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ZAPISNIK 
24. seje predsedstva Rokometne zveze Slovenije, 

ki je bila v četrtek, 11. julija 2013 ob 16.00 uri, 
v prostorih Rokometne zveze Slovenije, Leskoškova cesta 9 e, 1000 Ljubljana. 

 
PRISOTNI ČLANI PREDSEDSTA: Martin HEBAR, mag. Boris NOVAK, Borut ŠKABAR, Primoć KAPUS, 
Metka KOCBEK, Boštjan KOZOLE, Marjan POTOKAR, Andrej PUCER, dr. Bor ROZMAN, Stanko 
TOMŠE,  Andrej ZORKO in predsednik Franjo BOBINAC; 
 
ODSOTNI ČLANI PREDSEDSTVA: Matjaž AVSEC, Danilo FERJANČIČ, Andrej JURATOVEC, Franci 
MIKLAVČIČ, Marko PLANINC, dr. Primož PORI, Sergeja STEFANIŠIN, Goraz ŠKOF, Janez ŠKRABEC, 
Janez ŽIVKO;  
 
OSTALI PRISOTNI: Goran CVIJIĆ, Leopold KALIN, Samo KUZMA, Anja FREŠER, Irena STARC, 
mediji.  

 
DNEVNI RED: 

1. Potrditev zapisnikov 21. redne seje ter 22. in 23. korespondenčne seje predsedstva 
RZS;  

2. Poročilo o aktivnostih RZS od 21. redne seje predsedstva RZS dalje (Goran Cvijić); 
3. Revidirani računovodski izkazi za leto 2012  (Izidora Kastelic);  
4. Sprejem dopolnitev Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest 

v sekretariatu RZS (Franjo Bobinac);  
5. Poročilo selektorja moške članske reprezentance in poročilo selektorke ženske 

članske reprezentance Slovenije (Boris Denić, dr. Marta Bon); 
6. Imenovanje kandidatov RZS za funkcije v IHF-u (Franjo Bobinac);  
7. Pobude združenj klubov 1. A DRL ženske in 1. B DRL ženske za sprembembo 

Registracijskega pravilnika RZS (Borut Škabar);  
8. Licenciranje klubov (Borut Škabar);  
9. Tekoče zadeve in razno. 

 
PREDSEDNIK Franjo BOBINAC je pozdravil vse navzoče ter odprl 24. sejo predsedstva RZS. V 
nadaljevanju je podal informacijo, da je ob pričetku seje prisotnih 12 od 23 članov 
predsedstva. Zoran JANKOVIĆ, Andrej JURATOVEC IN Janez ŽIVKO so zaradi odstotnosti podali 
pooblastilo predsedniku Franju Bobincu, Franci MIKLAVČIČ pa Borutu ŠKABARJU. Seja se je 
torej nadaljevala s 16 glasovi.  
 
SKLEP 

24. seja predsedstva RZS je sklepčna, saj je bilo ob pričetku seje prisotnih 13 od 23 

članov predsedstva RZS. Predsedstvo nadaljuje sejo s 16  glasovi (12  prisotnih + 4 

pooblastila). 

 
PREDSEDNIK je pozval je člane predsedstva, da glasujejo o predlaganem dnevnem redu.  
 
SKLEP  
Potrdi se dnevni red 24. seje predsedstva RZS.  
 
Sklep je bil soglasno sprejet (16 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽAN). 
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Ad. 1 

 
Potrditev zapisnikov 21. redne seje ter 22. in 23. korespondenčne seje predsedstva RZS 

 
 
PREDSEDNIK je pozval k pripombam na zapisnike 21. redne seje ter 22. in 23. korespondenčne 
seje predsedstva RZS. 
 
Ker nihče od prisotnih članov ni podal pripomb, je predsednik podal  
 
SKLEP  
Potrdijo se zapisniki 21. redne seje ter 22. in 23. korespondenčne seje predsedstva RZS 
 
Sklep je bil soglasno sprejet (16 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽAN). 

 
 

Ad. 2 
 

Poročilo o aktivnostih RZS od 21. redne seje predsedstva RZS dalje 
 

 
PREDSEDNIK je pri tej točki predal besedo Goranu Cvijiću. 
 
GORAN CVIJIĆ je na kratko povzel svoje pisno poročilo.  
 
PREDSEDNIK je prisotne pozval k vprašanjem. Ker vprašanj ni bilo, je podal na glasovnje 
predlog  
 
SKLEP-a 
Potrdi se poročilo o aktivnostih RZS od 21. redne seje predsedstva RZS.  

 
Sklep je bil soglasno sprejet (16 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽAN). 

 
 

Ad. 3 
 

Revidirani računovodski izkazi za leto 2012 
 

PREDSEDNIK je pozval k razlagi revidiranih računovodskih izkazov. 
 
LEOPOLD KALIN je povedal, da je RZS leto zaključila z 277.000 EUR minusa.  
 
PREDSEDNIK je povedal, da finančno gledano rezultat ni dober. Dobili smo manj državnih 
sredstev, izpada pa nismo uspeli pokriti. Kot je razvidno je strošek plač nižji. Kot zveza smo 
odvisni od športnih razultatov. V prihodnjem obdobju moramo biti pozorni in aktivni pri 
pridobivanju pokroviteljev. Ožji del predsedstva se je močno angažiral, da bi bil minus nižji. V 
prihodnosti nas čaka pot zmanjševanja dolga, dogovarjanj z dobavitelji.  
 
Mag. BORIS NOVAK je povedal, da prihaja iz kluba, ki se je srečal s prisilno poravnavo. Ker je v 
predsedstvu novinec je povprašal, ali je možno dobiti specifikacijo za postavko »druge 
storitve« ter kakšen je trenuten status glede na 839.000 eur odprtih obeznosti.  
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GORAN CVIJIĆ je povedal, da druge storitve predstavljajo namestitive mladih reprezentanc na 
EP-jih, SP-jih, ki jih mora zveza v celoti poravnati sama. Terjatve do kupcev predstavljajo 
stoške tekmovanja, sodniške stroške, Fundacija za šport ter terjatve do ministrstva.  
 
PREDSEDNIK je predlagal, da predsedstvo dobi specifikacijo obveznosti in terjatev. Obenem bi 
sam rad pregled dogovarjanj s sponzorji, katere pogodbe imamo, s katerimi se še dogovarjamo.  
 
ANDREJ PUCER je povprašal, kako je v tem letu. Ali smo naredili kakšne ukrepe. Preveč je 
zapadlih terjatev.  
 
GORANJ CVIJIĆ je povedal, da so to sredstva, ki so jih klubi dolžni za sodniške stroške. Izdali 
smo ukrep, da v prihajajoči sezoni ne bomo izdali licenc, v  kolikor klub ne plača vseh zapadlih 
obveznosti.  
 
BOŠTJAN KOZOLE je povprašal, kako je s stroški tekmovanja.  
 
GORAN CVIJIĆ je povedal, da 1. B moška liga ni še sprejela sklepa, kakšni stroški bodo v 
prihodnji sezoni. Obenem je povedal, da klubi tekmovanja mladih, ki nimajo članskih ekip, ne 
plačujejo stroškov tekmovanja. Teh klubov tedaj, ko se je sprejel tak skelp ni bilo veliko, sedaj 
pa jih je že 15 in ne dajo nič za tekmovanje mladih.  
  
PREDSEDNIK je povedal, da obstaja nasprotje med klubskim rokometom in interesom krovne 
organizacije. Na klubski ravni je pomemben vsak evro in zaradi reprezentance ne želimo, da 
klubi ugašajo. Želimo množičnost. Z zaostrovanjem bi si na dolgi rok sami odrezali vejo. 
Predlagal je, da se naredi komunikacijsko strategijo glede množičnosti.  
 
GORAN CVIJIĆ je še dodal, da kar se tiče delitve javnih sredstev skušajo intenzivno spremeniti 
merila. Za koletkvne panoge gre le 19 % vseh sredstev, za individualno pa torej 81 %. Število 
športnikov za katere skrbijo kolektivni športi  je 1 : 10.   
 
ANDREJ PUCER se je strinjal glede množičnosti, vendar moramo paziti, da ne gremo v minus.  
 
Dr. BOR ROZMAN je povedal, da je del strategije tudi širjenje baze, tangiranje šol, predšolskih 
otrok, povezovanje na občinski ravni. Potrebno je narediti akcijski načrt. V komunikacijah 
moramo poudariti, da smo tretja najevečja zveza po številu športnikov.  
 
BOŠTJAN KOZOLE je bil na sestanku s predsednikom OKS-ja in rečeno je bilo, da bomo bogato 
oželi uspehe v Španiji. Potreben je pritisk na OKS, ki je morda malo zaspal. Potrebna je 
sprememba kategorizaicje, OKS namreč poda kriterije, minstrstvo pa le rešuje zatečno stanje.   
 
SKLEP  
Predsedstvo RZS se seznanja z revidiranimi računovodskimi izkazi za leto 2012 ter jih 
daje Zboru članov RZS v sprejem.  
 
Sklep je bil soglasno sprejet (16 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽAN). 

 
 

Ad. 4 
 

Sprejem dopolnitev Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v 
sekretariatu RZS 

 
PREDSEDNIK je predal besedo Boru ROZMANU, ki je pripravil prenovo pravilnika.  
 
Dr. Bor ROZMAN je povedal, da je to sedem let star dokument. Pravilnik je bilo potrebno 
ažurirati ter za nadaljnje kadrovanje sistemizacijo narediti fleksibilnejšo. V 6. členu je 
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spremba v pisarni generalnega sekretarja; en popravek zaradi že opravljene reorganizacije - 
delovnega mesta strokovnega sodelavca za finance ni več, doda se pomočnika generalnega 
sekretarja ter vodjo projektov za procese ali najzajtevnejše projekte.  
Večja sprememba je tudi poudarek na znanju, ne pa na formalni izobrazbi. Tudi izhodišča za 
bruto osnovno plačo so ustrezno znižali navzdol, navzgor pa ni omejitev.  
 
Mag. BORIS NOVAK je vprašal kako to, da omejitev navzgor ni glede na omejevanje stroškov.  
 
GORAN CVIJIĆ je povedal, da si je pisarna že znižala plače za od 15 – 25 %.  
 
MARTIN HEBAR je povprašal, ali so delovna mesta za nedoločen čas oz. za določen čas. Ali so 
opredlejena za krašjo časovno obdobje? Predvsem ga zanima za generalnega sekretarja.  
  
GORAN CVIJIĆ je povedal, da ima generalni sekretar funkcijo za določen čas 5-ih let, vsi ostali 
pa so za nedoločen čas. Projektni vodje, so tudi tisti, za ketere dobimo sredstva iz ministrstva; 
Sonja Čotar – Rokometni oddelek na Gimnazijo Šiška in Anja Frešer za koordinacjo in treniranje 
na projektu mini rokometa.   
 
ANDREJ PUCER je predlagal, da zgornjo mejo vendarle postavimo. Ponavadi sistemizacije 
zgornjo mejo imajo. Naj pa se da možnost dati nagrado ob poztivnem rezultatu zveze.  
 
BORUT ŠKABAR je menil, da stroškov dela ne moremo več znižati, saj so že šli vsi navzdol.  Mi 
moramo več narediti na prihodkovni strani. Čas je, da začnemo prodajati zgodbe. Bodoči 
generalni sekretar je vešč v tem, in bo dobil sponzorja ali organizairal prvnestvo, ki bo 
dobičkonosno.  
 
PREDSEDNIK je menil, da bi kot kompromis vendarle podali zgornje meje izhodišč bruto 
osnovnem plače; generalni sekretar; od 3.000 do 6.000,00 EUR, pomočnik generalnega 
serketarja od 2.500,00 do 5.000,00 EUR, vodja projektov od 2.200,00 do 4.400,00 EUR, 
projektni vodje od 1.500,00 do 3.000,00  EUR, strokovni sodelavci od 1.000,00 do 2.000,00 
EUR. Nagrada pa naj do od 3 – 6 plač.  
 
SKLEP 
Sprejme se dopolnjen in spremenjen Pravilnk o notranji organizaciji ter sistemizaciji 
delovnih mest v sekretariatu RZS s predlaganima dopolnitvama, podanima na seji in sicer 
se dopolni 14. člen v skladu z diskusijo.  
 
Sklep je bil soglasno sprejet (16 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽAN). 
 
PREDSEDNIK se je zahvalil dr. Boru ROZMANU za opravljeno delo.  
 
 

Ad. 5 
 

Poročilo selektorja moške članske reprezentance in poročilo selektorke ženske članske 
reprezentance Slovenije 

 
 
PREDSEDNIK je predal besedo dr. Marti Bon.  
 
Dr. MARTA BON je povedala, da so se v zadnjem obdobju pripravljali na Sredozemske igre. 
Istočasno pa je bil pogled usmerjen naprej. Pripravljalno obdobje so prilagodili. Imeli so veliko 
priprav z malo stroški. Igralke so bivale doma, 4 v hotelu. Trenirali so z RK KRIM.  Zelo veliko so 
se ukvarjali s tem, da se formirajo kot skupina; udelžili so se teambuildingov, tudi trening s 
specialci so opravile ter treneing varne vožnje na Vranskem.  
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Na treningih so izkusili precej novosti, kar se je izkazalo kot dobro. Srebrna medalja je največji 
uspeh žensk nasploh. Igrale so sodoben rokomet, nastopile kot ekipa, ekipa prihodbnosti. 
Premagale so Tunizijo, Makedonijo, Španijo, s Hrvaško so igrale neodoločeno, glavni dosežek je 
bila tekma s Črno goro. Ta zmaga proti aktualnim evropskim prvakinjam  jim je dobro dela in 
tudi počrpala moči. V finalu je bila Srbija boljša. Sploša ocena je zelo dobra. V kratekm času so 
naredili veliko stvari. Izrazila je upanje, da bodo sodelovali v tem tempu naprej. Tudi z 
ostalimi so navezali stike. Dobro so sodelovali in si pomagali tudi z moško reprezentanco.  
 
BORUT ŠKABAR  je povedal, da od blizu spremlja ženski rokomet. Izrazil je zadovoljstvo in  
čestital za medaljo in za obrat v pristopu k homogenosti, borbenosti. Zelo se trudijo,  da bi 
dobili pokrovitelja ženske reprezentance. Smo lahko zelo ponosni, da smo v kratkem času 
obrnili trend v ženski članski reprezentanci.  
 
PREDSEDNIK je povedal, da se je v medijih na prve strani prebijal ženski rokomet. Premik v 
pristopu je bil opazen. Znanaja je dovolj, izkušenj pa še ne. Velika je bila tudi vloga Anje 
Frešer, Uroša Bregarja in Andreja Potrate.  
 
UROŠ MOHORIČ je predstavil poročilo Borisa Denića, saj je bil ta že v Minsku. Znotraj 
tromesečeja so izvedli dva sklopa aktivnosti. Kvalifikacije za EP 2014 so bile prvi del. Žal 
vodstvo ni zadovoljno z rezulatom. Analizirali so dejavnike, pojavili so se različni razlogi, 
pomanjkljivosti bodo poskušali odpraviti.   
Odigrali so dve tekmi z reprezentanco Nemčije – ob tej priložnosti se je zahvalil klubom za 
spremmbo termina odigranja domačih tekem. Te akcije so se udelžili samo igralci iz domačih 
klubov, kar je bila za njih zelo dobra izkušnja.  
Sredozemske igre so bile v duhu širjenja baze, saj so nastopili z mlajšimi igralci. Celotno 
dogajanje ne moremo pozitivno oceniti.  
 
BOŠTJAN KOZOLE je menil, je bil to neuspeh, vendar bi za Denića še vedno glasoval. Ob prvem 
prihodu selektorja bi naredili kolegij, kjer bi se z njim lahko pogovorili o napakah oz. 
malenkostih, ki na koncu pretehtajo. Potrebna bo pametna alanaliza, zakaj najprej uspeh v 
Španiji, nato pa tak neuspeh. Cilj je torej SP in zagotoviti moramo vse, da ta cilj dosežemo.  
 
PREDSEDNIK je menil, da če se ne bi uspeli dobiti s selektorjem v okviru predsedstva, se bomo 
v okviru kolegija. Preprosto je treba pogledati resnici v oči. Cilj EP 2014 se nam ni poserečil, 
končni cilj pa ostaja OI Rio de Janiero. Mediji so poročali o slabem stanju v ekipi. Uroša 
Mohoriča je povprašal, kako je s tem.  
 
UROŠ MOHORIČ je menil, da je stanje isto kot pred SP, igralci so še vedno pripravljeni iti po isti 
poti it kot prej. Morebitnia nesoglasja so pojasnjenja.  
 
SKLEP  
Sprejeme se poročilo selektorke ženske članske reprezentance Slovenije dr. Marte Bon ter 
selektorja moške članske reprezentance Slovenije Borisa Denića, ki ga je predstavil Uroš 
Mohorič.  

 
Sklep je bil soglasno sprejet (16 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽAN). 

 
Ad. 6 

 
Imenovanje kandidatov RZS za funkcije v IHF-u 

 
PREDSEDNIK je predal besedo Leopoldu Kalinu.  
 
LEOPOLD KALIN je povedal, da je samo s strani Janija Živka prišel predlog za kandidate na IHF 
volilnem kongresu, in sicer je predlagal Franja Bobinca za člana izvršnega odbora IHF-a in 
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Andreja Juratovca za predsednika sodniške komisije IHF-a. Do 26.07.2013 moramo sporočiti 
naše kandidate ter tudi delegata na kongresu.  
 
PREDSEDNIK je za delegata je predlagal Gorana Cvijića.  
 
SKLEP  
Predsedstvo RZS imenuje Franja Bobinca za kandidata za člana Izvršnega odbora IHF-a.  
Predsedstvo imenuje Andreja Juratovca za predsednika Komisije za sojenje in pravila.  
 
Predsedstvo RZS imenuje Gorana Cvijića za delegata RZS na IHF kongresu v Dohi.  
 
Sklep je bil soglasno sprejet (15 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽAN). 
 

Ad. 7 
 

Pobude združenj klubov 1. A DRL ženske in 1. B DRL ženske za sprembembo 
Registracijskega pravilnika RZS 

 
BORUT ŠKABAR je predlagal, da že nekaj časa opozarja na previsoko vrednost točke. 200 eur za 
nižje lige veliko preveč. Dogaja se, da se klubi med sabo ne morejo dogovoriti, igralci pa zaradi 
tega  prenehajo igrati. Predlog je naletel na plodna tla, saj se združenja že dogovarjajo.  
 
ANDREJ ZORKO je menil, da  naj bi skupaj dorekli vrednost točke, tako da ne bo nobena stran 
oškodovana.  
 
BORUT ŠKABAR je izjavil, da se sprememba doseže samo na skupšćini. Klubi smo tisti, ki se 
bomo s tem soočali in reševali. Predlagal je, da se združenja med sabo povežejo in se do 
septembrske seje uskladijo. Lahko bodo prišli različni predlogi. Bomo pač o njih glasovali. Naj 
se rokometna srenja o tem uskladi.  
 
MARTIN HEBAR je menil, da je treba Registracijski pravilnik spremeniti v več pogledih. Pravila, 
ki jih imamo, povzročajo, da starši nimajo nobene besede. Klub lahko blokira željo mladega 
igralca.  
 
STANKO TOMŠE je menil prav nasprotno. Interes višjih lig po znižanju točke je jasen, saj poceni 
prihajajo do igralcev iz nižjih lig. Oni zagotavljajo osnovni proces, hojo igre z žogo,  
prevzemajo vse stroške trenerja. 200 eur je strošek kluba, ki ga mora plačati za prehod v višji 
klub. On je prej za to, da se vrednost točke še poviša, saj prihaja do zlorab. Močnejši klubi 
odpeljejo kompletno generacijo igralcev. Lahko pride do tega, da klubov v 2. ligi ne bo.   
 
BORUT ŠKABAR je izjavil, da se tudi v istih ligah soočajo s problemom prehoda igralcev. Imamo 
prehode znotraj lige, pa si ne moremo privoščiti nakupa. Morda bi morala biti vrednost točke 
različna. Naj se glede  na lige uskladi lestvice. Lahko je rang od 100 do 180 recimo.   
 
PREDSEDNIK je menil, da bi morali glede na diskusijo iskati rešitve.  
 

Ad. 8 
 

Licenciranje klubov 
 
BORUT ŠKABAR je menil, da se vsako leto ukvarjamo z dvema ali tremi klubi, ki niso ne 
finančno ne kadrovsko pripravljeni za prestop v višjo ligo. S tem pada  tudi koncept lige. 
Postaviti bi morali določena pravila, ki bi se jih uvedlo s sezono 2014/2015. Predlaga, da se 
uvede oddelek licenciranja. Določeni bi morali biti razni kriteriji, ki jih mora klub izpolniti, da 
dobi licence. Lahko pooblastimo generalnega sekretarja. Imamo dovolj znanja. To naj bi se 
uvedlo znotraj komiisij, ki jih že imamo.  



 7 

 
PREDSEDNIK je povedal, da so v Staturnem odboru pravniki, ki bi to lahko prpravili. Zgledujmo 
pa se po ostalih športih, ki to že imajo.  

Ad. 9. a 
 
PREDSEDNIK je povedal, da na podlagi danes sprejetih aktov, začnemo s postopkom razpisa za 
generalnega serketarja. Pisarno se pooblasti, da naredi razpis. 
Glede skupščine RZS je informiral navzoče, da bo v prvi polovici septembra. Na seji naj se 
naredi prezentacija strategija slovenskega rokometa na kateri koli ravni je že, tako da malo 
zanimiramo klube.  
 
Izjavil je tudi, da pogreša v okviru zveze voluntarizem. Od članov predsedstva nihče ne dobiva 
nič. V sklopu zveze pa je toliko ljudi, ki jim dajemo honorarje, čeprav male. Vse naloge, ki nas 
čakajo, raje podelimo mladim študentom, ki bi to opravili volontersko, v zameno pa dobijo 
kakšno drugo stvar.   
 
Dr. BOR ROZMAN je povedal, da je osnovna poanta modernega voluntarizma, da prideš do 
izkušenj, zato da se nato lažje prodaš. Lahko bi dali denimo oglas, da rabimo volonterje za 
določen projekt, za nagrado pa dobi pot v Rio de Janeiro.  
 
GORAN CVIJIĆ je povedal, da bi z veseljem vključil nekoga, ki bi skrbel za facebook stran in 
spletno stran RZS.  
 
BOŠTJAN KOZOLE je izjavil, da je zveza prejšnjo sezono začela s fair playom. Naj se tudi letos 
pripravi dopis klubom, ki pa naj pride tudi do staršev in igralcev oz. igralk. Sam je bil  priča 
prav grozljivim dogodkom, povod pa so bili v večini starši in tudi kdaj trenerji.  
 
MARJAN POTOKAR je predlagal, da vsi igralci, ki se na novo registrirajo podpišejo tudi izjavo o 
fair play-u, ravno tako njihovi starši. Obenem je še predlagal, da bi organizirali kakšno od 
mlajših evropskih oz. svetovnih prvenstev.  
 
PREDSEDNIK je pozdravil vse pobude ter določil Gorana Cvijića, da pripravi lepo pismo, ki ga 
naj podpiše morda tudi Miro Cerar ter naj ga dobi vsak klub, igralec in njegova družina. To naj 
ne bo le formalnost, pa pa jasno opozorilo.  
 
GORAN CVIJIĆ je menil, da ideja o organizaciji prvnestva mlajših reprezentanc že dalj časa visi 
v zraku. Finančno zadeva ni zahtevna, saj si morajo udeleženci sami pokriti vse stroške.  
 
LEOPOLD KALIN je menil, da je primernejše evropsko kot svetovno prvenstvo, saj so nižji 
stroški.  
 
PREDSEDNIK je pozdravil idejo o organizaciji evropskega prvenstva za eno od mlajših kategorij. 
Ob 16.05 je zaključil sejo ter se zahvalil vsem za prisotnost.  
 
Ljubljana, 27.07.2013 
 
 
        Fanjo BOBINAC, l.r.  
 
          Predsednik RZS 


