometu. Plakate bi razobesili po šolah. Želijo podporo, da zadevo
izvedejo do konca in da to na koncu predstavijo. Plakat bi dobili vsi klubi, tako da bi celostno
in usklajeno nastopali navzven.
PREDSEDNIK je podprl projekt.

Ad 13. d
Tekoče zadeve in razno
Knjiga o 20 letnici moške članske reprezentance
PREDSEDNIK je informiral prisotne, da se je Goran Cvijič, priznanji športni novinar, lotil pisanja
knjige ob 20 letnici slovenske moške reprezentance.
GORAN CVIJIČ je povedal, da je literatura o slovenskem rokometu zelo podhranjena. 20 letnica
moške članske reprezentance je lepa priložnost, da se izda knjiga, ki bo izšla ob novem letu.
Zveza jo bo lahko podarjala kot poslovno darilo. Za tovrsten projekt se lahko pridobijo tudi
sredstva Fundacije za šport.
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PREDSEDNIK je menil, da je to dobra ideja.
BORUT ŠKABAR je predlagal, da bi bila knjiga tudi v angleškem jeziku, lahko v obeh jezikih
naenkrat.
PREDSEDNIK je potrdil predlog Boruta Škabarja, ter se ob koncu zahvalil vsem prisotnim za
sodelovanje ter ob 18.00 uri zaključil sejo predsedstva.

Ljubljana, 08.03.2011
Franjo Bobinac, l.r.
Predsednik Rokometne zveze Slovenije
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