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ZAPISNIK 
2. redne seje predsedstva Rokometne zveze Slovenije, 

 
ki je bila v sredo, 17. novembra 2004 ob 17. uri v sejni sobi Rokometne zveze Slovenije, 

Kongresni trg 3, 1000 Ljubljana. 
 

PRISOTNI ČLANI PREDSEDSTVA: dr. Marjan Sedej,  Marko Jugovič, Tomaž Jeršič, dr. Marta 
Bon, Jože Pangerc, Janez Živko, Matjaž Avsec, Marjan Doler, Vili Trofenik;  
 
ODSOTNI ČLANI PREDSEDSTVA; Zoran Janković, Tatjana Fink, Franc Krašovec, Ivo 
Milovanovič (predhodno pisno glasoval), David Nabergoj, Matej Arčon, Deja Doler, Beno 
Lapajne, dr. Marko Šibila, Bojan Petan (predhodno dal predsedniku RZS pooblastilo za 
glasovanje), Uroš Orgrin (predhodno dal predsedniku RZS pooblastilo za glasovanje); 
 
OSTALI PRISOTNI: Tone Tiselj, Leopold Kalin, Franko Komel, Samo Kuzma, Irena Bejtovič, 
Anita Pušnik Klanjšek, Sonja Čotar, mediji. 
 
DNEVNI RED:  
1.   Pregled sklepov 1. seje predsedstva RZS; 
2.   Potrditev predloga organiziranosti rokometnih reprezentanc Slovenije (Stane  
      Ostrelič);       
3.   Zapisnik Strokovnega sveta RZS z dne 10.11.2004;  
4.   Zapisnik Združenja 1. A ženske lige TELEKOM SLOVENIJE z dne 26.10.2004; 
5.   Zapisnik Združenja 1. A moške lige TELEKOM SLOVENIJE z dne 29.10.2004; 
6.   Zahteva za varstvo zakonitosti, podana s strani RK CHIO KRANJ; 
7.   Poročilo z EHF predsedniške konference z dne 6./7.11.2004 na Dunaju; 
8.   Potrditev delegatov RZS za izredni EHF kongres, ki bo 18.12.2004 v Budimpešti; 
9.   Razno: 
      a/ Ustanovitev Zdravstvene komisije RZS; 
      b/ Ustanovitev »fan cluba« rokometnih reprezentanc; 
      c/ Ustanovitev fundacije za nadarjene mlade rokometaše in rokometašice. 
 
 
PREDSEDNIK je pozdravil vse navzoče ter odprl 2. sejo predsedstva RZS. Pozval je k 
pripombam na dnevni red in ker pripomb ni bilo, je podal naslednji sklep. 
 
SKLEP  
Sprejme se dnevni red 2. redne seje predsedstva RZS.  
 
Sklep je bil soglasno sprejet. (ZA 12/PROTI 0/ VZDRŽAN 0) 
 

 
Ad. 1 

 
PREDSEDNIK je pri pregledu sklepov 1. seje predsedstva RZS pozval Leopolda Kalina, da 
poda poročilo o realizaciji sklepov.  
 
LEOPOLD KALIN je podal poročilo, v katerem je potrdil realizacijo vseh sklepov, razen 2. 
sklepa pod točko 8. c. Športna pravila Evropske unije še niso pridobljena, zaradi tega tudi 
Vili Trofenik in Jani Živko nista mogla realizirati 3. sklepa pod točko 8.c.  
 
PREDSEDNIK je predlagal, da se v zapisnik vnese tudi dodatnega člana Strokovnega sveta 
Štefana Juga, ki ga je bil predlagan s strani Zaveze društev rokometnih sodnikov Slovenije. 
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Navzoče člane predsedstva je pozval k pripombam na zapisnik in ker jih ni bilo, je podal 
naslednji sklep:  
 
SKLEP 
Potrdi se zapisnik 1. seje predsedstva Rokometne zveze Slovenije. 
 
Sklep je bil soglasno sprejet. (ZA 12/PROTI 0/ VZDRŽAN 0) 
 
 

Ad. 2 
 

Pri drugi točki dnevnega reda je predsedstvo razpravljalo o predlogu organizacije 
rokometnih reprezentanc Slovenije, ki ga je pripravil Stane Ostrelič, mandatar direktorja 
reprezentanc. Pri nastajanju tega gradiva so sodelovali še dr. Marta Bon, Vili Trofenik in 
Ivo Milovanovič. Gradivo zajema celotno delo z reprezentancami, odnosa do pisarne, 
sponzorjev, itd… Gradivo je osnova dokumenta, ki se ga bo sprotno še dopolnjevalo.  
 
LEOPOLD KALIN je podal mnenje, da so pravila v predlogu napisana na podlagi izkušenj. 
Zajeta so vsa področja dela in Stane Ostrelič zasluži vse čestitke za opravljeno delo. Tudi 
on je potrdil mnenje, da je predlog dobra osnova za nadaljnje nadgrajevanje. Predlagal je, 
da predsedstvo sprejme predlog.  
 
JANEZ ŽIVKO je izpostavil problem zavarovanja igralcev za takšne poškodbe, za katere je 
potreben daljši čas okrevanja.  
 
PREDSEDNIK je poudaril, da je potrebno igralce maksimalno zaščititi, zato so tudi 
predlagali uvedbo žepnin oz. dnevnic in zavarovanje. V ta proces bi bilo potrebno vključiti 
tudi klub, saj bi v primeru hujših poškodb in daljšega roka okrevanja igralca, zavarovalnica 
krila škodo tudi klubu.  
 
VILI TROFENIK je imel pripombe glede dikcije, saj bi morala biti na področju zavarovanja 
bolj precizna. Športniki bi morali biti zavarovani zdravstveno in nezgodno.  
 
LEOPOLD KALIN je pojasnil, da zbiramo ponudbe zdravstvenega in nezgodnega 
zavarovanja. Ker je Zavarovalnica Triglav naš sponzor, se bo RZS verejtno odločila za to 
zavarovalnico.  
 
JANEZ ŽIVKO je postavil vprašanje o razlogu za razliko med honorarjema mladinskega in 
kadetskega trenerja.  
 
PREDSEDNIK je obrazložil smernice postavljanja višine honorarjev. Vsi honorarji so izraženi 
v bruto zneskih, ki so se povečala na mejo spodobnosti v primerjavi s prejšnjim 
pravilnikom. Izenačili so razlike v honorarjih med moško in žensko reprezentanco. Opozoril 
je še, da je honorar pomočnika trenerja članskih reprezentanc 100.000,00 sit in ne 
84.000,00 sit, kot je navedeno v gradivu. Razlika med kadetskim in mladinskim trenerjem 
pa se ni izenačila.  
 
JANEZA ŽIVKA je zanimal tudi razlog za uvedbo žepnin oz. dnevnic za igralce. Igralci dobijo 
honorar že v klubu. V reprezentanc igrajo verjetno za čast in ne za denar.  
 
PREDSEDNIK je pojasnil, da imajo tudi igralci določene stroške z igranjem v reprezentanci. 
Žepnine vsekakor niso tako visoke, da bi predstavljale glavni strošek priprav 
reprezentance. Zagovarjal je stališče, da žepnine morajo biti, saj so igralci profesionalci, 
ki od igranja živijo.  
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Dr. MARTA BON je pojasnila, da predlog, ki ga je oblikoval Stane Ostrelič ni prvi, saj je že 
pred njim dr. Marko Šibila napisal reprezentančna pravila. Predlagala je, da se pri novem 
pravilniku upoštevajo tudi ta pravila. Omenila je še, da ima trener mladinske 
reprezentance zagotovo več dela kot pomočnik trenerja članske reprezentance. Podala je 
pripombo, da bi se morala pravila o številu članov v reprezentanci dosledno upoštevati. Pri 
ženski članski reprezentanci se je to pravilo že kršilo. Izrazila je željo, da bi se pravila 
reprezentanc postavila na čimbolj transparenten način.  
 
PREDSEDNIK je poudaril, da kriteriji so in se jih bo upoštevalo, vendar v času začetka 
priprav ženske članske reprezentance pravila še niso bila v veljavi. Vsako povečanje 
reprezentance mora biti obravnavano preko RZS; ali o tem odloča Strokovni sveta ali 
predsednik.  
 
JOŽE PANGERC je izjavil, da bodo sodniki reprezentančne tekme v Sloveniji sodili zastonj, 
saj je to za njih velik čast. Želeli bi le povrnitev potnih stroškov.  
 
MARKO JUGOVIČ je pojasnil, da so igralci lahko večkrat zavarovani. Potrebno bi bilo 
preveriti ali se v kakšnih točkah zavarovanja izključujejo. Pripomnil je še, da bi morali bolj 
konkretno navesti, kaj so objektivni vzroki za odpoved udeležbe igralca na reprezentančni 
akciji. Ta presoja je sedaj v rokah trenerja, vendar morda to ni najboljša rešitev.  
 
PREDSEDNIK je pojasnil, da so pred tiskovno konferenco ravno na to temo imeli sestanek s 
Slavkom Ivezičem, dr. Makom Šibilo, Stanetom Ostreličem in Leopoldom Kalinom. Govorili  
so o vprašanju štirih kandidatov, ki se niso odzvali reprezentančnemu vabilu.  
Reprezentanca mora vsebovati igralce, ki igrajo s srcem. V tem gradivu se je poskušalo 
uvesti tudi licenciranje reprezentantov, vendar to ni bistvenega pomen, saj je potrebno 
spremeniti mišljenje in vzgojo. Tega pa ni sposoben narediti noben pravilnik. Ivezič je ta 
problem izpostavil, da kasneje ne bo nepotrebnih kritik.  
 
JANEZ ŽIVKO je pojasnil, da bi morali imeti neko razumevanje za igralce, ki igrajo v tujini 
in imajo več kot 30 let. Poškodba v reprezentanci bi lahko pomenila tudi konec njihove 
kariere. 
 
PREDSEDNIK je pojasnil, da je tak igralce le Roman Pungartnik, ki je imel na 
reprezentančni akciji hudo poškodbo. Vsekakor je to upravičen razlog za slovo od 
reprezentančne kariere. Sloveniji in rokometu je dal maksimalno. Takega igralca moramo 
zadržati v RZS, saj je predragocen, da ga ne bi uporabili.  
 
VILI TROFENIK je imel pripombe na 15. člen predlaganega pravilnika o organiziranosti 
reprezentanc, saj naj bi rušil avtoriteto trenerja. Pripombo je imel tudi na del pravilnika, 
ki govori o kodeksu obnašanja reprezentantov. Podoben kodeks bi moral namreč obstajati 
tudi za člane strokovnega vodstva reprezentanc. Nedopustno je izkoriščanje položaja 
reprezentančnega trenerja za klubske interese. Trener ne more učiti igralcev, kako 
izsiljevati klube na finančen način. Zavzel se je tudi za izenačenje honorarjev mladinskih 
in kadetskih trenerjev. Njegovo mnenje je, da je selekcioniranje pri kadetih veliko težje in 
pomembnejše.  
 
PREDSEDNIK je potrdil njegovo pripombo in ob koncu razprave podal naslednje sklepe:  
 
SKLEP 

1. Sprejme se predlog organiziranosti rokometnih reprezentanc Slovenije z 
naslednjimi pripombami:  

• v 14. poglavju (27. stran) se zavarovanje definira kot zdravstveno in 
nezgodno 
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• 15. člen (13. stran) se v celoti črta 
• poenoti se honorar trenerja kadetske in mladinske reprezentanco na 

višino mladinske reprezentance.  
• višina honorarja pomočnika trenerja članske reprezentance se poveča na 

1/3 honorarja trenerja 
• pri kodeksu obnašanja rokometnih reprezentanc (14. stran) se dopolni z 

6.9., kjer se navede, da kodeks velja tudi za člane strokovnega in 
tehničnega vodstva.  

• dr. Marta Bon je zadolžena, da pravila reprezentanc dr. Marka Šibile 
posreduje Viliju Trofeniku, ki naredi vsebinske popravke in vsebinski 
čistopis  

2. Sprejme in potrdi se Staneta Ostreliča za direktorja rokometnih reprezentanc 
Slovenije.  

 
Sklep je bil soglasno sprejet. (ZA 12/PROTI 0/ VZDRŽAN 0) 
 
 

Ad. 3 
 
PREDSEDNIK je pojasnil, da je bila dr. Marta Bon na seji Strokovnega sveta izvoljena za 
predsednico.  
 
Dr. MARTA BON je v zvezi s prejšnjo točko pojasnila, da bodo na seji Strokovnega sveta RZS 
obravnavali tudi kodeks, ki ga bodo morali podpisati vsi trenerji mladih reprezentanc. 
Omenila je, da so se izpraznila mesta trenerja moške mladinske reprezentance in ženske 
kadetske reprezentance in ženske mladinske reprezentance, kar bodo izvedli na posebni 
seji. Predlaganih je bilo veliko kandidatov in smiselno je, da se tudi trenerje mladih 
reprezentanc imenuje za daljši čas. Poudarila je še, da bo Strokovni svet za žensko člansko 
reprezentanco podal predlog B reprezentance. Pripomnila je še, da v zapisniku ni dovolj 
jasno ali imamo s četrtim mestom povrnjene stroške na Mediteranski igrah. Glede na rating 
rokometa bi moral Olimpijski komite Slovenije omogočiti odhod na Mediteranske igre brez 
omejitve. O tej zadevi bi se morali pogovoriti z OKS. 
 
PREDSEDNIK je ob koncu izrekel čestitke dr. Marti Bon ter podal naslednje sklepe: 
 
SKLEP 

1. Sprejme se zapisnik seje Strokovnega sveta RZS z dne 10.11.2004. 
2. Strokovni svet RZS je zadolžen, da do naslednje seje predsedstva RZS pripravi 

predlog kandidatov za trenerje mlajših reprezentanc. 
3. Dr. Marta Bon je pooblaščena, da do naslednje seje predsedstva RZS pripravi 

osnutek formiranja ženske B reprezentance.  
 
Sklep je bil soglasno sprejet. (ZA 12/PROTI 0/ VZDRŽAN 0) 
 
 

Ad. 4 
 
Pod točko zapisnika Združenja 1. A ženske lige TELEKOM SLOVENIJE je predsednik 
združenja Marjan Doler obnovil vsebino zapisnika.  
 
PREDSEDNIK je pojasnil, da to sicer ni bila dosedanja praksa, vendar se mu zdi zaradi 
vsesplošne obveščenosti to pomembno. Podal je sklep: 
 
 



________________________________________________________________________ 
Zapisnik 2. seje predsedstva Rokometne zveze Slovenije, 14. november 2004 

5 

SKLEP 
Kot informacijo se sprejme zapisnik Združenja 1. A ženske lige TELEKOM SLOVENIJE z 
dne 26.10.2004.  
 
Sklep je bil soglasno sprejet. (ZA 12/PROTI 0/ VZDRŽAN 0) 
 
 

Ad. 5 
 

Pod točko 5. je predsedstvo obravnavalo zapisnik Združenja 1. A moške lige TELEKOM 
SLOVENIJE. JANEZ ŽIVKO, predsednik Združenja je podal informacijo, da so potrdili 5 
sodniških parov in delegate. Na zečetku sezone je prišlo do ugovorov, predvsem glede 
jasnosti pravil. Po njegovem menju je šlo za subjektivno odločanje. Na naslednji seji podo 
poskušali zadevo urediti in postaviti objektivne razloge oz. kriterije, da lahko nekdo 
postane delegat.  
Z vstopom v Evropsko unijo so obravnavali tudi dopis RK PREVENT in RK GOLD CLUB. Prišli 
so do stališča, da je 15. januar 2005 skrajni rok za dopolnitev Registracijskega pravilnika 
RZS, ki bo veljal za naslednjo sezono, saj bo v nasprotnem primeru prepozno za sestavo 
ekip na klubski ravni. Delno je ta problematika vezana na sklep prejšnje seje predsedstva, 
ki še ni realiziran.  
Izpostavil je še problem prostih vstopnic za sodnike in trenerje. Nenapisano pravilo je bilo, 
da imajo tako eni kot drugi na tekmah državnega prvenstva prost vstop, vendar pa je na 
nekaterih tekmah nemogoče nuditi 50 prostih vstopnic. Sprejeli so stališče, da so sedaj 
klubi odgovorni za te določbe in ni avtomatično določeno, da se trenerjem in sodnikom 
omogoči prost vstop.  
 
PREDSEDNIK je ob zaključku poročila podal sklep: 
 
SKLEP 
Kot informacijo se sprejme Zapisnik Združenja 1. A moške lige TELEKOM SLOVENIJE.  
 
Sklep je bil soglasno sprejet. (ZA 12/PROTI 0/ VZDRŽAN 0) 
 
 

Ad. 6 
 
 
Pri točki, kjer se je obravnavala zahtevo za varstvo zakonitosti podana s strani RK CHIO 
KRANJ je Leopold Kalin pojasnil, da je o tem primeru prosil za dodatno mnenje tudi Gojka 
Pešca, predsednika prejšnje arbitražne komisije in člana sedanje. Pešec je v svojem 
poročilu na to temo menil, da bi morali zahtevo za varstvo zakonitosti zavrniti. Leopold 
Kalin je pojasnil, da je Arbitražna komisija dovolj strokovna in je tudi v tem postopku 
delovala v skladu z veljavnimi akti RZS.  
 
VILI TROFENIK je soglašal z mnenjem Gojka Pešca in menil, da bi se morala zahteva za 
varstvo zakonitosti, podana s strani RK CHIO KRANJ zavrniti.  
 
PREDSEDNIK je ob koncu razprave podal sklep: 
 
SKLEP 
Zahteva za varstvo zakonitosti, podana s strani RK CHIO KRANJ se ne sprejme.  
 
Sklep je bil soglasno sprejet. (ZA 12/PROTI 0/ VZDRŽAN 0) 
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Ad. 7 
 
PREDSEDNIK je pod točko 7. podal poročilo z EHF predsedniške konference, ki je bila 6. in 
7. novembra na Dunaju. Konference se je udeležil skupaj z Leopoldom Kalinom. 
Predsedniška konferenca je bila sklicana z namenom, da se uskladijo mnenja v zvezi IHF 
volilnim kongresom, ki bo od 1. do 5. decembra 2004 v Egiptu. Predlagane so bile 
spremembe IHF statuta ter kandidati za funkcije v IHF-u. Poseben poudarek je bil na 
bivšemu predsedniku EHF-a Staffanu Holmquistu, ki je kandidat za predsednika IHF-a.  Na 
konferenci se je diskutiralo tudi o izrednem EHF kongresu, ki bo 18. decembra 2004 v 
Budimpešti. Kongres v Budimpešti bo namenjen predvsem obravnavi pravnega statusa EHF, 
ki vpliva na sistem prestopov igralcev in odškodnin. Govorili bodo tudi o novem sistemu 
kvalifikacij za Evropska prvenstva in o uvedbi B Evropskih prvenstev. Ob koncu je podal 
sklep:  
 
SKLEP 
Sprejme se poročilo z EHF predsedniške konference na Dunaju (6./7.11.2004). 
 
Sklep je bil soglasno sprejet. (ZA 12/PROTI 0/ VZDRŽAN 0) 
 
 

Ad. 8 
 
PREDSEDNIK je pod točko »Potrditev delegatov RZS za izredni EHF kongres v Budimpešti« 
predlagal zamenjavo delegatov. Namesto sebe je predlagal Davida Nabergoja, ki bo ravno 
v tem času z žensko člansko reprezentanco Slovenije na Evropskem prvenstvu na 
Madžarskem kot predstavnik predsedstva. Poleg njega se bo kongresa udeležil tudi Leopold 
Kalin. Podal je sklep:  
 
SKLEP  
Potrdita se David Nabergoj in Leopold Kalin za delegata na izrednem EHF kongres  v 
Budimpešti (18.12.2004). 
 
Sklep je bil soglasno sprejet. (ZA 12/PROTI 0/ VZDRŽAN 0) 

 
 

Ad. 9. a 
 
PREDSEDNIK je prebral pisne pobude Iva Milovanoviča, ki ji je uvrstil pod točko razno. Ivo 
Milovanovič je predlagal ustanovitev Zdravstvene komisije RZS, kjer bi sodelovali 
strokovnjaki s področja medicine, antidopinga, maserji, fizioterapevti itd. Predlagal je, da 
se zadolži enega člana predsedstva, ki bi prevzel iniciativo glede ustanovitve te komisije.  
 
LEOPOLD KALIN je izjavil, da bo sam poskrbel, da se komisija ustanovi.  
 
SKLEP 
Zadolži se Leopolda Kalina, da do naslednje seje predsedstva RZS začne postopek 
ustanovitve Zdravstvene komisije RZS.  
 
Sklep je bil soglasno sprejet. (ZA 12/PROTI 0/ VZDRŽAN 0) 
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Ad. 9. b 
 
PREDSEDNIK je prebral pobudo Iva Milovanoviča o ustanovitvi »fan kluba« rokometnih 
reprezentanc. Tudi v tem primeru bi morala biti zadolžena oseba iz predsedstva, ki bi 
začela postopke ustanovitve in organizacije. Tudi sam bi bil pripravljen sodelovati pri tem 
projektu. Predsednik je menil, da je najprimernejša oseba za ustanovitev in koordinacijo 
»fan cluba« Marjan Doler. Podal je sklep: 
 
SKLEP 
Zadolži se Marjana Dolerja za ustanovitev in organizacijo »fan cluba«.  
 
Sklep je bil soglasno sprejet. (ZA 12/PROTI 0/ VZDRŽAN 0) 
 
 

Ad. 9. c 
 
IVO MILOVANOVIČ je pisano predlagal tudi ustanovitev fundacije za štipendiranje mladih 
nadarjenih rokometašev in rokometašic. Predsedstvo bi moralo določiti osebo, ki bo 
napisala predlog ustanovitve, ki bi se ga obravnavalo na naslednji seji predsedstva. 
Predlagal je, da bi bila ta oseba kar on sam. Predsednik je podal sklep: 
 
SKLEP 
Zadolži se Iva Milovanoviča, da do naslednje seje predsedstva RZS pripravi predlog 
ustanovitve fundacije za štipendiranje mladih nadarjenih rokometašev in rokometašic.  
 
Sklep je bil soglasno sprejet. (ZA 12/PROTI 0/ VZDRŽAN 0) 
 
Predsednik se je ob koncu zahvalil vsem za prisotnost ter ob 18.30 končal 2. sejo 
predsedstva RZS.  
 
 
Ljubljana, 14.12.2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapisala: 
Irena Starc  
 
 
 
 
 
   


