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ZAPISNIK 

54. seje predsedstva Rokometne zveze Slovenije, 

ki je bila v sredo, 20.12.2017 ob 17:00, 

v prostorih uprave Nova Ljubljanske banke d.d., Trg republike 2, 1000 Ljubljana.  

 

PRISOTNI ČLANI PREDSEDSTA: Franjo Bobinac, Blaž Brodnjak,  Bojan Cizej (pooblastilo), 

Andrej Gomboši (pooblastilo), Zoran Janković (pooblastilo), Tomaž Jontes, Boštjan Kozole, 

Beno Lapajne, Franci Miklavčič (pooblastilo), Marjan Potokar, Janko Požežnik. dr. Bor Rozman, 

Sergeja Stefanišin (pooblastilo), Borut Škabar, Vianej Višnjevec, Roman Volčič. 

 

ODSOTNI ČLANI: Goran Bojović, Janez Živko, Danilo Ferjančič, mag. Boris Novak, Janez 

Škrabec, Borut Hren, dr. Marko Šibila.  

 

OSTALI PRISOTNI: Goran Cvijić, Jure Cvetko, Jernej Buzeti, mediji. 

 

DNEVNI RED:    

1. Potrditev zapisnikov 51. redne, 52. in 53. korespondenčne seje;  
2. Poročilo s svetovnega prvenstva 2017 v Nemčiji; 
3. Predstavitev projekta »Slovensko  središče I feel Sovenia« v okviru EP 2018 na 

Hrvaškem;  
4. Potrditev organizacijskega odbora za EP 2018 Slovenija (Celje) za mladince;  
5. Potrditev letnega plana RZS za leto 2018; 
6. Tekoče zadeve in razno.  

 

PREDSEDNIK g. Franjo BOBINAC je pozdravil vse navzoče ter odprl 54. sejo predsedstva RZS. 

Ugotovil je, da je prisotnih enajst članov predsedstva, pet članov je pooblastilo predsednika; 

skupaj torej 16 članov predsedstva. Predsednik je podal ugotovitveni 

 

SKLEP 

54. seja predsedstva RZS je sklepčna, saj je bilo ob pričetku seje prisotnih 16 od 23 

članov predsedstva RZS.  

 

PREDSEDNIK je na glasovanje podal predlagani dnevni red.  

 

SKLEP 

Člani predsedstva potrjujejo predlagan dnevni red za 54. sejo predsedstva RZS. 

 

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

 

 

Ad. 1 

Potrditev zapisnikov 51. redne ter 52. in 53. Korespondenčne 

 seje predsedstva RZS 

 

V nadaljevanju je predsednik prisotne pozval k pripombam na zapisnike 51. redne ter 52 in 53. 

korespondenčne seje predsedstva RZS.  
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GORAN CVIJIĆ je povedal, da na zapisnike ni prispela nobena pripomba.  

 

SKLEP 

Potrdijo in sprejmejo se zapisniki 51. redne ter 52. In 53. korespondenčne seje 

predsedstva RZS. 

 

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

  

Ad. 2 

Poročilo s svetovnega prvenstva 2017 v Nemčiji 

 

PREDSEDNIK je podal informacijo, da je prosil Uroša Mohoriča, da pomaga reprezentanci na 

svetovnem prvenstvu, in da smo v reprezentančni rokomet začeli uvajati Matejo Kavčič. 

 

ROMAN VOLČIČ je povedal, da je bilo SP dobra reklama za ženski rokomet, prenosi so bili v 

redu in tudi medijsko je bilo prvenstvo dobro pokrito.  

 

GORAN CVIJIĆ je povedal, da se je reprezentanca pomladila. Igralke so pridobile izkušnje, ki 

bodo potrebne za dosego cilja – uvrstitev na OI 2020. Rokometna zveza Slovenije se je odločila 

kandidirati kot soorganizatorka z Rokometno zvezo Makedonije za EP 2020. Na samem 

prvenstvu smo torej reprezentanco okrepili z Urošem Mohoričem, Matejo Kavčič in Nuško 

Skutnik, bivšo reprezentantko v vlogi zdravnice. Študent Fakultete za šport je delal 

videanalize. Organizacijsko je bila reprezentanca na stopnji reprezentanc, ki sodijo v srednji 

razred. Čutil je, da je vzdušje in duh v reprezentanci tako kot pri fantih na SP 2017 Franciji.  

 

UROŠ MOHORIČ je podal izčrpno poročilo iz prvenstva. Povedal je, da je bilo to prvo prvenstvo 

za marsikatero igralko, videle so svoj potencial in kje bo potrebno še vlagati. Izkušenejše 

igralke so pokazale vrhunski nivo. Zaradi pomanjkanja širine igralske klopi in izkušenj večine 

igralk smo rezultatsko na koncu padli. Izrazil je upanje, da punce nadaljujejo v takšnem ritmu, 

in da se pridružijo še tri igralke, ki bi dodale vrednost reprezentanci.  

 

GORAN CVIJIĆ je povedal, da se nam bodo pridružile še Elizabeth Omoregie, Polona Barič in 

Tamara Mavsar, tako da bo reprezentanca močnejša, z njimi bomo imeli širino.  

 

BORUT ŠKABAR je izrazil navdušenje nad igro reprezentance. Vzgojili smo mlade dobre igralke, 

ki so pokazale, da znajo igrati na vrhunskem nivoju. 

  

PREDSEDNIK je izrazil zaskrbljenost zaradi števila igralk. Žal nimamo širine. Apelira na vse, da 

sistemsko rešimo to zadevo. Organizirati moramo delo s klubi in mladimi. Če ne naredimo 

koraka naprej, smo lahko upravičeno zaskrbljeni.  

 

GORAN CVIJIĆ je povedal, da je objektivna težava v slovenskem ženskem rokometu, da imamo 

v članskih ekipah le 140 igralk. Ustvariti je potrebno okolje, da bodo punce dlje časa ostale v 

članskem rokometu. Želja je, da bi bilo več klubov, ki bi igralke plačevalo, tako bo več igralk 

ostalo v rokometu. Sedaj imamo le 33 ženskih klubov. Želja, da bi bilo več klubov, ki tekmujejo 

v članski kategoriji.  
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ROMAN VOLČIČ je menil, da bi morala biti 1. B liga številčnejša. V tej sezoni imamo kar 6 ekip, 

v prejšnji so bile 2. Od strokovnega sveta bi želel smernice za izboljšanje tekmovalnega 

sistema. Punce morajo videti možnost, da lahko igrajo tudi, ko gredo študirat. To je najbolj 

kritičen trenutek.  

 

Dr. BOR ROZMAN je povedal, da smo dobili dober produkt, ki ga moramo tudi sponzorsko 

izkoristiti. Našel je kar šest podjetij, ki bi bila pripravljena investirat v produkt EP 2022. 

Sponzorsko strategijo moramo razširit tudi na ženski rokomet.  

 

Predsedstvo RZS se seznanja s poročilom s svetovnega prvenstva 2017 Nemčija za članice.   

 

 

Ad. 3 
Predstavitev projekta »Slovensko središče I feel Sovenia« 

v okviru EP 2018 na Hrvaškem 

 

PREDSEDNIK je pri tej točki dal besedo Boru Rozmanu in Jerneju Buzetiju.  Model poslovnih 

središč v času prvenstev se je izkazal za zelo uspešnega.  

 

BOR ROZMAN je povedal, da je struktura ista kot pri prejšnjih treh dogodkih, dogajalo pa se bo 

v hotelu Westin. V soboto bo uradna naznanitev kandidature za organizacijo EP v rokometu 

2022 ter okrogla miza – Izkušnje in priložnosti športnega turizma velikih mest v luči organizacije 

velikih športnih dogodkov, z župani mest Ljubljane, Zagreba, Podgorice in  Skopja. V 

ponedeljek bo okrogla miza z naslovom Blockchain tehnologije ter pogovor s predsednikom 

UEFA Aleksandrom Čeferinom ter okrogla miza z naslovom Šport kot promotor gospodarstva, 

tretji dan bo gospodarski forum, kjer bo prisotna tudi država, pričakujemo ministra Počivalška 

in podpredsednika hrvaške vlade.  Povabili smo tudi Boruta Pahorja, STO je prevzela 

brendiranje prostorov,  Sportmedia focus pa bo poskrbel za hospitality. Glavni sponzor je RIKO, 

za kar se mu zelo zahvaljujemo 

JERNEJ BUZETI je povedal, da se je tokrat dvignil nivo predstavnosti v javnosti, saj ima tudi 

splošna javnost dostop do dogodkov. Narejena je spletna stran, kjer je objavljen program, 

fotografije, videoposnetki. Tudi nivo brendiranje je dvignjen. Spletna stran je objavljena v 

treh jezikih, kar prinaša tudi mednarodno prepoznavnost projekta. 

Predsedstvo se seznanja s projektom Slovensko središče I feel Slovenia v okviru EP 

2018 na Hrvaškem.  

 

 

Ad. 4 

Potrditev organizacijskega odbora za EP 2018 Slovenija (Celje) za mladince 

 

PREDSEDNIK je pri tej točki dal besedo Goranu Cvijiću. 

 

GORAN CVIJIĆ je povedal, da bo EP 2018 za mladince večji zalogaj kot evropsko prvenstvo za 

mladinke. Organizacijski odbor bomo drugače postavili, ga bomo še okrepili, tudi nivo 

organizacije bo višji. Za mladinke smo s strani EHF-a dobili priznanje za organizacijo.  
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JURE CVETKO je povedal, da je organizacijski odbor podoben kot pri prvenstvu za mladinske, 

vendar so ga še okrepili. Potrebno bo več oseb, da bo prvenstvo organizirano na višjem nivoju. 

Veliko več bo obiskovalcev, menedžerjev.  

 

SKLEP 

Predsedstvo potrjuje organizacijski odbor za EP 2018 Slovenija za mladince.   

 

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

 

 

Ad. 5  

Potrditev letnega plana RZS za leto 2018 

 

 

PREDSENDIK je podal besedo Goranu Cvijiću.  

 

GORAN CVIJIĆ je na kratko povzel vsebinski del letnega plana RZS za leto 2018. Kar se 

finančnega dela tiče smo dobili informacijo, da bo Fundacija za šport letos razdelila manj 

sredstev, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport pa več, vendar še ne vemo konkretnih 

številk, saj rezultati razpis Fundacije za šport še niso znani, ministrstvo pa sploh še ni objavilo 

razpisa Za razpis ministrstva potrebujemo sklep, da ga predsedstvo sprejema in potrjuje. V 

kolikor ne bomo dobili vseh predvidenih sredstev, bomo naredili rebalans letnega plana.  

 

BLAŽ BRODNJAK je vprašal, kaj če se zgodi črn scenarij, in sicer da ne dobimo vseh planiranih 

sredstev? Kaj torej pomenijo priprave za EP v številkah? Predlagal je, da se pripravi leti plan 

tako, da bodo npr. 3-dnevne priprave ovrednotene. Potrebujemo tudi podatke za nazaj, za 

lansko leto, da lahko lažje primerjamo. Te podatke moramo imeti, da bomo lahko programe 

ustrezno manjšali, v kolikor bo potrebno. 

 

FRANJO BOBINAC je predlagal, da plan potrdimo, vendar takoj naredimo dopolnitve predlagane 

s strani Blaža Brodnjaka. Če maja /aprila ne dobimo vseh sredstev, bomo programe prilagodili.  

 

SKLEP 

Predsedstvo sprejme in potrdi letni plan RZS za leto 2018 

 

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

 

 

Ad. 6 

Tekoče zadeve in razno  

 

Pod to točko je Borut Škabar izpostavil sodniško problematiko in pohvalil novo organiziranost, 

ki izkazuje visoko stopnjo strokovnega dela.  

 

GORAN CVIJIĆ je povedal, da glede rešitve sodniške situacije dobivajo same pohvale. Na sedežu 

NZS je bil organiziran tečaj za sodnike in to na vrhunski ravni.  
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JANKO POŽEŽNIK je povedal, da je komisija za sojenje zavihala rokave. Iz 5-ih članov so 

komisijo razširili na 7. Takoj so pričeli z intenzivnim delom. Seminar na Brdu pri Kranju je lepo 

uspel. Želijo čim prej vključiti čim več mladih. Čez nekaj let bomo lahko že želi sadove. Želijo 

dvigniti nivo sojenja, za to pa potrebujemo čas.  

 

GORAN CVIJIČ je povedal, da smo na spletni strani RZS vzpostavili učni center komisije za 

sojenje. To je predvsem za strokovno, a tudi za zunanjo javnost, da si ogledajo pravila sojenja,   

 

VIANEJ VIŠNJEVEC je  predlagal, da se že kmalu pripravi okvir, ki bi bil sprejemljiv za naslednjo 

sezono, saj je mandat te komisije eno leto.  

 

PREDSEDNIK je menil, da moramo biti povezani z EHF in IHF trendi. Naši sodniki morajo soditi 

po trendih, ki jih postavljata te dve organizaciji.  

 

Ob koncu se je vsem zahvalil za sodelovanje in zaželel vsem uspešno leto 2018. Ob 18.30 je 

predsednik zaključil sejo. 

 

Ljubljana, 15.01.2018               Franjo Bobinac 

           

   Predsednik 

                                                                                 Rokometna zveza Slovenije  


