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ZAPISNIK 
10. seje predsedstva Rokometne zveze Slovenije, 

ki je bila 25.05.2006 ob 16.00 v sejni sobi M Hotela, Derčeva 4, 1000 LJUBLJANA. 
 
PRISOTNI ČLANI: Tomaž Jeršič, dr. Marka Šibila,  dr. Marta Bon, Jože Pangerc, Marjan Doler,  
Marjan Novak; 
 
ODSOTNI ČLANI: Ivo Milovanovič, David Nabergoj, Janez Živko, Marko Planinc, Deja Doler, 
Beno Lapajne, Zoran Janković, Vili Trofenik, Uroš Ogrin, Bojan Petan;  
 
OSTALI PRISTOTNI: Žiga Debeljak, Leopold Kalin, Stane Ostrelič, Samo Kuzma, Irena Bejtovič, 
Sonja Čotar, Anita Pušnik Klanjšek, Francka Trobec; 
 
DNEVNI RED:  
1. Razgovor predsedstva z Žigom Debeljakom, evidentiranim kandidatom za predsednika 

RZS; 
 
PODPREDSEDNIK Tomaž Jeršič je pozdravil vse navzoče ter odprl 10. sejo predsedstva RZS. 
Ugotovil je, da je prisotnih samo 6 članov predsedstva. Podal je ugotovitev, da seja ni 
sklepčna, vendar bodo prisotni člani predsedstva kljub temu opravili neformalen pogovor z 
Žigom Debeljakom, kandidatom za predsednika RZS.  
 
ŽIGA DEBELJAK je pozdravil navzoče člane predsedstva ter predstavil svoj program. Ko so se 
obrnili nanj z željo, da kandidira za predsednika, ni videl razlogov, zakaj bi prevzel še eno 
funkcijo. Glede na to, da je Mercator  največji sponzor rokometa, in da so v rokometu možni 
dobri rezultati, se je odločil, da kandidaturo sprejme. Povedal je, da ni rokometni 
strokovnjak, saj se z rokometom ni ukvarjal, vendar pozna način, kako je potrebno zasnovati 
aktivnosti zveze, da bo delovala transparentno, in da bo dobra podpora in okvir vsem članom. 
Predsedstvo je sestavljeno iz dveh delov; funkcionalnega in organizacijskega in tak sistem 
zagotavlja dobro podporo slovenskemu rokometu.  
V svojem programu je izpostavil sedem pomembnih področij, in sicer:  
1. Urejeni akti RZS in jasna pravila; potrebno bo natančno določiti, kakšne so odgovornosti 

posameznih oseb in funkcionarjev.  
2. Kvalitetni, vnaprej znani in gledalcem prepoznavni tekmovalni sistemi; rokomet mora 

imeti gledalce in medijsko razpoznavnost, zato pa so potrebna jasna pravila.  
3. Visok nivo organiziranosti reprezentanc ter njihova medijska prepoznavnost; trenutno 

deluje kar 12 reprezentanc in okvir delovanja je ključna naloga. Uspeh slovenskih 
reprezentanc je uspeh Slovenije kot države. In ravno šport lahko naredi največjo  
promocijo. 

4. Zveza društev rokometnih sodnikov Slovenije; tu je izpostavil dobro sodelovanje med RZS 
in ZDRSS. 

5. Združenje rokometnih trenerjev Slovenije; ni športa brez trenerjev, zato je tudi na tem 
področju izpostavil pomembnost dobrega sodelovanj. 

6. Rokometni klubi, društva; pomembno je sodelovanje vseh klubov, saj zveze brez klubov 
ni. RZS mora postati sistemski okvir, ki podpira delovanje vseh akterjev in kjer se 
združujejo rokometni interesi na ravni Slovenije.  

7. Urejen odnos med RZS in posameznimi združenji; natančno se mora določiti, kakšne so 
pristojnosti posameznega združenja in Rokometne zveze Slovenije, da bi se s tem 
eliminirale možnosti nastajanja konfliktov.   

8. Šolski rokomet; na tem področju je izpostavil spodbujanje šolskega rokometa in s tem širše 
baze za razvoj dobrih ekip.  

 
Poudaril je, da se veseli izziva, v kolikor ga bo skupščina RZS izvolila. Naštel je še člane, ki so 
tvorili njegovo listo:  



______________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Zapisnik 10. seje predsedstva Rokometne zveze Slovenije, Ljubljana, 25.05.2006  
2 

 
• BOBINAC Franjo 
• JERŠIČ Tomaž 
• KECMAN Dušan 
• KRAŠOVEC Franc 
• LESNIK Edvard 
• NAPAST Boštjan 
• STARINA KOSEM Andrijana 
• ŠROT Boško 
• ZORKO Dušan 
 
Povedal je, da bomo uspeli samo, v kolikor bomo uspešni na vseh ravneh. To je glavni cilj RZS. 
Na dolgi rok štejejo samo uspehi in to lahko dosežemo samo z usklajenim delovanjem celotne 
organizacije. Prisotne člane je nato pozval k vprašanjem.  
 
Dr. MARKO ŠIBILA je postavil vprašanje, kakšen je njegov odnos do prihodnjega urejanja 
položaja tistih, ki so člani predsedstva po organizacijskem načelu. Po osnutku novega Statuta 
RZS naj bi ne bili več člani predsedstva, v uvodu pa je omenil, kako pomembno je, da je 
predsedstvo sestavljeno tudi iz strokovnega dela. Drugo vprašanje je bilo glede ustvarjanja 
strokovnega znanja. Ali je kreacija domačega znanja nekaj, kar je za RZS pomembno in ali 
namerava kot predsednik to podpreti.  
 
ŽIGA DEBELJAK je povedal, da z osnutkom novega Statuta RZS ni seznanjen, je pa mnenja, da 
ga je potrebno prenoviti. Statut je temeljni akt zveze in potrebno je narediti širši posvet, 
kako želimo delovati. Oblika Statuta je konsenz vseh članov RZS, sem pa uvršča tudi 
predstavnike združenj, trenerske in sodniške organizacije. Avtoritativno, brez konsenza 
novosti ni smiselno uveljavljati.   
Glede strokovnega sveta je povedal, da je po sedanjem statutu posvetovalno telo predsedstva 
in vsi v funkcionalnem delu vedo, kje dobiti napotke. V okviru Fakultete za šport obstaja tudi 
smer Športno treniranje, in prav je, da se teoretično znanje podpira.  
 
Dr. MARTA BON je čestitala Žigi Debeljaku, da je sprejel izziv, kar je označila za pogumno 
dejanje. Verjetno ga čaka vznemirljivo obdobje. Menila je, da bo potrebno postaviti 
strategijo, saj je bila zaskrbljena glede osnutka novega Statuta, v katerem so predvidene 
velike spremembe, tudi izbris vodje strokovnega dela. Zaskrbljena je bila torej zaradi 
zmanjševanja vloge stroke. Za pomembno je označila tudi povezovanje z ostalimi 
asociacijami, kjer je še veliko za postoriti.  
 
ŽIGA DEBELJAK je povedal, da je stroka ključna in to bodo podpirali. Uspeha ni, če ni 
sodelovanja s stroko. Nihče med predlaganimi člani predsedstva (funkcionalni del) ni tak 
strokovnjak, da bi sam sprejemal odločitve. V okviru predsedstva se bo naredil srednjeročni 
program, v katerem se bodo postavili cilji za 5 let. Opredelilo se bo, kaj mora predsedstvo 
zagotoviti, da bodo cilji doseženi. Svojo vlogo vidi koordinativno. Vsako leto se bo ugotavljalo, 
ali so postavljeni cilji doseženi in to se bo moralo predstaviti tudi skupščini.  
 
PODPREDSEDNIK Tomaž Jeršič se je zahvalil Žigi Debeljaku in prisotnim članom predsedstva za 
prisotnost ter bo 16.50 končal sejo predsedstva RZS. 
 
Ljubljana, 05.06.2006  
               Tomaž JERŠIČ, l.r. 
                  Podpredsednik  

  Rokometna zveza Slovenije 
Zapisala:  
Irena Starc 


