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ZAPISNIK 

59. seje predsedstva Rokometne zveze Slovenije, 

ki je bila v sredo, 10.10.2018 ob 17:00, 

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

 

PRISOTNI ČLANI PREDSEDSTA: Franjo Bobinac, Bojan Cizej, Sebastjan Gergeta, Borut Hren 

(pooblastilo), Zoran Janković (pooblastilo), Tomaž Jontes, Boštjan Kozole (pooblastilo), Beno 

Lapajne, Janez Martinčič, Franci Miklavčič (pooblastilo), Marjan Potokar, Janko Požežnik, dr. 

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

(pooblastilo), Roman Volčič. 

 

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

Škrabec, dr. Marko Šibila, Janez Živko. 

 

OSTALI PRISOTNI: Goran Cvijić, Jure Cvetko, Leopold Kalin, Uroš Mohorič, Aleš Jug, mediji. 

 

DNEVNI RED: 

1. Potrditev zapisnikov 57. redne in 58. korespondenčne seje predsedstva RZS;  
2. Poročili selektorjev članskih reprezentanc; 

a) moška članska reprezentanca; 
b) ženska članska reprezentanca; 

3. Poročila selektorjev mlajših moških in ženskih reprezentanc; 
a)  moške mladinske; 
b)  ženske mladinske; 
c)  moške kadetske;  
d)  ženske kadetske; 
e)  mlajše moške kadetske; 
f)  reprezentanca deklic rojenih 2002 in mlajše; 
g)  reprezentanca dečkov rojenih 2004 in mlajši; 

4. Potrditev termina in dnevnega reda 30. volilnega zasedanja Zbora članov RZS 
(Franjo Bobinac);  

5. Imenovanje predstavnikov RZS v organe OKZ za volilno skupščino OKS; 
6. Imenovanje članov komisije za sodniške zadeve; 
7. Poročilo o organizaciji EP 2018 za mladince v Celju; 
8. Predlog izstopa in črtanja društev iz članstva RZS;  
9. Predlog dopolnitve Krovnega pravilnika o rokometnih tekmovanjih;  
10. Tekoče zadeve in razno.         
 

PREDSEDNIK g. Franjo BOBINAC je pozdravil vse navzoče ter odprl 59. sejo predsedstva RZS. 

Ugotovil je, da je seje predsedstva sklepčna, saj je skupaj s pooblastili prisotnih šestnajst (16) 

članov predsedstva. Predsednik je podal ugotovitveni 

 

SKLEP 

59. seja predsedstva RZS je sklepčna, saj je bilo ob pričetku seje prisotnih šestnajst (16) 

od triindvajste (23) članov predsedstva RZS.  

 

PREDSEDNIK je predlagal dopolnitev dnevnega reda, in sicer se doda 9. točka – Predlog 

dopolnitve Krovnega pravilnika o rokometnih tekmovanjih.  
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SKLEP 

Člani predsedstva potrjujejo dopolnjen  dnevni red za 59. sejo predsedstva RZS. 

 

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

 

 

Ad. 1 
 

Potrditev zapisnikov 57. redne in 58. korespondenčne seje predsedstva RZS 

 

V nadaljevanju je predsednik prisotne pozval k pripombam na zapisnike 57. redne ter 58. 

korespondenčne seje predsedstva RZS.  

 

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

 

SKLEP 

Potrdijo in sprejmejo se zapisniki 57. redne in 58. korespondenčne seje predsedstva RZS. 

 

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

  

 

Ad. 2 

 

Poročili selektorjev članskih reprezentanc 

a) Moška članska reprezentanca  

 

PREDSEDNIK je predal besedo selektorju moške članske reprezentance Veselinu Vujoviću.  

 

VESELIN VUJOVIĆ je povedal, da mu je v čast, da je lahko na seji predsedstva. Povedal je, da 

smo imeli po SP 2017 Francija velike upe tudi za EP 2018 Hrvaška. Obenem smo imeli še dobro 

skupino, ki jo je sam poimenoval »Partizani proti Nemčiji«. Upali smo na dober rezultat. Na 

priprave smo prišli le delno pripravljeni. Kar nekaj igralcev je bilo poškodovanih: Henigman, 

Dolenc. To sta dva igralca, ki sta zelo pomembna za našo igro. Kasneje se je poškodoval tudi 

Gaber, Poteko in Medved. Slednji je bil planiran za Lazarova. Namesto njega smo poklicali 

Verdineka. Na prvenstvo so odšli z vlakom, kar je izpadlo zelo lepo. Prva tekma je bila z 

Makedonijo, ki so imeli pomoč Romunskih sodnikov.  

Na drugi tekmi z Nemci je bilo doživetje biti na klopi.  V dvorani je bilo veliko Slovencev. 

Kasneje se je zgodil znan neljubi dogodek. Zmagali smo po vseh kriterijih. Rokomet je edini 

šport, kjer ni materialnega kršenja pravil. Cela javnost se je dvignila, in to je pustilo posledice 

tudi na igralcih.  

Tekmo s Črno goro smo zmagali. V drugi del smo odšli z eno točko. Poškodoval se je še 

Henigman. Tekma z Dansko nam je pokazala, da smo eno stopnjo pod Danci, glede tehnike, 

hitrosti… Na tekmi s Češko smo dobro igrali in jo zmagali. V garderobi je igralcem rekel, da sta 

bila rezultata in igra korektna, vendar bi lahko naredili več. Glede na dejstvo, da je bilo veliko 

poškodb, je menil, da je rezultat korekten.  

V prihodnosti nas čakajo kvalifikacije za EP 2020, spisek igralcev je že objavljen. Bezjak in 

Kavtičnik sta ga prosila, da ju tokrat izpusti.  
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Za kvalifikacijsko tekmo za nastop na SP 2019 z reprezentanco Madžarsko smo vedeli, da bo trd 

oreh. V tem času je doživel tudi osebno izgubo. V igralcih ni prepoznal borbenosti in želje. Bili 

smo presenečeni tako nad madžarsko ekipo kot tudi nad danskimi sodniki.  

Žal so izpadli. S predsednikom je imel razgovor in ponudil, da na njegovo mesto pride kdo drug. 

Predsednik mu je odgovoril, da je zamenjal ogromno igralcev, osvojil medaljo na SP, zato ima 

še vedno njegovo podporo. Sedaj je pred nami nov cilj, uvrstitev in dober rezultat na EP 2020 

ter uvrstitev na OI 2022. Zelo pomembno je, da igralce učimo zmagovalnega duha. Vedno 

misliti na to, da lahko zmagamo prvenstvu.  

 

PREDSEDNIK je povedal, da je zelo pozorno poslušal in sledil tekmam. Kar je bilo rečeno, je 

bilo iskreno in realno. 8. mesto ni dober rezultat. Rokometna zveza Slovenije je bila akter 

sprememb. Na predsedniški konferenci, ki se je odvijala v sklopu  EP je povedal, da mora biti 

Evropa generator sprememb. Glede kvalifikacijske tekme z Madžarsko je povedal, da je bila 

tekma slaba. Madžari so nas dobesedno pretepli, svoje je dodal tudi poseben kriterij sojenja, ki 

se mu nismo znali prilagoditi. Vmes se je zgodila tudi žalostna situacija, ki jo moramo človeško 

razumeti. Žal ni več lahkih tekmecev, zato tudi tekme z Latvijo v sklopu kvalifikacij za EP 2020 

na smemo podcenjevati. 

 

MARJAN POTOKAR je povedal, da je zanj 8. mesto vrhunska zadeva. Za prvo mesto se morajo 

poklopiti vsi dejavniki. Druga zadeva so bile Sredozemske igre. Tam je bila dana priložnost 

fantom, ki bodo v prihodnosti imeli še več priložnosti v članski reprezentanci. Na Sredozemskih 

igrah smo nasprotnike podcenjevali oz. smo jih imeli za samoumevne.  

 

JANKO POŽEŽNIK je povedal, da je slovensko sojenje dalo izjavo, da je bila sodniška odločitev 

na tekmi z Nemčijo napaka. Tudi Ramon Gallego, ki je na IHF u zadolžen za prenovo 

rokometnih pravil,  je to potrdil. Čez nekaj mesecev pa sta se ravno on in Dragan Nachevski 

odločila, da je to napačno tolmačenje pravilno. Glede Vujovića je povedal, da je dal priložnost 

mladim igralcem, kar je dobro. Tudi glede igre smo lahko optimisti. 

 

BENO LAPAJNE je pohvalil igralce na tekmi z Nemčijo, saj so bili zelo mirni in niso komentirali. 

Kvalifikacijska tekma z Madžarsko je bila zelo slaba. Igralci so bili preveč pridni. Manjkalo je 

več agresivnega naboja. Nismo se znali prilagoditi kriteriju sojenja.  

 

PREDSEDNIK je dal na glasovanje podporo selektorju Veselinu Vujoviću. Selektorja so soglasno 

podprli. 

 

b) Ženska članska reprezentanca  

 

GORAN CVIJIĆ je povedal, da se je Uroš Bregar opravičil, saj ima trening pred pomembno 

tekmo za Ligo prvakinj.  

Žensko reprezentanco smo organizacijsko, kadrovsko in strokovno približali moški 

reprezentanci.  Edino kar ji manjka je širina igralske klopi. Na Sredozemskih igrah je 

reprezentanca osvojila bronasto medaljo, torej kvaliteto imamo. Reprezentanca se je že tretjič 

zapored uvrstila na veliko tekmovanje. Premagala je mnoge reprezentance iz vrha. Vendar se 

bo kontinuiteta težko ohranila zaradi maloštevilnega vrha. Ženska mladinska reprezentanca je 

osvojila 15. mesto na evropskem prvenstvu na Madžarskem. Tudi to reprezentanco želimo 

približati moški mladinski reprezentanci. Kadetska ženska reprezentanca je bila letos brez 
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uradnega tekmovanja. Predvsem moramo poudarka podati na klubskem rokometu. Roman 

Volčič je poslal dokument, kaj moramo narediti, da se situacija v ženskem rokometu popravi.   

 

ROMAN VOLČIČ je povedal, da je stanje v ženskem rokometu na splošno takšno, da se vsak drži 

bolj zase. Prevladuje individualizem in lastni interesi, ni komunikacije med strokovnjaki. Sam 

ima svoj pogled, ki vključuje mnenje pisarne, strokovnjakov. Naredili bi posvet s klubi in z 

vsemi, ki jih zanima ženski rokomet. Želel bi si postaviti cilje ter strategijo za dosego le teh.  

Izbrali bi ljudi, ki bi bili zadolženi za določeno področje. Slovenija je majhna, ko gre ena dobra 

generacija, jokamo kaj bo za naprej. Selektor moške članske reprezentance je dokazal, da ni 

potrebe za takšno skrb. Ženski rokomet moramo dvigniti tako organizacijsko kot 

komunikacijsko. Predvsem bi rad moralno podporo, da lahko te zadeve dela.  

 

PREDSEDNIK je prosil predsedstvo, da poda pooblastilo njemu, Romanu Volčiču, Borutu 

Škabarju, Goranu Cvijiću in Urošu Mohoriču, da delajo na tem projektu. Izkušnje iz moškega 

rokometa so dobre. Roman Volčič se je sam ponudil, da ureja to področje in prav je, da mu 

damo pooblastilo. Na glasovanje je dal podporo. Člani predsedstva so soglasno podprli predlog.  

 

Predsednik je povedal, da se je selektorju ženske članske reprezentance Urošu Bregarju iztekel 

mandat. Predlagal bi, da se mu mandat podaljša, saj gre za enega največjih poznavalcev 

ženskega rokometa. Nominiran je bil med top 5 trenerjev. To kar je naredila ženska članska 

reprezentanca na SP, da premaga svetovne prvakinje, je eden izmed razlogov, da dobi nov 

mandat. Na glasovanje je dal predlog.  

 

SKLEP 

Predsedstvo potrojuje Uroša Bregarja za selektorja ženske članske reprezentance 

Slovenije do 31.08.2022.  

 

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

 

 

Ad. 3 

 
Poročila selektorjev mlajših moških in ženskih reprezentanc 

 
UROŠ MOHORIČ je povedal, da je mladinska reprezentanca v Celju osvojila zlato medaljo na 

EP. Zasluga gre fantom, klubom 1. lige, strokovnemu štabu, ki so celo sezono delali za ta cilj. K 

dobremu rezultatu je pripomoglo tudi to, da je bilo za ekip dobro organizacijsko poskrbljeno, 

kar nam je omogočil glavni organizator Jure Cvetko.  

Moška kadetska reprezentanca je nastopila na EP 2018 na Hrvaškem. Na prvenstvo so odšli 

oslabljeni, saj sta bila dva igralca pri mladincih. Posledično je dosegla 9. mesto, torej sredina 

evropskega vrha, kar je zadovoljiv rezultata.  

MARJAN POTOKAR  je glede kadetskega rezultata povedal, da moramo pogledati, kako je 

zastavljeno delo. Prapotnik, Klemenčič in sam delujejo že 15 let na tem področju. Kadeti so 

osvojili 9. mesto. Ko bomo najboljši, bomo morda prvi. Način dela kot ga imamo - z veliko 

sodelovanja,  prinaša vrhunske rezultate. Smo amaterski delavci, ki delajo s vso predanostjo, 

pisarna pa včasih zataji. Želel bi videti tudi sliko navzven. Iz baze 40 – 45 igralcev se 
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izpeljujejo vse mlade reprezentance. Možnost je kasneje dana tudi še komu drugemu. Menil je, 

da je selekcioniranje zelo dobro in ni povrženo klubskim interesom.  

UROŠ MOHORIČ je povedal, da nam za izpeljavo tega programa manjkajo denarna sredstva.  

FRANJO BOBINAC je povedal, da smo vsi profesionalci in da je v pisarni še nekaj rezerve. 

Predlagal je, naj se naredi tuja primerjava ter najdejo finančna sredstva.  

 

Ad. 4 

 

Termin in dnevni red 30. volilnega zasedanja Zbora članov RZS 

 

PREDSEDNIK je pri tej točki pozdravil Sebastjana Gergeto ter Janeza Martinčiča, nova člana v 

predsedstvu, ki sta velika strokovnjaka in bosta oplemenitila delo predsedstva. Predlagal je 

termin za volilni Zbor članov, in sicer četrtek, 25.10.2018 ob 17. uri. Za lokacijo je predlagal 

sedež Rokometne zveze Slovenije.  

 

SKLEP 

Termin za 30. volilni Zbor članov RZS je četrtek, 25.10.2018 ob 17. uri v pisarni 

Rokometne zveze Slovenije. Predlagan dnevni red:  

1. Izvolitev organov zasedanja: 

a) delovno predsedstvo (predsednik in dva člana); 

b) verifikacijska komisija (predsednik in dva člana); 

c) volilna komisija (predsednik in dva člana); 

d) določitev zapisnikarja; 

e) določitev dveh overovateljev zapisnika; 

2. Obravnava in potrditev zapisnika 29. rednega Zbora članov RZS; 

3. Volitve predsednika in članov predsedstva Rokometne zveze Slovenije po predlogu 

predsednika;  

4. Sprejem dopolnitev Krovnega pravilnika o rokometnih tekmovanjih;  

5. Informacija o izstopu oz. črtanju društev iz članstva RZS;  

6. Tekoče zadeve in razno. 

 

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

 

Ad. 5  
 

Imenovanje predstavnikov RZS v organe OKZ za volilno skupščino OKS 

 

PREDSEDNIK je povedal, da sam ne bo kandidiral za predsednika OKS-a, bo pa kandidiral za 

člana izvršnega odbora OKS-a.  

 

GORAN CVIJIĆ je povedal, da bi pri kandidaturi podprli tudi Uroša Mohoriča, in sicer za člana 

Strokovnega sveta za vrhunski šport.  
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SKLEP 

1. Predsedstvo imenuje Franja Bobinca za kandidata za člana Izvršnega odbora 

Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenje športnih zvez.  

2. Predsedstvo imenuje Uroša Mohoriča za kandidata za člana Strokovnega sveta za 

vrhunski šport pri Olimpijskem komiteju Slovenije – Združenje športnih zvez.  

 

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

 

 

Ad. 6 

 

Imenovanje članov komisije za sodniške zadeve  

 

GORAN CVIJIĆ je navedel sestavo komisije. Zveza društev rokometnih sodnikov Slovenije je 

predlagalo: Janko Požežnik, Iztok Pirc, Mirko Palačković, David Sok in Bojan Lah. S strani 

Združenja rokometnih trenerjev Slovenije je bila predlagana dr. Marta Bona.  

 

SKLEP  

Predsedstvo imenuje komisijo za sodniške zadeve v sestavi: Janko Požežnik, Iztok Pirc, 

Mirko Palačković, David Sok, Bojan Lah in dr. Marta Bon. 

 

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

 

 

Ad. 7 

 

Poročilo o organizaciji EP 2018 za mladince v Celju 

 

JURE CVETKO je povedal, da je kot predsednik organizacijske odbora  EP 2018 v Celju zelo 

zadovoljen z organizacijo. Prejeli so posebno zahvalo s strani EHF-a. dokazali smo, da smo 

sposobni organizirat evropska prvenstva. Imeli smo zelo dober tim stotih ljudi in prostovoljcev. 

Zahvalil se je vsem na RZS, ki so sodelovali.  

 

GORAN CVIJIĆ je informiral, da se je Sport club odločil za sodelovanje, in sicer so podprli 

prvenstvo, kar ni navada. Marko Simeunovič je povedal, da so bile tekme dobro gledane. O 

prvenstvu so poročali vsi mediji. Organizacija prvenstev nam pomaga pri kritju stroškov 

programov mladih reprezentanc. Predlaga, da s kandidiranjem nadaljujemo tudi v naprej.  

 

PREDSEDNIK je predlagal, da bi nekatere člane organizacijskega odbora nagradili, po pravilniku 

bi jim na skupščini podelili priznanja.  

 

BOJAN CIZEJ je pohvalil Gorana Cvijića, saj brez njega ne bi izpeljali vsega. Zasluži si nagrado. 

 

Predsedstvo se seznanja s poročilo o organizaciji evropskega mladinskega prvenstva 2018 

v Celju.  
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Ad. 8 
 

Predlog izstopa in črtanja društev iz članstva RZS 

 

GORAN CVIJIĆ je prebral spisek klubov, ki so prenehali z delovanje ali pa so se s pisno izjavo 

izpisali iz članstva RZS.  

SKLEP 
Predsedstvo RZS potrjuje izstop in črtanje predlaganih društev iz članstva Rokometne 
zveze Slovenije ter o tem seznani Zbor članov RZS: 
 
1. ŠPORTNO DRUŠTVO POLJE, Polje 356, 1260 LJUBLJANA – POLJE, davčna številka: 

61135470, matična številka: 5141079000. 
2. ROKOMETNI KLUB IDRIJA, Ulica zmage 24, 5280 IDRIJA, davčna številka: 77294734, 

matična: 1176480000.  
3. ROKOMETNI KLUB BURJA ŠKOFIJE, Spodnje Škofije 54, p.p. 24, 6281 ŠKOFIJE, davčna 

številka: 33011028, matična številka: 5092493000.  
4. ROKOMETNI KLUB TIVOLI, Celovška cesta 25, 1000 LJUBLJANA, davčna številka: 

73016365, matična številka: 2326159000. 
5. MOŠKI AKADEMSKI KLUB OLIMPIJA, Celovška cesta 25, 1000 LJUBLJANA, davčna 

številka: 54145449, matična številka: 1956167000.  
 
Sklep je bil soglasno sprejet (16 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH). 

 
 

Ad. 9 

 

Predlog dopolnitve Krovnega pravilnika o rokometnih tekmovanjih 

 

GORAN CVIJIĆ je pojasnil, da je tokratna dopolnitev v 27. členu le uskladitev tega pravilnika z 

Zakonom o športu, govori pa o potrebnih licencah trenerjev za določen rang tekmovanja.  

 

SKLEP 

Predsedstvo potrjuje dopolnitev Krovnega pravilnika o rokometnih tekmovanjih ter ga 

daje Zboru članov RZS v dokončno potrditev in sprejem.  

 

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

 

 

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

 

Ljubljana, 05.11.2018                          Franjo Bobinac 

           

   Predsednik 

                                                                                 Rokometna zveza Slovenije  


