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ZAPISNIK 

62. seje predsedstva Rokometne zveze Slovenije, 

ki je bila v ponedeljek, 10.06.2019 ob 17:00, 

v prostorih uprave Rokometne zveze Slovenije; Leskoškova cesta 9e, 1000 Ljubljana.   

 

PRISOTNI ČLANI PREDSEDSTA: Franjo Bobinac, Bojan Cizej (pooblastilo), Sebastjan Gergeta, 

Borut Hren (pooblastilo), Zoran Janković (pooblastilo), Tomaž Jontes, dr. Edi Kolar, Boštjan 

Kozole (pooblastilo), Janez Martinčič, Franci Miklavčič (pooblastilo), Marjan Potokar, Janko 

Požežnik, dr. Bor Rozman, Sergeja Stefanišin (pooblastilo), dr. Marko Šibila (pooblastilo), Borut 

Škabar (pooblastilo), Roman Volčič. 

 

ODSOTNI ČLANI: Blaž Brodnjak, Danilo Ferjančič, Beno Lapajne, Vanja Lombar, Janez Škrabec. 

 

OSTALI PRISOTNI: Goran Cvijić, Uroš Mohorič. 

 

DNEVNI RED:  

1. Potrditev zapisnikov 60. redne in 61. korespondenčne seje predsedstva; 
2. Poročilo o aktivnostih pisarne RZS;  
3. Revidirano letno poročilo RZS za leto 2018;  
4. Termin in dnevni red 31. zasedanja Zbora članov RZS; 
5. Poročilo o delu komisije za sojenje; 
6. Sprejem kodeksa ravnanja; 
7. Sprejem višine taks RZS; 
8. Predstavitev projekta »Nacionalni športni center«; 
9. Imenovanje nadomestnega člana RZS za 44. sejo skupščine OKS ZŠZ;  
10. Razno. 

 

PREDSEDNIK g. Franjo BOBINAC je pozdravil vse navzoče ter odprl 62. sejo predsedstva RZS. 

Ugotovil je, da je seje predsedstva sklepčna, saj je skupaj s pooblastili prisotnih sedemnajst (17) 

članov predsedstva. Predsednik je podal  

 

UGOTOVITVENI SKLEP 

62. seja predsedstva RZS je sklepčna, saj je bilo ob pričetku seje prisotnih sedemnajst (17) 

od dvaindvajsetih (22) članov predsedstva RZS.  

 

PREDSEDNIK je izrazil zadovoljstvo, da se je ženska članska reprezentanca že četrtič zapored 

uvrstila na veliko tekmovanje. Pri moških še čakamo, čeprav vemo, da smo se že uvrstili.  

Predlagal je dopolnitev dnevnega reda z novo 9. točko »Imenovanje nadomestnega člana RSZ za 

44. sejo skupščine OKZS ZŠZ«. 

 

SKLEP 

Člani predsedstva potrjujejo dopolnjen  dnevni red 62. seje predsedstva RZS. 

 

Sklep je bil soglasno sprejet (17 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH). 
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Ad. 1 
 

Potrditev zapisnikov 60. redne in 61. korespondenčne seje predsedstva RZS 

 

V nadaljevanju je predsednik prisotne pozval k pripombam na zapisnike 60. redne in 61. 

korespondenčne seje predsedstva RZS.  

 

GORAN CVIJIĆ je povedal, da na zapisnike ni prispela nobena pripomba.  

 

SKLEP 

Potrdijo in sprejmejo se zapisniki 60. redne in 61. korespondenčne seje predsedstva RZS. 

 

Sklep je bil soglasno sprejet (17 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH). 

  

 

Ad. 2 

 

Poročilo o aktivnostih pisarne RZS 

 

PREDSEDNIK je predal besedo generalnemu sekretarju Goranu Cvijiću.  

 

GORAN CVIJIĆ je podal informacijo, da so se državna tekmovanja zaključila. V ženkam rokometu 

je prišlo do težav, saj je sredi sezone iz tekmovanja izstopila članska ekipa RK Zagorje, in sicer 

zaradi finančnih težav. Podal je ugotovitev, da imamo vedno manj disciplinskih postopkov, 

obenem pa imamo zelo veliko igralcev, ki odhajajo iz Slovenije. To je dokaz, da delamo 

strokovno, obenem pa je domača situacija vedno manj finančno ugodna za igralce.  

Komisarjem, predsednikom lig se je zahvalil, da je vse tako kot mora biti.  

Vse reprezentance so bile na velikih tekmovanjih.  

Pristopili smo k prenovi spletnih strani.  

Udeležili so se konference generalnih sekretarjev in tudi predsedniške konference. Na nivoju 

EHF-a se stvari spreminjajo v pravo smer. Lotili so se prenove tekmovanj, dodatno bodo 

financirali udeležence tekmovanj; 230 eur za klubska tekmovanja in 190 eur za reprezentance.  

Gre se v smeri UEFE in FIFE. V 10 letih bi radi prišli na 1  MRD prihodka.  

Pred nami je tudi 70 letnica RZS, ki bo 23.10.2019 na Ljubljanskem gradu.  

Na pobudo EHF-a smo poslali pobudo za spremimo pravil. Komisija za sojenje je podala devet 

predlogov, delovna skupina naj bi jih upoštevala šest. 

 

FRANJO BOBINAC je pozdravil spremembe s strani EHF-a kar se tiče finančnega prispevka klubom 

in zvezam. Očitno je rokomet lep produkt, ki se ga da tržit. To so zaznale tudi marketinške 

agencije.  

 

UGOTOVITVENI SKLEP 

Predsedstvo se seznanja s poročilom o aktivnostih pisarne RZS.  
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Ad. 3 

 
Revidirano letno poročilo RZS za leto 2018 

 
GORAN CVIJIĆ je povedal, da smo leto 2018 zaključil s 75.000 eur presežka prihodkov nad 
odhodki, kar je bilo porabljeno za pokrivanje preteklih izgub. V letu 2018 smo imeli povišan 
odstotek sredstev iz lastne dejavnosti. Od države smo prejeli 25 % sredstev, kar je malo v 
primerjavi z ostalimi zvezami; Francozi imajo 60 % financiranje iz proračuna.  
 
Dr. EDI KOLAR je pohvalil 30% odvisnost od državnih sredstev. Ostale zveze imajo 60%. Samo 10 
zvez ima nižjo odvisnost od državnih sredstev od 60 %. RZS zelo malo sredstev porabi za lastno 
dejavnost – 12%, kar gre večinoma za plače, vse ostalo pa gre v program. Poročilo je zelo dobro 
in pohvalil je poslovno leto 2018. Če bi bil sponzor, bi taki zvezi z veseljem dal denar, saj je 
uspešna in učinkovita.  
 
PREDSEDNIK je bil vesel pohvale  dr. Edija Kolarja, da smo učinkovati. Poslovali smo skromno, 
res pa je, da imamo za sponzorje največja podjetja v Sloveniji. Dejstvo, da gre toliko sredstev v 
same programe, bi morali biti skomunicirati tudi s sponzorji. Predlagal je, da se pošlje pismo 
zahvale s to informacijo  predsednikom uprav sponzorjev, strokovni službi pa se predstavijo bolj 
strokovna dejstva.  

 

SKLEP 

Predsedstvo potrjuje revidirano letno poročilo RZS za leto 2018 ter ga podaja Zboru   

članov RZS v sprejem in potrditev. 

 

Sklep je bil soglasno sprejet (17 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH). 

 

 

Ad. 4 

 

Termin in dnevni red 31. zbora članov RZS 

 

PREDSEDNIK je predlagal, da bi bila seja v juliju. Točen datum in dnevni red bi potrdili na 

naslednji korespondenčni seji predsedstva RZS.  

 

 

Ad. 5  
 

Poročilo o delu komisije za sojenje 

 

JANKO POŽEŽNIK je povedal, da je bila pretekla sezona zelo zahtevna; bilo je veliko derbijev v 

1. A in 1. B ligi in zagotoviti je bilo potrebno res kvalitetne sodnike. Ker jih nimamo toliko, se je 

moralo pametno delegirati. Potreben bi bil malo širši kvalitetni vrh.  

Zgodilo se je tudi, da so klubi izvzemali sodnike ali delegate. Te prakse v Evropi ni, zato bi 

apeliral na pisarno, da pristopi k reševanju te problematike. O pridobivanju mladih sodnikov je 

povedal, da so imeli lani dva seminarja s 100 udeleženci, letos le enega s 50. Lani smo pridobili 

6 mladih sodniških parov, letos le 4. Na nižjih ligah so na tekmah prisotni pritiski na sodnike, zato 
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so sodniki prenehali s sojenjem. Komisija je vložila veliko napora  v reševanje te situacije. Srečali 

so se s trenerji, da so si izmenjali mnenje.  

Povedal je, da se na naslednjo sezono že pripravljamo. Vsaka sezona mora biti boljša od prejšnje. 

Je pa to delo na dolgi rok.  

 

PREDSEDNIK je povedal, da je škoda, da nimamo več evropskih parov. Ambicija je, da jih imamo 

pet. Sodniški par Lah/Sok uživata velik ugled v rokometnih krogih v Evropi. Nek korak je narejen, 

saj ni več dvoma v poštenost sojenja. Cilj je, da mladi sodniki vztrajajo. Potrebna je vzgoja vseh 

tudi tribun.  

 

SEBASTJAN GERGETA je izkoristil priložnost in pri tej točki pohvalil sodniško organizacijo, s 

katero zelo dobro sodelujejo.  

 

ROMAN VOLČIČ je povedal, da je bil ženski del slabo obiskan. Potrebno je delati tudi s trenerji. 

Gre predvsem za izkušenost in strokovnost. Opazil je, da sodniki ne dopuščajo več grobosti.  Kar 

se lanskega dela tiče ni bilo pripomb. Izrazil je upanje, da se bo praksa nadaljeval tudi v naslednji 

sezoni.   

 

UGOTOVITVENI SKLEP 

Predsedstvo se seznanja s poročilom o delu komisije za sojenje. 

 

 

 

Ad. 6 

 

Sprejem kodeksa ravnanja 

 

GORAN CVIJIĆ je predstavil kodeks ravnanja. Pripravlja se medijska akcija. Pripravljajo tudi 

akcijo »Postani Ana Gros«, da bi v rokomet pridobili več punčk.  

 

TOMAŽ JONTES je predlagal, naj kodeks podpišejo klubi, starši in igralci. O sodnikih se ni dosti 

pisali, torej je bilo sojenje dobro.  

 

FRANJO BOBINAC je podprl akcije omenjene v diskusiji. Naj se najdejo pravi ambasadorji. Dobro 

bi bilo, da se vključi recimo Blaža Janca.  

 

SKLEP 

Predsedstvo sprejema in potrjuje predlog kodeksa ravnanja.  

Sklep je bil soglasno sprejet (17 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH). 

 

 

Ad. 7 

 

Sprejem višine taks RZS 

 

PREDSEDNIK je predal besedo Goranu Cvijiću. 
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GORAN CVIJIĆ je povedal, da so v predlogu zbrane vse takse, ki že obstajajo. Predlog klubov prve 

NLB lige je, da je taksa za registracijo mladinca in mlajšega igralca – tujca nižja od takse za 

člane; 300 eur za mladince, 200 eur za kadete in 100 eur za starejše dečke. Tujce, ki so prvič 

registrirani sploh, ne obravnavamo kot tujce. Vse takse so povečane še za DDV. Te takse bodo 

navedene tudi v Registracijskem pravilniku RZS in Pravilniku o rokometnih tekmovanjih.  

 

SKLEP 
Predsedstvo sprejema in potrjuje predlagane višine taks RZS.  

 
Sklep je bil soglasno sprejet (17 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH). 

 

 

Ad. 8 
 

Predstavitev projekta »Nacionalni športni center« 

 

PREDSEDNIK je predal besedo Boru Rozmanu.  

 

BOR ROZMAN je povedal, da je ideja zorela že od EP 2018 v Zagrebu. Slovenija rabi športni 

nacionalni center za potrebe več reprezentanc; rokometna, koškarka, odbojka, futsal. To je na 

območju nogometnega centra na Brdu pri Kranju. Del bi bil namenjen tudi trženju. SWOT analiza 

je pokazala veliko prednosti, ki nam govorijo v prid. Cilj je dvigniti dvoranske športe, povečati 

varnost in kakovost treningov, povečat število otrok, povečat število ur vadbe. Razmišlja se tudi 

o ostalih obšportnih dejavnostih, ki bi se tam nahajale (fizioterapija, diagnostika..) Obenem bi 

se zmanjšali tudi stroški namestitve za reprezentance. Vadbeni del kompleksa bi imel dva 

rokometna igrišča, tri odbojkarske, tri košarkarske. To bi bil specializiran objekt, regijski center, 

lahko tudi EHF-ov trenažni center. Posamezni deli bi bili namenjeni gospodarski dejavnosti. 

Lahko bi ga tržili tudi tujcem, saj je blizu letališče. V prid nam gre tudi koledar rokometne, 

odbojkarske, košarkarske in futsal zveze.  Objekt bi omogočal 4.000 ur letne vadbe in bi bil 

zapolnjen 11 ur dnevni.  Obsegala naj bi 400.000 m2. Primer dobre prakse v tujini je hiša 

rokometa v Franciji, za kar so porabili 18 mio EUR. Za izgradnjo objekta je podana ocena do 15 

mio EUR.  

 

GORAN CVIJIĆ je povedal, da za hotelske storitve porabimo od 600.000 – 1.000.000 EUR letno. 

To je zelo visoka številka, čeprav nizka glede na število dni, saj imamo s hoteli sklenjene 

dogovore o ugodni dnevni postavki za polni penzion.  

 

Po nadaljnji diskusiji v kateri so sodelovali Roman Volčič, Edi Kolar, Tomaž Jontes, Marjan 

Potokar, je predsednik povedal, da je to še osnovna ideja, ki je treba dodelati. Pozdravljamo jo 

kot neko smer. Imamo neko osnovna idejo, koncept. Vse opcije so še odprte. Preveriti je 

potrebno opcijo faz grajenja, opcijo celovitosti, partnerstva, ekonomsko logiko. Boru Rozmanu 

je zaželel vse najboljše na tem projektu.  

 

UGOTOVITVENI SKLEP 
Predsedstvo se seznanja s projektom »Nacionalni športni center«. 

 

Sklep je bil soglasno sprejet (17 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH). 



 
__________________________________________________________________________________ 

 

6 
__________________________________________________________________________________ 
Zapisnik 62. seje predsedstva Rokometne zveze Slovenije, 10.6.2019 
 

 

 

Ad. 9 

 

Imenovanje nadomestnega člana RZS za 44. sejo skupščine OKS ZŠZ 

 

PREDSEDNIK je povedal, da se zaradi zadržanosti ne bo mogel udeležiti 44. seje skupščine OKS-

ZŠZ. Predlagal je svojega namestnika – Marjana Potokarja.  

 

SKLEP 

Predsedstvo RZS pooblašča Marjana Potokarja za nadomestnega predstavnika RZS oz.  

nadomestnega člana skupščine OKS-ZŠZ na 44. seji skupščine OKS-ZŠZ, ki bo 18.06.2019. 

Sklep je bil soglasno sprejet (17 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH). 

 

 

Ad. 9 

 

Tekoče zadeve in razno 

 

PREDSEDNIK je pod to točko podal predlog, da bi bila RZS bolj aktivna v smislu mednarodnega 

sodelovanja. Jaen Brihault – častni predsednik EHF-a je predlagal, da bi rokomet razvijali na 

ameriški celini. Evropa bi z sodelovala preko reprezentanc, sodnikov, trenerjev. Cilj bi bil v 

celovitem povezovanju. Naredili bi iniciativni odbor, v katerega bi predlagali naslednje člane: 

Uroš Mohorič, Gregor Planteu, Sebastjan Gergeta, Jernej Smisl in  Tomaž Jontes.  

Obenem je predlagal, da se na naslednji seji poda obširno poročilo o trenerski organizaciji in 

strokovnem odboru RZS. Rad bi celovito poročilo, ki ga že dolgo ni bilo.  

 

SKLEP 

1. Predsedstvo RZS imenuje iniciativni odbor za mednarodno sodelovanje v sestavi: Uroš 

Mohorič, Gregor Planteu, Sebastjan Gergeta, Jernej Smisl in Tomaž Jontes.  

2. Do naslednje seje se predstavi obširno in celovito poročilo o delu trenerske organizacije 

in strokovnega odbora RZS.  

Sklep je bil soglasno sprejet (17 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH). 

 

PREDSEDNIK se je ob koncu zahvalil za sodelovanje ter ob 18.45 zaključil sejo predsedstva. 

 

Ljubljana, 17.06.2019                          Franjo Bobinac 

           

   Predsednik 

                                                                                 Rokometna zveza Slovenije  


