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Zapisnik 88. seje predsedstva Rokometne zveze Slovenije, 19.10.2022 
 

 

ZAPISNIK 
88. seje predsedstva Rokometne zveze Slovenije, 

ki je bila v sredo, 19.10.2022 ob 16. uri 
v prostorih Rokometne zveze Slovenije, Leskoškova cesta 9 e, 1000 LJUBLJANA. 

 
PRISOTNI ČLANI PREDSEDSTA: Franjo Bobinac - predsednik, Borut Hren (pooblastilo), Igor Jakovac, 
Zoran Janković (pooblastilo), Tomaž Jontes, Beno Lapajne, Boštjan Kozole (pooblastilo), Vanja Lombar 
(pooblastilo), Miša Marinček (pooblastilo), Marjan Potokar, Bor Rozman, Jernej Smisl, Borut Škabar 
(pooblastilo), Janko Požežnik, Roman Volčič; 
 
ODSOTNI ČLANI: Blaž Brodnjak, Danilo Ferjančič, Dejan Hreščak, dr. Edvard Kolar, Janez Škrabec, , dr. 
Marko Šibila, Gregor Šuštaršič, Blaž Urbanija; 
 
OSTALI PRISOTNI: Anja Frešer, Jure Cvetko, Goran Cvijič, Leopold Kalin, Uroš Mohorič, mediji. 
  
DNEVNI RED: 
1. Potrditev zapisnika 87. seje predsedstva RZS (Goran Cvijić); 
2. Poročilo o delu pisarne RZS (Goran Cvijić); 
3. Revidirano letno poročilo RZS za leto 2021 (Goran Cvijić); 
4. Postopek evidentiranja kandidatov za predsednika RZS (Goran Cvijić); 
5. Termin in dnevni red 34. volilnega Zbora članov RZS (Goran Cvijić); 
6. Poročila selektorjev članskih reprezentanc; 

a) moška članska; 
b) ženska članska (Anja Frešer); 

7. Poročila selektorjev mlajših reprezentanc (Jure Natek, Anja Frešer);  
a) moške mladinske z EP 2022 Porto; 
b) ženske mladinske s SP 2022 Slovenija; 
c) moške kadetske z EP 2022 Črna gora; 
d) ženske kadetske s SP 2022 Makedonija; 
e) mlajše moške kadetske z EYOF Banska Bystrica; 
f) mlajše ženske kadetske z EO Göteborg; 

8. Poročilo selektorja s SP Egipt 2022 v rokometu na vozičkih (Maja Šon); 
9. Poročilo o organizaciji SP 2022 Slovenija za mladinke (Jure Cvetko); 
10. Poročilo komisije za sojenje (Janko Požežnik); 
11. Poročilo o stanju organizacije EP 2022 za ženske (Bor Rozman); 
12. Tekoče zadeve in razno: 

a) volitve v organe OKS-ZŠZ; 
b) imenovanje elektorja za volitve v Državni svet RS; 
c) predlog za častnega predsednika RZS. 

 
PREDSEDNIK  g. Franjo BOBINAC je pozdravil vse navzoče ter odprl 88.  sejo predsedstva RZS. Ugotovil 
je, da je seje predsedstva sklepčna, saj je skupaj s pooblastili prisotnih petnajst (15) članov predsedstva.  
 

UGOTOVITVENI SKLEP 
88. seja predsedstva RZS je sklepčna, saj je bilo ob pričetku seje prisotnih petnajst (15) od 
triindvajsetih (23) članov predsedstva RZS.  

 
PREDSEDNIK je na glasovanje podal predlog dnevnega reda 88. seje. 
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SKLEP 
Potrdi se dnevni red 88. seje predsedstva RZS.  

 
Sklep je bil soglasno sprejet (ZA 15, PROTI 0, VZDRŽAN 0). 
 

Ad. 1 
Potrditev zapisnika 87. seje predsedstva RZS 

 
V nadaljevanju je predsednik prisotne pozval k pripombam na zapisnik 87. seje predsedstva RZS.  
 
GORAN CVIJIĆ je povedal, da na zapisnik ni prispela nobena pripomba.  
 

SKLEP 
Potrdi in sprejme se zapisnik 78. seje predsedstva RZS. 

 
Sklep je bil soglasno sprejet (ZA 15, PROTI 0, VZDRŽAN 0). 

 

Ad. 2 
Poročilo o delu pisarne RZS 

 
PREDSEDNIK je pri poročilo o delu pisarne predal besedo Goranu Cvijiću, generalnemu sekretarju.  
 
GORAN CVIJIĆ je povedal, da je RZS uspešno izpeljala vse tekoče postopke. Izvajala je tudi postopek 
povračil za covid teste za vse klube. Slovenski klubi so dobili 560.000 eur nadomestil iz tega naslova. 
RK Celje Pivovarna Laško in RK Krim sta dobila povabilo  za EHF ligo prvakov, RK Slovenj Gradec pa je v 
EHF pokalu. Glede na EHF rang lestvico smo dobili mesto v ligi prvakov. Sebastjanu Gergeti se je zahvalil 
za veliko delo.  
 
PREDSEDNIK je dal Sebastjanu Gergeti vse priznanje za izjemno delo. O njem ima zelo visoko mnenje,  
ekstremno dobro je vodil združenje v težkem obdobju covid omejitev. Naj se mu ob priložnosti podeli 
zahvala oz. plaketa.  Čestitke obema kluboma za uvrstitev v ligo prvakov. Na lestvici smo pridobili mesto 
v EHF ligi prvakov, ki je posledica dela v klubih.  
 

UGOTOVITVENI SKLEP 
Predsedstvo RZS se seznanja s poročilom o delu pisarne RZS.  

 

Ad. 3 
Revidirano letno poročilo RZS za leto 202 

 
GORAN CVIJIĆ je povedal, da so leto 2021 finančno zaključili pozitivno. Pokrili smo prejšnje izgube, 
zaradi česar imamo sedaj pozitiven društven sklad.  Revizija nam je dala pozitivno mnenje. Smo še 
vedno podvrženi tveganjem glede sponzorskih sredstev, državnih sredstev in covid situacije. Glavni 
izziv je trenutno EP 2022, velik izziv je bila organizacija SP 2022 za mladinke. Tudi SP 2022 na vozičkih 
je bil pomemben projekt, ki ga moramo še naprej razvijati. 
PREDSEDNIK je povedal, da smo se glede SP 2022 na vozičkih hitro in dobro in pomembno je, da to 
razvijamo dalje, saj je ekipa vredna vsega zaupanja. Zahvalil se je tudi pokroviteljem, ki pomagajo pri 



 
__________________________________________________________________________________ 

 

3 
__________________________________________________________________________________ 
Zapisnik 88. seje predsedstva Rokometne zveze Slovenije, 19.10.2022 
 

 

razvoju tega. Dobro je da so številke rahlo pozitivne. Zahvala gre Goranu Cvijiću, ki dobro kontrolira 
stroške.  

 

SKLEP 
Predsedstvo potrjuje revidirano letno poročilo RZS za leto 2021 ter ga podaja Zboru  članov RZS v 
sprejem in potrditev. 

 
Sklep je bil soglasno sprejet (ZA 15, PROTI 0, VZDRŽAN 0). 

 

Ad. 4 
Postopek evidentiranja kandidatov za predsednika RZS  

 
GORAN CVIJIĆ je povedal, da predsedniku v mesecu oktobru poteče mandat, zato je prav, da pričnemo 
s postopki evidentiranja kandidatov za novega predsednika.  
 
PREDSENIK je povedal, da ne bo kandidiral za naslednji mandat predsednika RZS.  14 let se mu zdi 
popolnoma dovolj. Z rokometom bo še povezan, saj je tudi član izvršnega odbora EHF-a. Po vseh teh 
letih je čas za spremembo v vodstvu RZS. Marsikaj dobrega je bilo narejeno, kakšno stvar bil lahko 
naredili tudi bolje. Odločil se je tudi za kandidaturo predsednika OKS. Volilna kampanja se dogaja zelo 
intenzivno. Zahvalil se je za vso podporo, tudi moralno.  
 
GORAN CVIJIĆ je povedal, da bi naslednji teden pričeli s postopkom evidentiranja.  
 

UGOTOVITVENI SKLEP  
Predsedstvo RZS se seznanja s poročilom o postopku evidentiranja kandidatov za predsednika RZS.  

 

Ad. 5 
Termin in dnevni red 34. volilnega Zbora članov RZS 

 
PREDSEDNIK je predlagal termin in dnevni red za 34. volilni Zbor članov RZS, in sicer 13.12.2022 ob 17. 
uri, v Hotelu Šport na Otočcu. Morda se bosta ura in lokacija spremenili, datum pa ostaja.  
 

SKLEP 
Predsedstvo RZS se potrjuje dnevi red in termin za 34. volilni Zbor članov RZS.  

 
Sklep je bil soglasno sprejet (ZA 15, PROTI 0, VZDRŽAN 0). 

 
Ad. 6 

Poročila selektorjev članskih reprezentanc 
a) Poročilo moške članske 
b) Poročilo ženske članske 

 
PREDSEDNIK je pri tej točki predal besedo Juretu Natku in Anji Frešer, ki sta oba predstavila poročili, 
podani s strani selektorjev.   
 
JURE NATEK je predstavil poročilo moške članske reprezentance podano s strani selektorja Uroša 
Zormana. Selektor je v poročilu navedel, da kvalifikacije za SP 2023 niso bile uspešne, vendar je RZS 
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prejela Wild card za nastop na SP 2023 Poljska, Švedska. Trenutno reprezentanca napenja vse sile za 
kvalifikacije za EP 2024, ki so bile do sedaj uspešne. V reprezentanci vlada dobro vzdušje in pristop do 
dela. Nekaj napredka se že kaže.  
 
PREDSEDNIK je povedal, da je v kvalifikacijskih tekmah res opazen napredek, tudi v smislu 
selekcioniranja, vendar marsikaj tudi manjka. Zaznati je bilo tudi samokritičnost z vidika same igre. 
Naslednja seja predsedstva naj bo organizirana tako, da bosta prisotna oba selektorja.  
 
ANJA FREŠER se je navezala na zadnjo akcijo ženske članske reprezentance, kjer so imeli tudi gostjo, 
vrhunsko športnico Urško Žolnir. Srečanje se je izkazalo kot zelo zanimivo.  Reprezentanca je odigrala 
dve prijateljski tekmi z reprezentanco Madžarske. Dela se zelo dobro, pomembno pa je da do prvenstva 
igralke pridejo zdrave.  
 
PREDSEDNIK je povedal, da je 20.10. novinarska konferenca s podpisom sponzorskih pogodb. Pa tudi 
predstavitev EP 2022. Ob koncu je podal 
 

UGOTOVITVENI SKLEP 
a) Predsedstvo se seznanja s poročilom moške članske reprezentance. 
b) Predsedstvo se seznanja s poročilom ženske članske reprezentance.  

 

Ad. 7 
Poročila selektorjev mlajših reprezentanc  

c) moške mladinske z EP 2022 Porto 
d) ženske mladinske s SP 2022 Slovenija 
e) moške kadetske z EP 2022 Črna gora 

f) ženske kadetske s SP 2022 Makedonija 
g) mlajše moške kadetske z EYOF Banska Bystrica 

h) mlajše ženske kadetske z EO Göteborg 
 
 
PREDSEDNIK je predal besedo Juretu Natku in Anji Frešer.  
 
JURE NATEK je povedal, da so mladinci na EP 2022 v Portu dosegli 9. mesto. Poudaril je, da rezultati ne 
smejo biti glavni cilj. Ekipa je bila handikapirana zaradi poškodb. Cilj, da so se uvrstili na naslednje 
prvenstvo je dosežen. Ekipa igra hiter in modern rokomet. Ob povratku poškodovanih bo ekipa še 
boljša in višja.  
Glede kadetov je povedal, da so na EP 2022 Črna gora dosegli 11. mesto in si zagotovili nastop na 
naslednjem prvenstvu. Ta generacija v času covida ni imela treningov in tekem, kar je bilo tudi videti , 
v primerjavi z vrstniki iz tujine. Glede igralcev tega letnika smo lahko vseeno optimistični.  
Mlajši kadeti  letnik 2006 so se udeležili Olimpijskega festivala evropske mladine in dosegli 8. zadnje 
mesto. Tekmovanja so se udeležili z mlajšo kategorijo in so bili v primerjavi z ostalimi leto mlajši.  
Dečki 2008 in 2008 imajo svoje aktivnosti in selektivne treninge. Izpeljali so tudi kamp v Izoli.  
Rezultatsko izgubljamo stik z vrhom, vendar je pomembno, da se tudi po klubih dela manj  rezultatsko 
in bolj razvojno. 9. in 11. mesto ni uspeh, vendar ne smemo biti fokusirani samo na uspeh. Predvsem 
je pomembno, ali imamo v teh reprezentancah  nove talente, take ki bodo čez nekaj let stebri slovenske 
članske reprezentance.  
 
PREDSEDNIK je povedal, da se klubi obnašajo racionalno. Tudi v okviru RZS si moramo zastavit 
vprašanje glede naravnanosti pri mlajših kategorijah. Predlagal je, da nova ekipa razmišlja o tem, kaj je 
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pomembno za razvoj rokometne igre smislu; boj kot rezultat morda koliko igralcev je igralo na 
tekmi…To je diskusija za naslednje obdobje.  
 
ANJA FREŠER je povedala, je mladinsko žensko reprezentanco v mesecu marcu prevzel Sebastjan 
Oblak. Na SP smo osvojili 14. mesto, kar je v danih razmerah  uspeh. Predvsem je  bilo vloženo veliko 
organizacijskih in strokovnih naporov. Viden je bil napredek glede na preteklost in strokovnemu 
vodstvu z Oblakom na čelu je potrebno izraziti vsaj moralno priznanje za to. Je  pa dejstvo, da 14 mesto 
pomeni prehod v B divizijo. Obžalovati  gre, kratko obdobje, ko je bil selektor z dekleti. Dobra stran je 
še  to, da  reprezentanci je kar nekaj perspektivnih igralk. 
Kadetska reprezentanca je na SP 2022 dosegla 20. Mesto.   Dobra stran je tudi to, da je v reprezentanci 
kar nekaj perspektivnih igralk s katerimi je potrebno strokovno in sistematično delati in jih razvijati 
kot  ekipo in kot posameznico.  
Jernej Rantah je šel z mlajšimi kadeti na evropsko odprto prvenstvo v Götheburg, ki je bilo zelo dobro 
tekmovanje z napornim ritmom. Opaziti je bilo pomanjkanje v fizični pripravljenosti in tudi tehniki. V 
letniku 2006 in 2007 kar nekaj visokih igralk; Pogorelc, Ivanovič. Ta reprezentanca bo imela EYOF 2023, 
ki bo naslednje leto v Mariboru, Potem pa še evropsko prvenstvo B divizije, ki bo v Azerbajdžanu.  
Glavni problem pri dekletih je, da nimamo dovolj igralk, ni nabora. Kar nekaj ženskih klubov je 

prenehalo z delovanjem (npr Branik). Imamo perspektivne mlade igralke, vendar jih reprezentančni 

trener ne more naučiti vsega. Pomembno je tudi delo v klubih. 

IGOR JAKOVAC je menil, da se selektorji premalo pogovarjajo s klubskimi trenerji.  
 
JURE NATEK je povedal, da komunikacija obstaja, da se celo sam pogovarja s klubskimi trenerji, vendar 
se lahko ta še izboljša.  
 
ROMAN VOLČIČ je menil, da bi podobno usmeritev predlagal tudi na področju žensk. Želel bi, da bi vsak 
selektor dal individualni program dela do naslednje akcije, ki bi bil usklajen z nekom iz strokovnega 
sveta. Tako bi bil naval igralk samo ne en klub – RK KRIM manjši. 
 
MARJAN POTOKAR je povedal, da je reprezentanca letnika 1996 je osvojila čisto vse, kar se je dalo. S 
to generacijo bomo težko parirali. Glavno je,  da se uvrščamo na prvenstva. Vmes bodo prišle svetle 
točke kot je letnik 1996. Imamo veliko manj igralcev kot druge države. Druge države lahko hitro 
zamenjajo reprezentanco. Določeni klubi delajo dobro, drugi ne. Pokriti bi morali vsa področje in vse 
kraje. Kar se tiče vpisa ga je fasciniralo dejstvo, da se je vpis v rokomet povišal  po porazu reprezentance 
na Madžarskem. Pokoronsko obdobje je prineslo zavedanje staršev, da je gibanje potrebno in je vpisa 
zato več.   
 
PREDSEDNIKK je povedal, da ko se bo pripravljala nova strategija, je potrebno upoštevat to, kar sta 
povedala Potokar in Volčič. Tudi razvoj trenerskega kadra je potreben, pa ne samo  po strokovni ravni. 
Marjan Potokar je prototip trenerja, ki ima znanje in občutek. Pri strategiji je treba vključiti vse 
deležnike.  
 

UGOTOVITVENI SKLEP 
Predsedstvo se seznanja s poročili trenerjev mlajših reprezentanc: moške mladinske, ženske 
mladinske, moške kadetske in ženske kadetske, mlajše moške kadetske in mlajše ženske kadetske.  
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Ad. 8 
Poročilo selektorja s SP Egipt 2022 v rokometu na vozičkih  

 
PREDSEDNIK je izrazil veselje ob dejstvu, da se je reprezentanca na vozičkih udeležila SP 2022 Egipt in 
osvojila bronasto medaljo. Čestital je Maji Šon, Tonetu Bariču in Nenadu Stojakoviću ter vsej 
reprezentanci za ta vrhunski uspeh. Pripravili jim bomo tudi sprejem. Prisotni so jim zaploskali za 
izreden uspeh.  Predsednik je podal 
 

UGOTOVITVENI SKLEP 
Predsedstvo RZS se seznanja s poročilom selektorja s SP 2022 Egipt v rokometu na vozičkih. 

 

 
Ad. 9 

Poročilo o organizaciji SP 2022 za mladinke 
 

PREDSEDNIK je predal besedo Juretu Cvetku.  
 
JURE CVETKO je povedal, da je bila RZS prva, ki je organizirala svetovno prvenstvo z 32 
reprezentancami. Organizacija je bila zahtevna. Prvenstvo je bilo dobro organizirano. Reprezentance 
so bile zadovoljenje. Nekaj problemov je bilo z madžarsko reprezentanco, ki v sobah ni imela klim. Tudi 
to so rešili, saj so jim klime namestili naknadno. Igralo se je v treh dvoranah. Po standardih IHF-a smo 
zadovoljili vsem kriterijem.  IHF je dal priznanje za izgled dvoran po televiziji.  
PREDSEDNIK je povedal, da je bila organizacija dobra, navkljub zapletom, ki pa so se vsi rešili. 
Organizacija je bila dobra priložnost za poglobitev stikov in vez z IHF-om.  
 
GORAN CVIJIĆ je povedal, da nas v letu  2025 nas čaka SP za mladince. Izrazil je upanje, da bodo pogoji 
drugačni. Branding dvoran, tv prenos in doping so bile postavke, ki so ustvarile  visoke stroške.  
 

UGOTOVITVENI SKLEP 
Predsedstvo RZS se seznanja s poročilom Jureta Cvetka o organizaciji SP 2022 Slovenija za mladinke.  

 
 

Ad. 10 
Poročilo komisije za sojenje  

 
Predsednik je predal besedo Janku Požežniku.  
 
JANKO POŽEŽNIK je povedal, da je bila minula sezona zelo izenačena. Organizirali so tudi sodniški 
seminar, na katerega žal ni prišel nihče od selektorjev reprezentanc. Žal še vedno nimamo dovolj 
kvalificiranih sodnikov. Radi bi tudi izboljšali delo delegatov, radi bi sodelovali pri izobraževanju, 
delegiranju in kaznovanju.  
Opažajo izredno majhen priliv sodnikov, trenutno jim je samo 97. Na prejšnjem seminarju so zabeležili  
samo 7 sodnikov. Prej so jih imeli tudi 40.  Letos je bil sestanek, kako s skupnimi močmi izboljšati 
situacijo. Potrebna bo še odločnejša akcija. V nasprotnem primeru ne bo dovolj sodnikov za tekme. Že 
sedaj bi za nemoten potek potrebovali  vsaj 150 sodnikov.  
Na mednarodnem področju sodita Lah/Sok, ki sodita na v sam vrh, sledita jim tudi Palacković/Backović, 
ki sta nominirana tudi na domače EP 2022. Dobili smo tudi nov mednarodni sodniški par Pukšič/Satler. 
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Tudi pri »young rerferee«  sta para dobro opravila izpit. Pritiski klubov na sodnike so zelo veliki. Imeli 
smo že tri napade na sodnike. Na sestanku so se dogovorili, da bomo uvedli »video reply«. Izrazil je še 
nujnost nadgraditve disciplinskega pravilnika. Na mestih selektorjev imamo trenerje, ki niso vzor 
obnašanja. Komisija je ugotovila, da je nek napredek narejen. V kolikor ne bo rešitev, bo komisija po 
jesenskem delu morala ponuditi odstop. Prvi problem je rekrutacija novih sodnikov. 
 
PREDSEDNIK je povedal, da so imeli hude situacije na temo  sodnikov. Dve ključni besedi bi rad 
poudaril: kritičnost in samokritičnost vseh vpletenih;  sodnikov in delegatov, trenerjev. Manjka dialoga. 
Sodnike bi rad pozval, da skušajo imeti dialog, naj iščejo rešitve. Posledica je premalo priliva mladih. 
Naj se  naredi program, ki bi vse to reševal. Janku se je zahvalil za poročilo.   
 
UROŠ MOHORIČ je povedal, da mora biti  na igrišču ničelna toleranca do napadov. Iz poročila je 
razvidno, da je razlog konfliktov na eni strani, vendar mora biti tudi povod, da se nekaj zgodi. 
Sankcioniranje po DP te problematike ne bo rešilo. Vprašanje je, kako zmanjšati pritisk na sodnike. 
Ozaveščati moramo vse vpletene klube, starše. Obstajati mora dialog med vsemi deležniki: kubi, 
trenerji, sodniki, delegati, da se najde rešitev.  
 
IGOR JAKOVAC je povedal, da bi se morali o tej temi pogovarjati na združenju. Želja sodnikov, da bi 
imeli pod sabo tudi delegate, je za njih nesprejemljiva. Oni so podaljšana roka komisarja. Mogoče bi 
morali vlogo redefirnirati, dodati dodatne kompetence. Kar se tiče pritiska klubov, so fizični in verbalni 
napadi popolnoma nesprejemljivi, vendar so povzročeni s strani sodnikov. Pohvalil je sojenje in sodnike  
na mlajših selekcijah, kjer je komunikacija zelo dobra. Glede pridobivanja novih sodnikov je povedal, 
da je narejenega premalo.  
 
PREDSEDNIK je predlagal, da pisarna RZS prevzame vlogo pri pričetku dialoga med vsemi deležniki.  
 

UGOTOVITVENI SKLEP  
Predsedstvo RZS se seznanja s poročilom komisije za sojenje. 

 

11. točka  
Poročilo o stanju organizacije EP 2022 za ženske 

 
BOR ROZMAN je prisotne informiral z dobro novico glede financiranja EP 2022 s strani države. Narejen 
je bil tudi rebalans. Pri planiranih stroških smo šli na 1.500 000, morda bo tudi nekaj več. Prihodkovni 
del zadnje dni vliva optimizem, saj se je začela prodaja vstopnic in tudi sredstva s strani države so skoraj 
zagotovljena, zato upa, da bo izid prvenstva pozitivna nula in pohvala s strani EHF-a. Dobili smo dva 
velika sponzorja; OTP banko in STO, ki bosta imela status EHF-ovih sponzorjev. Med njimi je tudi Lidl. 
Generali bo imel status lokalnega sponzorja. Sponzorstva sprejemamo tudi v blagu.   
RZS je zelo inovativna, zbrali so si dva stebra od katerih ni odstopanja; trajnost in opolnomočenje žensk, 
kar v praski pomeni; prevoze z električnimi vozili, kar nekaj delegatov bo prišlo z vlaki. Izmerili bodo 
oglični  odtis prvenstva, za katerega upa, da bo novi standard EHF-a, …  
Prvenstvo ima tudi 16 ambasadork, ženske ki so uspešne v poslu oz. v širšem družbenem življenju. Kar 
nekaj dogodkov organiziranih v zvezi z njimi in  nekaj jih še bo. Vse podpirajo trajnostno načelo. Zelo 
pomembna partnerja sta mesti Celje in Ljubljana, katerih župani nam nudijo resnično enormno 
podporo. Glede tekmovalnega dela imamo še največ izkušenj. Dodatni ukrepi EHF-a dodajo strošek. 
EHF si je zadal da bo potrebna maska FFP2 za vse sodelujoče ob igrišču. Covid officer je sestavni del 
organizacijske ekipe, kar povečuje kompleksnost.   
Zadeva glede prodaje kart se izboljšuje. RZS so priznali primat vodilnega partnerja v organizaciji. Kar se 
promocije tiče, smo angažirali pevko Senidah, ki je naredila je himno prvenstva. Zgodilo se je obilo 
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dogodkov, ki imajo namen promocije evropskega prvenstva. Medijski načrt smo potrdili pred 14 dnevi; 
mali, velik plakati, reklama na 202, reklama v tisku.. 
Projekt »Žoga tisočerih rok« je zelo lepo uspel. Odziv je bil izreden. Sodelovalo je kar  932 punčk, kar 
je objavljeno tudi na youtubu. Inovativni del prvenstva je tudi poslovna konferenco, kjer bodo prisotni 
predsednik republike, minister za gospodarstvo, predsedniki uprav največjih sponzorjev, župan 
Janković, naš predsednik.  Trajala bo tri dni, tretji dan je namenjen samo ženskam.  Vsi so dobrodošli. 
Župana obeh mest bosta ob tej priložnosti posadila drevesa kot nek trajen spomin na EP. Obe mesti 
sta dali na razpolago izobraževalne kapacitete, Voka, Snaga,  Zavod za šport, glasila , turizem, tržnice…  
 
PREDSENDIK je povedal, da je s strani  financ in polnjenja dvoran zadeva zalo kompleksna. Izrazil je 
upanje, da se bo projekt končal s pozitivno ničlo. Pospešeno moramo prodajat karte. Kultura gratis kart 
se mu ne zdi ok. Moramo pomagat, da napolnimo dvorane. Če vidimo, da ne bo šlo, naj se vabi otroke, 
naj se dela propagando.  
 

UGOTOVITVENI SKLEP 
Predsedstvo RZS se seznanja s poročilom Bora Rozmana o stanju organizacije EP 2022 za ženske.   

 

Ad. 12 
Tekoče zadeve in razno 

a) volitve v organe OKS-ZŠZ 
 

GORAN CVIJIĆ je povedal, da bo 16.12.2022 volilna seja skupščine OKS-ZŠZ. Rokometna zveza Slovenije 
bo v organe OKS predlagala svoje kandidate.  
 

SKLEP 
Predsedstvo RZS imenuje naslednje kandidate v organe OKS-ZŠZ za volilno skupščino OKS-ZŠZ:  
1.  Franja Bobinca za kandidata za predsednika OKS-ZŠZ in delegata RZS na Volilni skupščini OKS-
ZŠZ, 16.12.2022. 
2.  Bena Lapajneta za kandidata za člana Odbora za športnike in olimpijske vrednote.  
3.  Bor Rozmana za kandidata za člana Odbora za gospodarstvo in finance.  
4.  Blaža Pippa za kandidat za člana Strokovnega sveta za športa za vse.  
5.  Uroša Mohoriča za kandidata za člana Strokovnega sveta za vrhunski šport. 

 
Sklep je bil sprejet z večino glasov (ZA 14, PROTI 0, VZDRŽAN 1). 

 

b) Imenovanje elektorja za volitve v Državni svet RS 
 
GORAN CVIJIĆ je povedal, da bi predlagali Uroša Mohoriča za elektorja za volitve v Državni svet RS.  
 
PREDSEDNIK je potrdil predlog ter predlagal 
 
 

SKLEP 
Predsedstvo RZS imenuje Uroša Mohoriča za elektorja za volitve v Državni svet RS.  

 
Sklep je bil soglasno sprejet (ZA 15, PROTI 0, VZDRŽAN 0). 

 
 



 
__________________________________________________________________________________ 

 

9 
__________________________________________________________________________________ 
Zapisnik 88. seje predsedstva Rokometne zveze Slovenije, 19.10.2022 
 

 

c) Predlog za častnega predsednika RZS 
 
GORAN CVIJIĆ je podal predlog, da se odhajajočega predsednika Franja Bobinca na podlagi najdaljšega 
predsedniškega staža, izrednega prispevka za razvoj slovenskega rokometa, izrednih dosežkom v času 
njegovega vodenja predlaga za častnega predsednika RZS.  
 

SKLEP 
Predsedstvo RZS predlaga Franja Bobinca za častnega predsednika RZS ter predlog podaja Zboru 
članov RZS v potrditev in sprejem. 

 
Sklep je bil sprejet z večino glasov (ZA 14, PROTI 0, VZDRŽAN 1). 
 
PREDSEDNIK se je zahvalil za pobudo, ki jo sprejema.  
 
PREDSEDNIK je ob 18.30 zaključil sejo predsedstva ter se vsem prisotnim zahvalil za sodelovanje.  
 
 
Ljubljana, 20.10.2022                               Franjo Bobinac 
           

  Predsednik 
                                                                                                        Rokometna zveza Slovenije 
 
 
 

 


