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ZAPISNIK 

25. seje predsedstva Rokometne zveze Slovenije, 
ki je bila v torek, 17. septembra 2013 ob 15.00 uri, 

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

 

PRISOTNI ČLANI PREDSEDSTA: Metka KOCBEK, Boštjan KOZOLE, Andrej PUCER, dr. Bor 

ROZMAN, Matjaž AVSEC, Martin HEBAR, Franci MIKLAVČIČ, Marko PLANINC, Aleš ZORKO, Marjan 

POTOKAR in predsednik Franjo BOBINAC; 

 

ODSOTNI ČLANI PREDSEDSTVA: Danilo FERJANČIČ, Zoran JANKOVIĆ, Andrej JURATOVEC, 

Primoć KAPUS, mag. Boris NOVAK, dr. Primož PORI, Sergeja STEFANIŠIN, Borut ŠKABAR, Goraz 

ŠKOF, Janez ŠKRABEC, Stanko TOMŠE,  Janez ŽIVKO;  

 

OSTALI PRISOTNI: Goran CVIJIĆ, Leopold KALIN, Samo KUZMA, Uroš MOHORIČ, Irena STARC, 

mediji.  

 

DNEVNI RED: 

1. Potrditev zapisnika 24. seje predsedstva RZS;  

2. Poročilo o aktivnostih RZS v obdobju od 14.07.2013 do 09.09.2013 (Goran Cvijić);  

3. Potrditev predloga dnevnega reda in termina zasedanja zbora članov RZS (Franjo  

    Bobinac);  

4. Izbor generalnega sekretarja RZS (Franjo Bobinac);  

5. Evidentiranje kandidatov za dva člana odbora za arbitražo RZS (Leopold Kalin);  

6. Potrditev propozicij dražavnih rokometnih lig za članice in člane ter za tekmovanje  

    mladih (Samo Kuzma); 

7. Razno. 

 
PREDSEDNIK Franjo BOBINAC je pozdravil vse navzoče ter odprl 25. sejo predsedstva RZS. V 

nadaljevanju je podal informacijo, da je ob pričetku seje prisotnih 11 od 23 članov 

predsedstva. Andrej JURATOVEC, Borut ŠKABAR in Janez ŽIVKO so zaradi odstotnosti podali 

pooblastilo predsedniku Franju Bobincu. Seja se je torej nadaljevala s 14 glasovi.  

 

SKLEP 

25. seja predsedstva RZS je sklepčna, saj je bilo ob pričetku seje prisotnih 11 od 23 

članov predsedstva RZS. Predsedstvo nadaljuje sejo s 14  glasovi (11  prisotnih + 3 

pooblastila). 

 

PREDSEDNIK je pozval je člane predsedstva, da glasujejo o predlaganem dnevnem redu.  
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SKLEP  

Potrdi se dnevni red 25. seje predsedstva RZS.  

 
Sklep je bil soglasno sprejet (14 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽAN). 

 

Ad. 1 

 
Potrditev zapisnika 24. seje predsedstva RZS 

 

PREDSEDNIK je pozval k pripombam na zapisnik 24. seje predsedstva RZS. 

 

Ker nihče od prisotnih članov ni podal pripomb, je predsednik podal  

 

SKLEP  

Potrdi se zapisnik 24.  seje predsedstva RZS 
 
Sklep je bil soglasno sprejet (14 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽAN). 

 

Ad. 2 
 

Poročilo o aktivnostih RZS od 14.07.2013 do 09.09.2013 

 

PREDSEDNIK je pri tej točki predal besedo Goranu Cvijiću. 

 

GORAN CVIJIĆ je na kratko povzel svoje pisno poročilo. Na področju reprezentanc smo nudili 

podporo mlajšim starostnim kategorijam. Mladinci so na SP 2013 BiH dosegli 9. mesto z enim 

samim porazom. Kadeti so bili na SP 2013 Madžarska osmi. Starejši dečki U-17 so na 

Olimpijskem festivalu evropske mladine osvojili zlato medaljo, s tem pa so se že uvrstili na 

kadetsko SP 2015, na Olimpijski festival svetovne mladine 2014 ter na Olimpijski festival 

evropske mladine 2015. Mladinke so na EP 2013 Danska osvojile 12. mesto. Kadetinje so imele 

manjši turnir v Hrpeljah, reprezentanca U-15 pa je imela tri dni priprav.  

Pričeli smo tudi z obnovo spletne strani, katere osnutek si lahko ogledamo na www.rzs.si. Pri 

koncu je tudi projekt elektronskega zapisnika in live ticker-ja. Z dr. Marto Bon sta se udeležila 

proslave ob 60 letinici igranja rokometa v Zagorju dne 30.08.2013, podaljšali pa smo tudi 

sponzorski pogodbi s podjetjema Si.mobil in Pošta Slovenije. Omenil je še športni kamp v 

Ajdovščini, ki se ga je udeležilo 200 igralcev in igralk rojenih leta 2000 in 2001. V tem obdobju 

je bilo organiziranih tudi veliko usposabljanj, kar pa bo predstavil Uroš Mohorič.  

 

UROŠ MOHORIČ je povedal, da Združenje rokometnih trenerjev v sodelovanju z svojimi 

partnerji OKS-olimp, Evropsko rokometno zvezo, Rokometno zvezo Slovenije uspešno izvedla 
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naslednja usposabljanja strokovnih delavcev v športu; EHF PRO master coach, trener rokometa, 

trener pripravnik rokometa, rokometni sodnik 2. kategorije, rokometni sodnik državne 

kategorije, rokometni delegat, rokometni kontrolor državne katergorije. EHF PRO master coach 

je najvišja trenerska usposobljenost v Evropi. Slovenija je  tretja v Evropi, ki je tovrstno 

usposabljanje samostojno organizirala. Usposabljanje je uspešno opravilo 25 trenerjev. Na 

skupno sedmih usposabljanjih, ki so obsegala 606 ur predavanj, je bilo prisotnih 170 strokovnih 

delavcev. Vsa usposabljnja so bil sofinancirana iz evropskih skladov in so bila za slušatelje 

zastonj.  

 

PREDSEDNIK je prisotne pozval k vprašanjem. Ker vprašanj ni bilo, je podal na glasovnje 

predlog  

 

SKLEP  

Predsedstvo se seznanja z aktivnostmi RZS od 17.09.2013 do 25.02.2014. 

 

Ad. 3 

 
Potrditev predloga dnevnega reda in termina zasedanja zbora članov RZS 

 
PREDSEDNIK je pri tej točki predal besedo Leopoldu Kalinu.  

 

LEOPOLD KALIN je povedal, da je 20. redno zasedanje zbora članov RZS predvideno za 

08.10.2013 ob 17. uri. Na tem zasedanju se bo dopolnilo tudi akte RZS, kar je bistvena zadeva. 

Ravno tako se bo na tej seji volilo nadomestne člane odbora za arbitražo, ki sedaj deluje v 

okrnjeni zasedbi.  

 

FRANCI MIKLAČIČ je predlagal, da se na dnevni red zbora članov poda tudi predlog o 16- 

članskem združenju ter znižanju točke za ženske na 100 EUR. Morali bi prenoviti registracijski 

pravilnik RZS, v kolikor bo to prepuščeno združenjem, sprememb ne bo. 

 

MARTIN HEBAR se je strinjal s pobudo, vendar bi morali spremembe narediti celovito.  

 

ALEŠ ZORKO  se je strninjal, da se celovito naredijo spremembe.  

 
SKLEP 

Predsedstvo potrjuje predlog termina in dnevnega reda za 20. rednega zasedanja zbora 

članov RZS.  

 
Sklep je bil soglasno sprejet (14 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽAN). 

 



4 
 

Ad. 4 

 
Izbor generalnega sekretarja RZS 

 
PREDSEDNIK je prisotne informiral, da so pisarno pooblastili, da naredi razpis za generalnega 

sekretarja RZS. Opravili so tudi sejo nominacijskega odbora v sestavi Martin Hebar, Franci 

Miklavčič, Bor Rozman in Boštjan Kozole.  

 

Dr. BOR ROZMAN je povedal, da je prošnje poslalo 77 kandiatov, ki so načeloma vsi ustrezali. V 

finalu so bili štirje kanidati. Predsenik jih je pregledal in prišli so do skupnega kandidata.  

 

PREDSEDNIK je povedal, da so podprli Gorana Cvijića za generalnega sekretarja RZS. Goran si 

zasluži to priložnost. V vmesnem času, ko je bil zaposlen na RZS, se je seznanil s problematiko. 

Naloga generalnega serketarja je, da v imenu predsestva skrbi za razvoj te panoge, da pisarna 

dela na zdravih temeljih ter da vse deluje kot mora. Podal je oceno, da bi Goran znal te 

aktivnosti dvigniti še na vijšo raven, da bi znal delovati kot povezava me klubi in združenji, da 

bo razvijal odnose s pokrovitelji, da bo skrbel za ugled te krovne organizacije in za primerne 

odnose z meiji.  

 

BOŠTJAN KOZOLE je menil, da je predsednik dobro povzel, kaj so naloge bodočega generalnega 

sekretarja. Ni šlo le za formalen izbor. Iz preteklosti vemo, da smo imeli idealne kanidate, pa 

smo bili nato zelo razočarani. Tokratni kandidat ni ravno idealen. Najpomembenjše je, da je 

res v rokometu. Goran je verodostojna oseba, ki mu ni žal ur za rokomet. Izrazil je upanje, da 

bo vse to znanje prenesel na cel tim. Zahvalil se je Poldetu Kalinu za dosedanje delo ter izrazil 

upanje, da bo dal še več kot v zadnjem obdobju. Goranu je podal vso moralno podporo in tudi 

podporo glede njegovega znanja.  

 

PREDSEDNIK je povedal, da je bila ideja naslednja; Goran Cvijić naj bi bil generalni sekretar, 

Leopold Kalin pa pomočnik. To pomeni enak strošek za RZS. Hkrati pa pomeni možnost, da v  

bistvu Polde Kalin nameni del svojega časa za EHF - tam ima funkcijo kot predsednik 

tekmovalne komisije. Šport se igra tudi čez vikende in prav je, da gre generalni sekretar v mala 

mesta. Leopold Kalin se ni prijavil, ker je poznal razmišljanje, da je Goran  dober kandidat, kar 

zelo ceni. Sta lahko dober tandem. Vendar se za  tandem ve, kdo je šef.   

 

SKLEP 

Predsedsvo imenuje Gorana Cvijića za generalnega sekretarja RZS za obdobje petih let.  

 

Sklep je bil soglasno sprejet (14 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽAN). 

 

PREDSEDNIK je predal besedo Goranu Cvijiću. 
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GORAN CVIJIĆ  se je zahvalil za enotno zaupanje. Bo vzpostavil zaupanje v pisarno, ki ga je 

izgubila. Deloval bo v smislu, da bo slovenski rokomet še bolj konkurenčen kot je bil. Vsekakor 

bo hodil na tekme tudi čez vikend, ali bo na tej funkcji ali ne, saj on rokomet živi.   

 

SKLEP 

Lepoldka Kalina se razreši iz funkcije v.d. generalnega sekretarja RZS ter se ga imenuje 

za pomočnika generalnega sekretarja RZS.  

 

Sklep je bil soglasno sprejet (14 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽAN). 

 

Ad. 5 

 

Evidentiranje kandidatov za dva člana odbora za arbitražo RZS 

 

PREDSEDNIK je besedo predal Leopoldu Kalinu.  

 

LEOPOLD KALIN je povedal, da je pisarna izvedla postopke za evidentiranje za dva člana odbora 

za arbitražo. Prisepeli so trije predlogi; Irena Igerc, Slavica Novak Janžekovič, Zlatko Kafel, ki 

so vsi pravniki.  

 

SKLEP 

Predsedstvo se seznanja z evidentiranimi kandidati za dva člana odbora za arbitražo; 

Irena Igerc, Slavica Novak Janžekovič, Zlatko Kafel ter jih predlaga zboru članov RZS v 

izvolitev.  

 

Ad. 6 

 

Potrditev propozicij dražavnih rokometnih lig za članice in člane ter za tekmovanje mladih  

 

PREDSEDNIK je predal besedo Samu Kuzmi. 

 

SAMO KUZMA je povedal, da je sama procedura sprejema propozicij držvanih rokometnih lig  

potekala preko posameznih združenj od junija do septembra. Gradivo, ki je bilo poslano ima 

eno spremembo, saj je bila dan pred sejo predsedstva tudi seja združenja 1. A ženske lige. V 

dveh členih je spremeba – na mizi je tudi gradivo. Propozicije tekmovanja mladih je 

korespondenčno sprejelo združenje takmovanja mladih z večino glasov. Tudi na propozicije 

pokala Slovenije ni prišla nobena sprememba, zato predlaga, da se sprejmejo.  

 

MARKO PLANINC je postavil vprašanje oz. podal pripombo, da se v tekmovanju mladih tisti 

klubi, ki se ne uvrstijo naprej v razigravanje za višja mesta, razvrstijo v razigravanje za nižja 

mesta. Menil je, da ko klub jeseni prijavi ekipo  v tekmovanje, bi morala ta prijava veljati za 
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celo sezono, ne pa da se mora januarja ponovno prijavljati v tekmovanje. Igralci bi morali 

igrati celo sezono. Druga stvar pa je, da imamo mladince v tekmovanju mladih. Tekmovanje 

mladih se igra najprej na regionalni ravni, potem pa se igra za prvaka. Pri mladincih je to 

drugače. Potrebno je spremeniti propozicije ali pa je potrebno uskladiti prakso s propozicijami.  

 

MARTIN HEBAR je povedal, da je to problematiko obravnaval tudi statuarni odbor in ugotovil 

neskladje med tema dvema aktoma, vendar je bil mnenja, da je PORT višji akt. Glede na 

prakso se statutarni odbor ni opredeljeval. Bi pa podal mnenje oz. predlog, da če želimo 

nadaljevati s to prakso, da imamo 1. in 2. ligo mladincev, je potrebno spremeniti pravila PORT-

a.  

 

PREDSEDNIK je menil, da imamo zaplet, saj se tekmovanje prične pred samo sejo skupščine. O 

tem odločajo sami člani RZS na zasedanju, do takrat pa predsedsvo podpira mnenje 

stautarnega odbora.   

 

MARJAN POTOKAR je povedal, da že lansko leto in v letošnjem letu tekmujejo v sistemu, ki smo 

ga imeli že v preteklosti. Leta 2012 se je v PORT zapisala in sprejela ta dikcija, kar smo 

spregledali. Nekateri so to opazili in jih dnevno bobmandirajo o neregularnosti tekmovanja. 

Najbrž bi morali priznati svojo napako ter povedati, da bo tekmovanje potekalo tako kot doslej 

ter sprejeti sklep, ki bo veljal za nazaj in za naprej.  

 

MARTIN HEBAR je izjavil, da je edina zadrega, da se začne tekmovanje teden dni pred 

skupščino. Pravno gledano je to neka nerodnost.  

 

SAMO KUZMA je povedal, da se je tekmovanje že začelo. Dejstvo je, da je v razpravi o PORT 

opozoril na to dvoumno dikcijo. V osnovi je bilo zapisano, da se igra 1. in 2. mladinska liga. Ta 

dikcija se je spremenila, kljub njegovemu opozorilu in bila sprejeta na skupščini. Jasnega 

opozorila niso sprejeli, le ustne pripombe. S predsednikom združenja tekmovanja mladih sta se 

trudila, da bi zadeve pripeljala do kraja. 95% klubov ve, da se igra 1. in 2. mladinska liga. Iz 

tega razloga smo tudi zaprosili statutarni odbor RZS za mnenje oz. dopolnilo stavka v 

omenjenem členu. S to dopolnitvijo bi bila zadeva popolnoma jasna. Torej bi zapis moral biti 

bolj natančen.   

 

PREDSEDNIK je povedal, da je bil izvirni greh narejen v pisarni. Skupščina je sicer to potrdila, 

vendar pisarna ne bi smela na skupščino podati pravilnika, ki ni logičen. Če bi vedel, da je 

zadeva nelogična, je ne na skupščino ne bil dal. Lahko tudi uberemo pot, ki jo je predlagal 

Marjan Potokar.  

 

MATJAŽ AVSEC je povedal, če je bila dikcija dvomljiva in to skušamo pojsaniti kot pravi Samo 

Kuzma, to ne pomenim, da sprejemamo nekaj za nazaj, ampak da je bila dikcija do včeraj 

dvomljiva in jo danes samo bolj definiramo. Da tistih dvomov, ki so bili, ni več.  



7 
 

PREDSEDNik je menil, da v izogib nespozrazmemo razjasnimo za vse čase dikcijo, ki jo je 

obravnavalo predsedstvo. Natančno zapišimo dikcjo, ki jo je obravnavalo predsedstvo in 

pojasnimo, kako jo je treba razumeti.  

 

MARJAN POTOKAR je menil, da bi z nekim pojasnilom samo še bolj pojasnili tisto, kar je nekdo 

že razmel tako.  

 

PREDSEDNIK je menil, naj naslovijo dikcijo na vse udeležence in naj se dopolnitev sprejme na 

skupščini.  

 

SKLEP 

Predsedstvo potrjuje propozicije državnih rokometnih lig za člane in članice, propozicije  

za tekmovanje mladih in porozicije za pokal Slovenije.  

 

Pravilnik o rokometnih tekmovanjih se v 25. členu spremeni oz. dopolni, da mladinci 

tekmujejo v 1. in 2. mladinski ligi.  

 

Sklep je bil soglasno sprejet (14 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽAN). 

 

Ad. 7 

 

Tekoče zadeve in razno 

 

MARTIN HEBAR je izpostavil problem, ki ga ima z registracijsko komisijo. Že 09.08.2013 so 

podali vlogo za registracijo, ki jo registracijska komisija do danes še ni obravnavala.  

Gre za problematiko registracije in statusa nepogodbenih igralcev iz držav EU. Te probleme 

nimajo samo oni, pač pa tudi ostali klubi. Statutarni odbor je glede tega že zavzel stališče, ki 

pa ga registracijska komisija ignorira. Registarcijska komisija je vezana na predsedstvo, zato 

naj se jo pozove, da se vloge rešujejo v 8-ih dneh in da spoštuje akte RZS. 51. člen statuta  RZS 

je jasen, da akte RZS tolmači statutarni odbor.  Prizadeti klubinamreč nimajo pravice pristopa 

na odbor za aribtražo. Slovenija si je v odnosu z Hrvaško uredila  dve letno prehodno obdobje 

na nivoju pogodbenih igralcev, za nepogodbene igralce pa veljajo akti RZS in zakon o tujcih. V 

preteklosti se je že zgodilo, da so se nepogodbeni igralci sicer s stalnim bivanjem registrirali 

brez dovoljenja za bivanje, ki ga zdaj registracijska komisija neuradno zahteva po telefonski 

poti. Kot pravnika ga moti, da nekaj zahtevajo po telefonu, sami pa tega ne odločijo. 

Registracijski pravilnk moramo dopolniti tudi v smislu roka za obveščanja o nepopolnosti vlog. 

Večina uporabnikov je neprofesionalnih. Naj se dajo neki roki. Sedaj je postavljen samo rok za 

izdajo izpisnice, če jo zahteva igralcec, ki je 8 dni.  Predsedstvo prosi za poziv registracijski 

komisiji, da se vloge rešujejo v razumnih rokih in upoševajo akte RZS.  
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PREDSEDNIK je predlagal, da se napiše pismo, ki se ga naslovi registracijski komisijo, da podajo 

odgovor glede navedb Martina Hebarja ter da v roku 8 dni rešujejo vloge za registracije.  

 

PREDSEDNIK je ob 16.15 uri zaključil sejo ter se vsem prisotnim zahvalil za sodelovanje.  

 

Ljubljana, 25.09.2013 

 

       Franjo Bobinac, l.r. 

 

             Predsednik  

            Rokometna zveza Slovenije  

 

 

 


