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ZAPISNIK
4. redne seje predsedstva Rokometne zveze Slovenije,
ki je bila v četrtek, 15. septembra 2005 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, Marjan Doler, Vili Trofenik, Matej Arčon, David Nabergoj, Marjan
Novak, Janez Živko(predčasno zapustil sejo ter pooblastil predsednika RZS za glasovanje);
ODSOTNI ČLANI PREDSEDSTVA; Zoran Janković, Ivo Milovanovič, Tatjana Fink, Franc
Krašovec, dr. Marko Šibila, Beno Lapajne, , Deja Doler (predhodno pooblastila Marjana
Dolerja za glasovanje), Bojan Petan, Uroš Orgrin;
OSTALI PRISOTNI: Slavko Ivezič, Stane Ostrelič, Leopold Kalin, Franko Komel, Samo
Kuzma, Francka Trobec, Irena Bejtovič, Anita Pušnik Klanjšek, Sonja Čotar, mediji.
DNEVNI RED:
1. Potrditev zapisnika 3. seje predsedstva RZS ter poročilo o realizaciji sklepov:
2. Poročilo o delu pisarne RZS za obdobje med 3. in 4. sejo predsedstva RZS (Leopold
Kalin);
3. Predlog ustanovitve »Fundacije za štipendiranje mladih nadarjenih rokometašev in
rokometašic (Francka Trobec);
4. Bilanca stanja RZS na dan 31.12.2004 in izkaz poslovnega izida v obdobju od 01.01.
do 31.12.2004 ter bilanca stanja na dan 30.06.2005 in izkaz poslovnega izida v
obdobju od 01.01. – 30.06.2005;
5. Zapisniki združenj:
a) 1. A moške rokometne lige TELEKOM SLOVENIJE;
b) 1. A ženske rokometne lige TELEKOM SLOVENIJE;
c) 1. B moške rokometna lige;
d) 1. B ženske rokometne lige;
e) 2. moške rokometne lige;
6. Poročilo o delovanju Zveze društev rokometnih sodnikov Slovenije (Jože Pangerc);
7. Poročilo delovanju Združenja rokometnih trenerjev Slovenije (Boris Čuk);
8. Sredozemske igre Almeria 2005:
a) Poročili selektorjev članskih reprezentanc Slavka Iveziča in Roberta Beguša;
b) Poročili zdravnikov članskih reprezentanc Dušana Polimaca in Radoja Miliča;
c) Poročilo direktorja reprezentanc Staneta Ostreliča o reprezentančnih aktivnostih v
obdobju od 01.09.2004 do 01.09.2005;
d) Plan reprezentančnih aktivnosti članskih reprezentanc za sezono 2005/2006;
9. Strokovni svet RZS:
a) Zapisnik seje z dne 12.05.2005;
b) Poročilo strokovnega sodelavca Sama Kuzma o projektu »Rokomet v OŠ«;
c) Poročilo strokovne sodelavke Sonje Čotar o projektu »Rokometni oddelek v okviru
Športne gimnazije Šiška«;
10. Operacionalizacija ženske članske B reprezentance;
11. a) Zahteva za varstvo zakonitosti podana s strani RK VITA CENTER NAKLO;
b) Zahteva za varstvo zakonitosti podana s strani Branka Kelenca za Mateja
Kelenca;
12. Sklic skupščine RZS in predlog dnevnega reda;
13. Tekoče zadeve in razno:
a) Odstopna izjava člana predsedstva RZS Franca Kraševca;
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b) Prošnja za skrajšanje kazni igralcev Gašper Pirman, Domen Janež in Urban
Gašperlin;
c) Prošnja podjetja UDOsport d.o.o. za organizacijo EP 2006 v rokometu na mivki;
d) Sestanek IHF komisije za tekmovanje v Porotorožu;
e) Sodelovanje med Rokometno zvezo Slovenije in Rokometno zvezo Hrvaške.
PREDSEDNIK je pozdravil vse navzoče ter odprl 4. sejo predsedstva RZS. Ugotovil je, da je
prisotnih 11 od 20 članov predsedstva ter podal ugotovitveni sklep:
SKLEP
4. seja predsedstva RZS je sklepčna, saj je prisotnih 11 od 20 članov predsedstva
RZS.
Pozval je k pripombam na dnevni red ter predlagal dodatno uvrstitev treh točk na dnevni
red in sicer: na 5. c točko se uvrsti podpis sporazuma med 1. B moško ligo in ZDRSS, 8.
točka se dopolni s poročilom direktorja rerpezentanc Staneta Ostreliča o reprezentančnih
aktivnostih v sezoni 2004/2005 ter plan za sezono 2005/2006. Pod 11. točko se dodatno
uvrsti zahteva za varstvo zakonitosti podana s strani Branka Kelenca za Mateja Kelenca.
Ker pripomb s strani ostalih članov predsedstva ni bilo, je predsednik podal naslednji
sklep:
SKLEP
Sprejme se dnevni red 4. redne seje predsedstva RZS z navedenimi dopolnitvami.
Sklep je bil soglasno sprejet. (ZA 12/PROTI 0/VZDRŽAN 0)
Predsedstvu je bilo podano tudi gradivo o realizaciji sklepov prejšnje seje predsedstva:
ustanovitev kluba ljubiteljev rokometnih reprezentanc, status slovenskih državljanov
(igralcev) v tujini ter predlog kriterijev za podelitev priporočil za državljanstvo.
Neposredno na seji predsedstva je bilo podano tudi poročilo Leopolda Kalina o aktivnostih
pisarne RZS med 3. in 4. sejo predsedstva.
Ad. 1.
PREDSEDNIK je pri pregledu sklepov 3. seje predsedstva ugotovil, da so realizirani vsi
sklepi, razen sklepa pod 6. točko in sicer: operacionalizacija ženske B reprezentance in
oblikovanje vizije razvoja moškega rokometa v Sloveniji. Ta dva sklepa sta še v teku
realizacije in bosta pripravljena do naslednje seje predsedstva s strani Strokovnega sveta.
LEOPOLD KALIN je zaprosil prisotne, da bi sprejeli predlog kriterijev za podelitev priporočil
za državljanstvo. Predsednik pa je predlagal, da člani predsedstva pregledajo predlog ter
do naslednje seje predsedstva podajo morebitne spremembe oz. dopolnila. Besedo je
predal Francki Trobec.
FRANCKA TROBEC je podala vmesno poročilo o ustanovitvi kluba ljubiteljev rokometnih
reprezentanc. Pojasnila je, da se je potrebno odločiti, katero pot naj se ubere za
ustanovitev. Ustanovitev »fan cluba« kot društva je formalno pravno mogoče le po zakonu
o društvu. Potrebnih je 10 ustanovnih članov. Poudarila je tudi pomen vsebinske povezave
z RZS.
Druga smer je povezava obstoječih društev navijačev, če so ti organizirani kot društva. Tu
bi bila možnost oblikovanja asociacije društev oz. zveze društev.
Tretji način, ki se je uporabil v primeru EURO 2004 predvideva, da se pred večjimi
tekmovanji vsakokratno dogovori o sodelovanju.
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PREDSEDNIK je predlagal, da se sprejeme vmesno poročilo ter se podpre prvo možnost,
torej ustanovitev društva ljubiteljev rokometnih reprezentanc. Predlagal je, da bi
ustanovne člane predstavljali sami člani predsedstva RZS. Pisarna naj pripravi izhodiščne
materiale, ki so potrebni za ustanovitev. Društvo naj bi bilo ustanovljeno do naslednje seje
predsedstva, ki bo v decembru, kar je ravno čas pred velikimi tekmovanji. Tako bi dosegli
čim bolj množičen ogled tekem slovenske reprezentance na tekmovanjih.
SKLEP
1. Potrdi se zapisnik 3. seje predsedstva Rokometne zveze Slovenije.
2. Strokovni svet RZS je zadolžen, da do naslednje seje predsedstva RZS pripravi
operacionalizacijo ženske B reprezentance in vizijo razvoja moškega rokometa v
Sloveniji.
3. Člani predsedstva RZS so zadolženi, da do naslednje seje predsedstva RZS podajo
pripombe na predlog kriterijev za podelitev priporočil za državljanstvo.
4. Sprejme se vmesno poročilo Francke Trobec o ustanovitvi kluba ljubiteljev
rokometnih reprezentanc ter se do naslednje seje predsedstva RZS predlaga
ustanovitev društva z 10 ustanovnimi člani predsedstva RZS.
Sklepi so bili soglasno sprejeti. (ZA 12/PROTI 0/VZDRŽAN 0)
Ad. 2
LEOPOLD KALIN je na kratko orisal aktivnosti v pisarni RZS med 3. in 4. sejo predsedstva.
Omenil je reprezentančne aktivnosti, ki so podrobneje zajete v poročilu direktorja
reprezentanc, seje združenj in Strokovnega sveta RZS. V tem obdobju se je obravnaval tudi
Pravilnik o rokometnih tekmovanjih v Republiki Sloveniji. Dopolnitve so bile podane s strani
Statutarne komisije RZS in s strani združenj ter strokovnega sveta. Pravilnik je bil podan
tudi v javno obravnavo. Klubi so pošiljali svoje pripombe oz. dopolnitve v obliki
amandmajev. Ker je Vili Trofenik podal korenite in smiselne spremembe, ki so nujne, se bo
oblikovala posebna komisija, ki bo pravilnik popolnoma prenovila. Omenil je še projekta
»Rokomet v OŠ«, kjer bi bilo potrebno pridobiti sponzorja in »Rokometni oddelek na
Gimnaziji Šiška«, ki delujeta zelo uspešno.
RZS bo v naslednji sezoni sodelovala tudi z podjetjem KLIPING d.o.o., ki bo vsakodnevno
vodil kliping v zvezi z ligo Telekom Slovenije in ostalimi reprezentančnimi aktivnostmi.
PREDSEDNIK je ob koncu poročila generalnega sekretarja podal naslednji sklep:
SKLEP
Kot informacija se sprejme poročilo generalnega sekretarja Leopolda Kalina o delu
pisarne RZS za obdobje med 3. in 4. sejo predsedstva RZS.
Ad. 3
PREDSEDNIK je pod to točko predal besedo Francki Trobec, ki je predsedstvu predložila
predlog ustanovitve fundacije za štipendiranje mladih rokometašev/ic. Oblikovan je
ustanovitveni akt fundacije, vendar so nekatere zadeve pri ustanovitvi fundacije kot
samostojnega zavoda še odprte. Predsedstvo mora določiti višino ustanovnega premoženja,
ki mora biti po zakonu ustrezno začetku izvajanja namena ustanove. Doreči je potrebno
število in obseg štipendij. Ustanovni člani so zaenkrat le Zoran Janković, Ivo Milovanovič
ter zveza. K fundaciji lahko pristopi vsak. Odprto je tudi vprašanje imenovanja fundacije.
Ponujeno je ime »ZOKI«, lahko pa se na predlog tudi spremeni. Do skupščine je potrebno
podrobno definirati vse omenjene odprte zadeve.
PREDSEDNIK je odprl razpravo, vendar razprave ni bilo. Podal je sklep:

________________________________________________________________________ 3

Zapisnik 4. seje predsedstva Rokometne zveze Slovenije, 15. september 2005

_______________________________________________________________________________

SKLEP
1. Predsedstvo RZS podpira ustanovitev fundacije za štipendiranje mladih
nadarjenih rokometašev/ic.
2. Do naslednje seje predsedstva RZS se definira: število ustanovnih članov, ime
fundacije, število in obseg štipendij, ustanovni kapital in viri financiranja.
Sklepa sta bila soglasno sprejeta. (ZA 12/PROTI 0/VZDRŽAN 0)
Ad. 4
PREDSEDNIK je pod točko »bilanca stanja RZS na dan 31.12.2004 in izkaz poslovnega izida v
obdobju od 01.01. do 31.12.2004 ter bilanca stanja na dan 30.06.2005 in izkaz poslovnega
izida v obdobju od 01.01. – 30.06.2005« poudaril, da je finančno poslovanje RZS
stabilizirano. Prepolovil se je kredit, ki ga ima RZS in do konca leta se pričakuje popolno
odplačilo kredita. Poudaril je še, da RZS tekoče plačuje prispele fakture. Predlagal je
sklep:
SKLEP
Sprejme se bilanca stanja RZS na dan 31.12.2004 in izkaz poslovnega izida v obdobju
od 01.01. do 31.12.2004 ter bilanca stanja RZS na dan 30.06.2005 in izkaz
poslovnega izida v obdobju od 01.01. do 30.06.2005.
Sklep je bil soglasno sprejet. (ZA 12/PROTI 0/VZDRŽAN 0)
Ad. 5. a
Pod točko 5. a ni bilo razprave, zato je predsednik podal sklep:
SKLEP
Kot informacija se sprejme zapisnik seje Združenja 1. A moške rokometne lige
TELEKOM SLOVENIJE z dne 28.05.2005.
Ad. 5. b
Pod točko 5. b ni bilo razprave, zato je predsednik podal sklep:
SKLEP
Kot informacija se sprejme zapisnik seje Združenja 1. A ženske rokometne lige
TELEKOM SLOVENIJE z dne 13.06.2005.
Ad. 5. c
Pod točko 5. c se je obravnavala tudi problematika sporazuma med 1. B moško ligo in
ZDRSS oz. o znižanju stroškov sojenja. Dogovor med ZDRSS in 1. A moško ligo, 1. A žensko
ligo, 1. B žensko ligo in 2. moško ligo je bil že podpisan. Predsednik je podal besedo
Mateju Arčonu, predsedniku 1. B moške lige.
MATEJ ARČON je pojasnil, da so na združenju 1. B lige sprejeli nekatere sklepe oz. podali
določene pobude. Med drugim tudi to, da se delegate izvzame iz ZDRSS. Delegati bi morali
biti pod okriljem in pristojnostjo RZS, saj naj bi bili podaljšana roka komisarja lig. Sklep
združenja je bil tudi, da klubi ne bodo plačevali stroškov kontrol sodniških parov, saj naj bi
bili vsebovani že v sodniških stroških. Drugi razlog pa je, da nikoli niso imeli vpogleda ali
vpliva na kontrole. Predlagali so tudi spremembo propozicij, in sicer spremembo sestave
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Komisije za usposabljanje in razvoj. Komisija bi morala biti nevtralna, saj ne more ista
organizacija podajati mnenje v kolikor pride do pritožb.
Glede sodniških stroškov je pojasnil, da se je na sestanku z ZDRSS dosegel dogovor,
naknadno pa je prišel pisni predlog, ki ni upošteval dogovora. Cene se niso bistveno
razlikovale od dogovora; pri članskih tekmah so se zvišale za 4.000 sit od dogovorjenega,
kljub temu pa se mu tovrstno postopanje na zdi korektno. Združenje se je odločilo, da se o
tej temi razpravlja tudi na seji predsedstva in da se predsedstvo opredeli do problema.
Upoštevali bodo odločitev predsedstva. Izrazil je svoje osebno mnenje, da ključen del
problema v tej situaciji predstavlja dejstvo, da si sodniki še vedno niso uredili statusa
športnega delavca. V kolikor bi ga imeli, bi razbremenili klube visokih bruto zneskov.
Poklical je na Direktorat za šport ter povprašal, zakaj sodniki ne morejo pridobiti statusa.
Dobil je informacijo, da možnost pridobitve statusa športnega delavca za sodnike obstaja,
vendar mora RZS oz. ZDRSS predložiti predlog ustreznega izobraževanja. Ker je bil podan
predlog, ki ni bil ustrezen in skladen s predpisi, ki to področje opredeljujejo, sodniki niso
mogli pridobiti statusa športnega delavca. Ko bodo predložili ustrezen program
izobraževanja, se bodo lahko vpisali v razvid poklicnih športnih delavcev. Poudaril je, da
želijo dobro sodelovati z ZDRSS, vendar zahtevajo kvaliteten servis in hočejo vedeti, kaj
plačujejo.
PREDSEDNIK je izjavil, da se čuti odgovornega, da pride do sporazuma med združenji in
ZDRSS, zato je tudi sklical sestanek. Poudaril je dejstvo, da je denarja za šport vedno
manj. RK KRIM MERCATOR, RK CELJE PIVOVARNA LAŠKO in RK GORENJE niso slika vseh
rokometnih klubov v Sloveniji. Vsak, ki nastopa v tem krogu mora spustiti svoje cene in jih
oblikovati glede na trenutno gospodarsko situacijo. Podprl je idejo, da se delegati, ki
predstavljajo garancijo za korektno izpeljavo tekem ločijo od ZDRSS tako v smislu
delegiranja kot tudi plačevanja. Tudi v tem primeru bodo določeni stroški, ki jih bo
potrebno pokriti. Povedal je, da ga ne zanima, kako je organizirana ZDRSS. Sami morajo
poskrbeti, da bodo organizirani na način, ki jim bo omogočal ugodno izplačevanje.
Njegov predlog za sodniške stroške je bil planiran za 3 leta, s postopnih zniževanjem cen
od 25%, 20% in 15%. S tem bi realno ohranjali vrednost in še vedno pričeli z nižjimi stroški.
Dva razloga pa sta, ki sta pripeljala do te situacije; lanska nepazljivost združenj, ker se
niso pogovarjali o bruto zneskih in sprememba davčne zakonodaje. Kot predsednik je
zastopal stališče, da je nujno potrebno znižati stroške sojenja.
VILI TROFENIK je izjavil, da je prevzel nalogo pogajalske skupine na željo predsednika. Do
22.30 so se dogovarjali in nastal je rokopis Janeza Živka, ki je zapisal dogovor. Dosegli so
tudi sporazum glede stroškov delegatov in stroškov kontrole. Na seji združenja 1. B moške
lige pa sta mu bila predstavljena dva dokumenta, saj so se v 1. A moški in ženski ligi
dogovorili, da popravijo osnovo, torej da jo zvišajo. Sorazmerje sodniških stroškov med 1.
A in 1. B ligo je v primerjavi s tujino neustrezno. Stroški nižjih lig so še vedno visoki in
predstavljajo problem. Menil je, da je ZDRSS v pogajanjih načrtno razbila enotnost
združenj in potvarjala resnico. Glede statusa športnih delavcev, ki si ga člani ZDRSS niso
pridobil, je podal informacijo, da bi moral biti program izobraževanja podan s strani OKS
oz. panožne zveze. Panožna zveza tega ni storila, ampak stroške prevalila na klube.
Predlog sodniških stroškov, ki je bil podan s strani ZDRSS je glede 1. B moške lige označil
kot falsifikat, saj ne navaja cen za katere so se dogovorili. Tudi o spremembi ga kot vodjo
pogajalske skupine nihče ni obvestil. Menil je, da odnosi znotraj rokometne organizacije
niso dobri.
JOŽE PANGERC je izjavil, da so se na sestanku z združenji dogovarjali in tisto kar so se
dogovorili so tudi zapisali, vendar pa ni bilo dogovorjeno, da so bile tiste cene fiksne.
Rečeno je bilo, da se ponovno dobijo čez dva dni in se konkretno dogovorijo o cenah,
vendar predsednika 1. B moške lige ni bilo. Strinjal se je s predsednikom, da je potrebno
cene znižati, vendar nižje cene kot so, ne morejo biti.
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MARJAN DOLER je pojasnil, da je bilo potrebno dva dni pogajanj z namenom, da se pridobi
optimalna rešitev. Sam je lahko podpisal brez privolitve združenj, saj so se mu
dogovorjene cene zdele optimalne. Stroški so bili znižani za 17%. Kot dober gospodar in
ekonomist je pristopil k podpisu dogovora in o tem obvestil vse ženske klube. V kolikor
bodo klubi menili, da rešitev ni bila ustrezna, bo podal odstopno izjavo z mesta
predsednika združenja 1. A ženske lige. Dogovor sta podpisala tudi Janez Živko za klube 1.
A moške lige in Marjan Novak za klube 2. moške lige.
PREDSEDNIK je podal naslednje sklepe:
SKLEPI
1. Predsedstvo RZS se strinja z znižanimi stroški ZDRSS.
2. Predsedstvo RZS se ne more opredeljevati do odnosov med združenji.
3. Predsedstvo RZS poziva predsednika 1. B moške lige in predsednika ZDRSS, da
uskladita stroške sojenja.
4. Na vse člane RZS in še posebno na predsedstvo RZS se apelira k normalnemu in
strpnemu komuniciranju tako v interni kot eksterni javnosti.
5. Kot informacija se sprejme zapisnik seje Združenja 1. B moške rokometne lige z
dne 21.06.2005.
Sklepi so bili soglasno sprejeti. (ZA 12/PROTI 0/VZDRŽAN 0)
Ad. 5. d
Pod točko 5. d ni bilo razprave, zato je predsednik podal sklep:
SKLEP
Kot informacija se sprejme zapisnik seje Združenja 1. B ženske rokometne lige z dne
20.06.2005.
Ad. 5. e
Pod točko 5. e ni bilo razprave, zato je predsednik podal sklep:
SKLEP
Kot informacija se sprejme zapisnik seje Združenja 2. moške rokometne lige z dne
16.06.2005.
Ad. 6
JOŽE PANGERC ni podal dodatnih pojasnil glede svojega poročila. Tudi nadaljnje razprave
ni bilo, zato je predsednik podal sklep:
SKLEP
Kot informacija se sprejme poročilo o delovanju Zveze društev rokometnih sodnikov
Slovenije, podano s strani predsednika Jožeta Pangerca.
Ad. 7
Pri poročilu »Delovanje ZRTS« ni bilo razprave, zato je predsednik podal sklep:
SKLEP
Kot informacijo se sprejme poročilo o delovanju Združenja rokometnih trenerjev
Slovenije, podano s strani sekretarja Borisa Čuka.
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Ad. 8. a
Pod točko poročil selektorjev članskih reprezentanc je predsednik podal besedo Slavku
Iveziču, selektorju moške članske reprezentance.
SLAVKO IVEZIČ je izjavil, da so bile SI Almeria 2005 preizkušnja mlade reprezentance za
nadaljnja tekmovanja. Reprezentanca je bila pred odhodom bistveno spremenjena in tudi
motivacija zaradi naporov ni bila na najvišji ravni. Po vzoru vseh držav, je bila tudi
slovenska reprezentanca mlajša oz. mešana. Naredili so tisto, kar je bilo v danem trenutku
možno. Nekateri so dobili priložnost se preizkusiti in bodo morda dobili tudi v bodoče
vidnejšo vlogo. Temu primeren je bil tudi rezultat - 6. mesto, ki ga je ocenil kot
zadovoljiv, čeprav bi bilo lahko boljše. Podvomil je v smiselnost udeležbe na SI ob dejstvu,
da se finančno kritje s strani OKS pogojuje z rezultatom. Za tolikšna finančna sredstva
lahko RZS sama organizira priprave, ki bodo bolj koristne. Zaključil je z mislijo, da je pred
nami EURO 2006 ŠVICA, na katerega se moramo dobro pripraviti in na katerem bo igrala
bolj popolna reprezentanca. Pozval je vse prisotne na vprašanja, vendar nihče od prisotnih
ni selektorju zastavil nobenega vprašanja.
PREDSEDNIK je informiral prisotne, da se je selektor ženske reprezentance opravičil in
povprašal navzoče, če kljub temu lahko sprejme njegovo poročilo. Nihče no podal dodatnih
pripomb.
Dr. MARTA BON je menila, da mora RZS razmisliti, ali bo sploh še pošiljala svoje
reprezentance na SI. Dogovoriti bi se morali z OKS, da nas ne zavezuje z rezultatom, saj je
akcija glede na učinek absolutno predraga. To je Strokovni svet predlagal že novembra
2004.
PREDSEDNIK je pojasnil, da je RZS zavrnila račune s strani OKS-a. Dogovorili so se, da se
bodo o tem še pogajali. Menil je, da v kolikor bo OKS imel tudi v bodoče takšne pogoje, se
zveze ne bodo odločale za udeležbo.
Dr. MARTA BON je ocenila odločitev, da se na SI peljejo mlade reprezentance kot
pametno, vendar moramo že sedaj graditi in vedeti, s katero reprezentanco bomo delali.
PREDSEDNIK je izjavil, da se to navezuje tudi na vizijo razvoja rokometa, saj se mora
konkretizirati, kaj je članska, kaj je B in kaj je mlada reprezentanca. Predlagal je sklepe:
SKLEP
1. Sprejme se poročilo selektorja moške članske reprezentance Slavka Iveziča iz SI
Almeria 2005.
2. Sprejme se poročilo selektorja ženske članske reprezentance Roberta Beguša iz SI
Almeria 2005.
3. Strokovni svet RZS se skupaj s predsedstvom RZS opredeljuje o smiselnosti in
stroškovnem vidiku vključevanja reprezentanc na tekmovanja.
Sklepi so bili soglasno sprejeti. (ZA 12/PROTI 0/VZDRŽAN 0)
Ad. 8. b
Pri poročilih zdravnikov obeh članskih reprezentanc iz SI Almeria 2005 predsedstvo ni imelo
vprašanj in pripomb, zato je predsednik podal sklep:
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SKLEP
1. Sprejme se poročilo zdravnika moške članske reprezentance dr. Dušana Polimaca
iz SI Almeria 2005.
2. Sprejme se poročilo zdravnika ženske članske reprezentance Radoja Miliča iz SI
Almeria 2005.
Sklepa sta bila soglasno sprejeta. (ZA 12/PROTI 0/VZDRŽAN 0)
Ad. 8. c
Direktor reprezentanc STANE OSTRELIČ je v svojem poročilu zajel aktivnosti vseh
reprezentanc: 4 moške in 3 ženske v sezoni 2004/2005. Izvedli so se vsi programi in plani,
ki jih je potrdilo predsedstvo. Izpostavil je dejstvo, da so zagotovili iste pogoje vsem
reprezentancam. Za vse programe je RZS porabila približno 100 mio sit. V primerjavi s
prejšnjimi sezonami je RZS privarčevala približno 30 – 40 mio sit in to predvsem zaradi
sodelovanja s cenejšimi prevozniki, z vnaprej dogovorjenimi hotelskimi storitvami, z
uporabo sponzorske pijače in s prodajo nekaterih reprezentančnih tekem. Vsekakor
finančna poraba sredstev predstavlja minimum in je skladna z doseženimi rezultati. Višji
rezultati prinesejo tudi višje stroške. Glede rezultatov je izjavil, da je več pričakoval od
ženske članske reprezentance. Pri moški članski reprezentanci nas je do polfinala ločila le
ena žoga. Tudi sam je podvomil o smiselnosti udeležbe na SI Almeria 2005.
Omenil je tudi dejstvo, da se je z 31.08.2005 iztekel mandat mladinskim trenerjem, zato
je izrazil pričakovanje, da Strokovni svet RZS čim prej poda predloge novih trenerjev oz.
potrdi obstoječe. Do 10.10. bi nujno potrebovali nove trenerje, saj moramo takoj pridobiti
plane aktivnosti, ki morajo biti še ovrednoteni. Predlagal je še, da se Strokovni svet
opredeli tudi do vprašanja ali bodo trenerji spremljali selekcijo od kadetske naprej ali se
bo imenovalo trenerje, ki bodo trenirali samo eno selekcijo.
Dr. MARTA BON je izjavila, da je Strokovni svet predlagal imena, predsedstvo pa je
postavilo termine. Prelog trenerjev bodo posredovali v najkrajšem možnem času.
PREDSEDNIK je ob koncu podal sklepe:
SKLEP
1. Sprejme se poročilo direktorja reprezentanc Staneta Ostreliča o reprezentančnih
aktivnostih v sezoni 2004/2005.
2. Strokovni svet RZS je zadolžen, da do 27.09.2005 poda predloge za trenerje
mlajših reprezentanc.
Sklepa sta bila soglasno sprejeta. (ZA 12/PROTI 0/VZDRŽAN 0)
Ad. 8. d
Pod točko 8. d je direktor reprezentanc podal kratko poročilo o aktivnostih članskih
reprezentanc. Ženska članska reprezentanca se bo v mesecu oktobru udeležila turnirja
Croatia Cup, v novembru bo skupaj z moško reprezentanco igrala prijateljske tekme z
nemško reprezentanco. Ravno tako bo RZS v novembru organizirala ženski turnir. SP 2005
Rusija bo potekalo od 05. do 18. decembra. Moška članska reprezentanca se bo v mesecu
oktobru udeležila turnirja v Avstriji, v novembru bo igrala z nemško reprezentanco, v
januarju pa bo RZS skupaj z HRS organizirala mednarodni turnir. Euro 2006 Švica poteka od
26.01. – 05.02.2005. Predsedstvu se je zahvalil za zagotovljene pogoje za izvajanje
programov reprezentanc.
PREDSEDNIK je ob koncu podal sklep:
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SKLEP
Kot informacijo se sprejme plan aktivnosti za članske reprezentance za sezono
2005/2006.
Sklepi so bili soglasno sprejeti. (ZA 12/PROTI 0/VZDRŽAN 0)
Ad. 9. a
Pod točko zapisnika seje Strokovnega sveta z dne 12.05.2005 ni bilo razprave, zato je
predsednik podal naslednji sklep:
SKLEP
Sprejme in potrdi se zapisnik seje Strokovnega sveta z dne 12.05.2005.
Sklep je bil soglasno sprejet. (ZA 12/PROTI 0/VZDRŽAN 0)
Ad. 9. b
Pod točko poročila strokovnega sodelavca Sama Kuzme o projektu »Rokomet v OŠ« ni bilo
razprave, zato je predsednik podal naslednji sklep:
SKLEP
Sprejme in potrdi se poročilo strokovnega sodelavca Sama Kuzme o projektu
»Rokomet v OŠ«.
Sklep je bil soglasno sprejet. (ZA 12/PROTI 0/VZDRŽAN 0)
Ad. 9. c
Pod točko poročila strokovne sodelavke Sonje Čotar o projektu »Rokometni oddelek na
Gimnaziji Šiška« ni bilo razprave, zato je predsednik podal naslednji sklep:
SKLEP
Sprejme in potrdi se poročilo strokovne sodelavke Sonje Čotar o projektu »Rokometni
oddelek na Gimnaziji Šiška«.
Sklep je bil soglasno sprejet. (ZA 12/PROTI 0/VZDRŽAN 0)
Ad. 10
Pod 10. točko je predsednik pojasnil, da se bo dokončna operacionalizacija ženske članske
B reprezentance pripravila do naslednje seje predsedstva. Točka se navezuje na 2. sklep
pod 1. točko dnevnega reda.
Ad. 11. a
PREDSEDNIK je podal besedo Leopoldu Kalinu, da razloži nastalo situacijo.
LEOPOLD KALIN je povedal, da se je na tekmi RK Zvezda Logatec : RK Vita Center Naklo, ki
se je odigrala 12.11.2005 zgodil incident, ki ne sodi na rokometna igrišča. Nešportna
dejanja in povzročanje nereda navijačev gostujoče ekipe RK Vita Center Naklo je
disciplinski sodnik kaznoval z denarno kaznijo v višini 100.000,00 sit, na podlagi kršitve 40.
člena 1. točke Disciplinskega pravilnika RZS. Odločitev disciplinskega sodnika je potrdila
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tudi Arbitražna komisija, ki je menila, da je kazen za RK Vita Center Naklo primerna in
vzgojna, saj se tovrstni izpadi navijačev na tekmah ne smejo ponoviti.
SKLEP
Predsedstvo ne sprejme zahteve za varstvo zakonitosti podana s strani RK VITA
CENTER NAKLO.
Sklep je bil soglasno sprejet. (ZA 12/PROTI 0/VZDRŽAN 0)
Ad. 11. b
PREDSEDNIK je tudi pri tej točki podal besedo Leopoldu Kalinu, da razloži nastalo situacijo.
LEOPOLD KALIN je pojasnil, da je Branko Kelenc, oče Mateja Kelenca, igralca MRK DRAVA
PTUJ, rojenega 05.12.1988, zaprosil za izpisnico svojega sina, z namenom prestopa v RK
GORIŠNICA. Prošnja je bila utemeljena z razlogom, da MRK DRAVA PTUJ zagotavlja le
selekcijo mlajših dečkov, starejših dečkov in članov, ne pa kadetov, kjer bi lahko igral
njegov sin. Matej Kelenc trenira v članski selekciji, vendar so razmere v klubu slabe in se
igralci ne udeležujejo treningov. Oče je menil, da pogoji dela v tem klubu niso takšni, da
bi lahko omogočili razvoj igralca Mateja Kelenca. MRK DRAVA PTUJ igralcu ni dal izpisnice,
saj za to niso izpolnjeni kriteriji iz 28. člena Registracijskega pravilnika RZS. Podana je bila
tudi informacija, da je MRK DRAVA PTUJ pridobil novega sponzorja in se bodo razmere
izboljšale. Arbitražna komisija se je pri svoji odločitvi ravno tako naslanjala na
Registracijski pravilnik in ugotovila, da razlogi, ki jih navaja oče igralca ne zadostujejo za
izdajo izpisnice. Leopold Kalin je še pojasnil, da Registracijski pravilnik ne vsebuje določbe
za mlade igralce, ki igrajo v klubih, ki ne zagotavljajo pogojev za razvoj mladih igralcev.
Predlagal je, da bi morda zahtevo dali na skupščino.
VILI TROFENIK je pojasnil, da je primer problematičen in ni edini. Problem neupravičenih
odškodnin za mlade igralce, ki se izplačujejo »pod mizo« se je namreč razširil. Sam je
predlagal očetu, da sproži disciplinski postopek. Igralec sicer trenutno lahko igra za RK
GORIŠNICA, torej je primer rešen, vendar način, kako je prišlo do posoje ni ustrezen.
FRANKO KOMEL je podal mnenje, da bi se za tovrstne primere moral spremeniti
Registracijski pravilnik.
PREDSEDNIK je potrdil mnenje Franka Komela in predlagal, da se do naslednje seje
skupščine RZS pravilnik v tej smeri tudi spremeni.
Dr. MARTA BON je predlagala, da se Registracijski pravilnik spremeni v smislu, da v kolikor
klub ne zagotavlja igralcu ustrezne kategorije, ne sme ovirati njegovega prestopa.
PREDSEDNIK je predlagal sklepa:
SKLEP
1. Zahteva za varstvo zakonitosti podana s strani Branka Kelenca za Mateja Kelenca
se ne sprejme.
2. Registracijski pravilnik RZS mora biti do naslednje seje skupščine dopolnjen z
določili o prestopu mladih igralcev v drug klub, v kolikor mu matični klub ne
zagotavlja igranja v njegovi starostni kategoriji.
Sklepa sta bila soglasno sprejeta. (ZA 12/PROTI 0/VZDRŽAN 0)
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Ad. 12
Pod točko sklica skupščine je Leopold Kalin povedal, da načeloma lahko dnevni red
potrdimo, po potrebi pa ga bomo lahko tudi dopolnili. Skupščina je bila predvidena na
današnji dan, vendar je bila zaradi Pravilnika o rokometnih tekmovanjih prestavljena.
Pravilnik je namreč šel v javno obravnavo po klubih, in pripombe oz. amandmaji, ki so
prispeli in so bili smiselni so popolnoma spremenili koncept Pravilnika. Predlagal je, da se
oblikuje delovna komisija v sestavi: člani Statutarne komisije, Franko Komel, Samo Kuzma
in Vili Trofenik, ki bi upoštevala prispele pripombe, predvsem s strani Vilija Trofenika in bi
dopolnila predlagani pravilnik.
VILI TROFENIK je povedal, da so akti RZS pomanjkljivi, saj dopuščajo nekaznovanost
nasilnih dejanj, npr. do trenerja. Potrebno je veliko dopolnitev. Disciplinski pravilnik
govori samo o tekmah državnega prvenstva, ne definira pa reprezentančnih, prijateljskih in
revijalnih tekem. Na prejšnji seji skupščine se nam je zgodil tudi spodrsljaj, saj ima
Arbitražna komisija neustrezno sestavo; v njej so člani, ki so v konfliktu interesov in ne
morejo nepristransko presojati.
PREDSEDNIK je ob koncu razprave podal sklepa:
SKLEP
1. Potrdi se sklic skupščine RZS s predlaganim dnevnim redom z naknadno
predlaganim datumom.
2. Imenuje se delovna skupina v sestavi: člani Statutarne komisije, Vili Trofenik,
Franko Komel in Samo Kuzma, da do naslednje seje predsedstva pripravijo
predloge dopolnitev Registracijskega pravilnika, Disciplinskega pravilnika,
Statuta in Pravilnika o rokometnih tekmovanjih.
Sklepa sta bila soglasno sprejeta. (ZA 12/PROTI 0/VZDRŽAN 0)
Ad. 13. a
PREDSEDNIK je izjavil, da težko komentira odstopno izjave člana predsedstva Franca
Krašovca. V svoji odstopni izjavi je navedel, da odstopa iz osebnih razlogov in prepričanja,
da bo delo člana predsedstva RZS boljše opravljal nekdo, ki je bližje razmišljanju in
delovanju njenih funkcionarjev. Predlagal je, da se informacija vzame na znanje.
Predsedstvo ne more potrditi odstopne izjave, saj je to v pristojnosti skupščine.
SKLEP
1. Kot informacija se sprejme odstopna izjava Franca Krašovca z mesta člana
predsedstva RZS.
2. Odstopno izjavo Franca Krašovca se poda na skupščini RZS v sprejem.
Sklepa sta bila soglasno sprejeta. (ZA 12/PROTI 0/VZDRŽAN 0)
Ad. 13. b
Na predsedstvo RZS je bila naslovljena tudi prošnja igralcev Gašperja Pirmana, Domna
Janeža in Urbana Gašperlina za skrajšanje kazni disciplinskega sodnika, in sicer prepoved
igranja vseh tekem za čas enega leta. Omenjeni igralci so nastopali za RK CHIO KRANJ pod
lažnimi imeni, čeprav niso imeli pravice igrati, saj niso bili člani tega kluba. Disciplinski
sodnik je podal sklep na podlagi 45. člena 1. točke Disciplinskega pravilnika, kazen pa je
potrdila tudi Arbitražna komisija.
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LEOPOLD KALIN je povedal, da je v skladu z Disciplinskim pravilnikom prošnja za skrajšanje
kazni možna šele po polovici prestane kazni, kar je 02.12.2005.
SKLEP
1. Predsedstvo obravnava prošnjo za skrajšanje kazni igralcev Gašperja Pirmana,
Domna Janeža in Urbana Gašperlina kot brezpredmetno, saj ni v skladu s 1. točko
86. člena Disciplinskega pravilnika, ki določa, da se zahteva za izredno omilitev
kazni lahko vloži, če je storilec disciplinskega prekrška odslužil že vsaj polovico
kazni.
2. Igralce Gašperja Pirmana, Domna Janeža in Urbana Gašperlina se obvesti, da se
zahteva za izredno omilitev kazni lahko vloži šele z 02.12.2005. Vloga se naslovi
na disciplinski organ, ki je sklep izdal, ta pa poda vlogo skupščini RZS v odločitev.
Sklepa sta bila soglasno sprejeta. (ZA 12/PROTI 0/VZDRŽAN 0)
Ad. 13. c
LEOPOLD KALIN je pod točko »Prošnja podjetja Udosport d.o.o. za organizacijo EP 2006 v
rokometu na mivki« pojasnil, da je bil podjetju že posredovan odgovor in sicer, da je
organizacija prvenstva za leto 2006 že zaupana Nemčiji. Kandidatura za organizacijo
prvenstva je možna le s strani nacionalne zveze in v kolikor se ta odloči, da organizacijo
zaupa podizvajalcu, mora pridobiti potrditev predsedstva RZS.
Dr. MARTA BON je izjavila, da se rokomet na mivki v Evropi že zelo razvija in je precej
popularen. Predstavlja rekreativno oblika rokometa. Tudi RZS mora imeti svoje stališče
glede tega oz. se odločiti ali se bo to zvrst rokometa razvijalo ali ne.
PREDSEDNIK je predlagal, da Strokovni svet poda predlog za razvoj rokometa na mivki oz.
tudi drugih zvrsti rokometa. Predsedstvo bo podprlo vsak konstruktiven predlog.
SKLEP
1. Predsedstvo obravnavo prošnjo podjetja Udosport d.o.o. za organizacijo EP 2006
v rokometu na mivki kot brezpredmetno, saj je kandidatura za omenjeno
prvenstvo že oddana, za nadaljnja prvenstva pa kandidaturo lahko vloži le
nacionalna zveza.
2. Strokovni svet RZS je zadolžen, da do naslednje seje predsedstva pripravi predlog
razvoja rokometa na mivki oz. morebitnih drugih zvrsti rokometa.
Sklepa sta bila soglasno sprejeta. (ZA 12/PROTI 0/VZDRŽAN 0)
Ad. 13. d
PREDSEDNIK je podal informacijo, da bo 11. /12. novembra 2005 v Porotrožu zasedala
Tekmovalna komisija Svetovne rokometne zveze. Ta dogodek je označil kot čast za RZS,
zato je predlagal tudi srečanje s predstavniki RZS. Predlagal je še, da David Nabergoj v
Lipici organizira večerjo za vse udeležence.
SKLEP
1. Kot informacija se sprejme zasedanje Tekmovalne komisije IHF v Portorožu dne
11./12. novembra 2005.
2. David Nabergoj je zadolžen, da v Lipici organizira večerjo za vse udeležence.
Sklepa sta bila soglasno sprejeta. (ZA 12/PROTI 0/VZDRŽAN 0)
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Ad. 13. e
PREDSEDNIK je predstavil tudi predlog sporazuma med Rokometno zvezo Slovenije in
Rokometno zvezo Hrvaške za skupno organizacijo mednarodnega turnirja v mesecu
januarju 2006 (moški). Predlog predvideva sodelovanje za štiri leta z namenom
organizacije vsakoletnega tradicionalnega mednarodnega turnirja, ki bi potekal v obeh
državah. Svečani podpis sporazuma je predviden v Čakovcu.
STANE OSTRELIČ je pojasnil, da se sodelovanje med RZS in HRS odvija tudi pri ženski
članski reprezentanci in sicer se bomo udeležili Croatia Cupa, naslednje leto pa je v
Sloveniji predviden Slovenija Cup. Sodelovanje se bo odvijalo tudi na področju mladih
reprezentanc in na strokovnem področju.
SKLEP
Kot informacija se sprejme podpis sporazuma med Rokometno zvezo Slovenije in
Rokometno zvezo Hrvaške za skupno organizacijo mednarodnih turnirjev za obdobje
štirih let.
Ob koncu se je predsednik zahvalil za sodelovanje in prisotnost ter ob 20.00 zaključil sejo
predsedstva RZS.

Ljubljana, 27.09.2005

Zapisala:
Irena Starc
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