
__________________________________________________________________________________ 

1 
_________________________________________________________________________________ 
Zapisnik 60. seje predsedstva Rokometne zveze Slovenije, 20.12.2018 
 

ZAPISNIK 

60. seje predsedstva Rokometne zveze Slovenije, ki je bila v 

četrtek, 20.12.2018 ob 17:00,  

v prostorih Združenja YES, Cankarjeva 3, 1000 Ljubljana. 

PRISOTNI ČLANI PREDSEDSTA: Franjo Bobinac, Zoran Janković (pooblastilo), Boštjan 

Kozole,  Borut Škabar, Bojan Cizej (pooblastilo), Tomaž Jontes, dr. Edi Kolar,  Beno 

Lapajne, Vanja Lombar, dr. Bor Rozman, Sebastjan Gergeta, Roman Volčič, Franci 

Miklavčič, Janez Martinčič, Marjan Potokar in Janko Požežnik. 

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

Sergeja Stefanišin, Borut Hren, dr. Marko Šibila. 

OSTALI PRISOTNI: Goran Cvijić, Uroš Mohorič, Mateja Kavčič. 

DNEVNI RED: 

1. Potrditev zapisnikov 59. seje predsedstva RZS; 

2. Potrditev letnega plana RZS za leto 2019; 

3. Poročilo iz EP 2018 za članice in problematika ženskega rokometa; 

4. Seznanitev predsedstva z uspešnostjo prenosov Lige NLB na RTV SLO in aktivnosti za 

podaljšanje sodelovanja v sezoni 2019/2020; 

5. Tekoče zadeve in razno. 

Podpredsednik Boštjan Kozole prične sejo z opravičilom gospoda predsednika, ki je obtičal 

v gneči in se bo seji pridružil nekoliko kasneje.  Podpredsednik je pozdravil vse navzoče, 

predvsem lepo pozdravil nova člana predsedstva, gospo Vanjo Lombar in dr. Edija Kolarja 

ter odprl 60. sejo predsedstva RZS. 

Ugotovil je, da je seja predsedstva sklepčna, saj je skupaj s pooblastili prisotnih šestnajst 

članov predsedstva. Podpedsednik je podal ugotovitveni 

SKLEP 

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

članov predsedstva RZS. 

Podpredsednik je predlagal nadaljevanje seje po dnevnem redu in predal besedo 

generalnemu sekretarju Goranu Cvijiću. 

Ad. 1 

Goran Cvijić lepo pozdravi vse prisotne in predlaga potrditev zapisnika 59. seje 

predsedstva RZS. Pripomb na zapisnik ni bilo, vsi člani potrdijo in sprejmejo zapisnik.  

SKLEP 

Člani predsedstva potrdijo in sprejemajo zapisnik 59. seje predsedstva RZS. 

(16 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH) 
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Ad. 2 

Potrditev letnega plana RZS za leto 2019 

GORAN CVIJIĆ je povzel letni plan dela RZS za leto 2019, ki se po finančni in vsebinski plati 

ne razlikuje od preteklih let. RZS se trudi, pripraviti program, ki bo izpolnil športne cilje, 

prav tako pa program s katerim ostajamo v finančnih okvirjih, ki so nam na voljo. Ti okvirji 

so zelo odvisni od javnih sredstev financiranja, uspešnosti na sponzorskem trgu in od 

dosežkov na posameznem prvenstvu, saj je prišlo v zadnjih letih do situacije, da nek 

finančni vložek prejme RZS tudi s strani IHF in EHF (izpostavi primer financiranja s strani 

EHF – klubi, iz katerih so prihajale reprezentantke, ki so sodelovale na EP v Franciji 

prejmejo dnevnice za igralko, ki je bila v tem času odsotna v klubu, seveda je višina 

zneska pogojena z rezultatom, nekaj malega pa prejme tudi RZS). Pove, da se je tudi s 

strani IHF v preteklih letih prejelo nekaj finančnih sredstev, na kar sam IHF rad pozabi, 

opozoril pa jih je g. Franci Miklavčič, da je sredstva potrebno počrpati. Generalni sekretar 

povzame aktivnosti članskih reprezentanc. Pove, da bo moška članska reprezentanca kljub 

neuvsrtitvi na SP ohranjala ritem aktivnosti, zato bo v januarju odigrala dve tekmi s 

Francijo, uspešno so se pričele kvalifikacije za EP 2020, kje imamo po naslednjem 

kvalifikacijskem krogu že možnosti za uvrstitev na SP. Direktor moških reprezentanc Uroš 

Mohorič in vodja ženskih reprezentanc Anja Frešer sta pripravila letni program za vse 

reprezentance. Goran pove, da so v letnem programu možna odstopanja, saj je število dni 

priprav odvisno od uvrstitev na velika tekmovanja, prav zato lahko pride do sprememb v 

kolikor se bodo ženske uvrstile na SP 2019 na Japonskem (v kar verjame, da se bodo 

uvrstile). Povzame še vse aktivnosti mlajših kategorij, kjer izpostavi žensko kadetsko 

reprezentanco, ki bo nastopila na evropskem prvenstvu v Celju, kjer je glavni cilj 

zadrževanje stika z vrhom in ohranitvi nastopanja v 1. diviziji, med 16 najboljših evropskih 

držav. Pohvali razvoj projekta Rokomet na mivki, ki ga vodi Mateja Kavčič. Prav zaradi 

razvoja in sledenja ostalim državam smo se prijavili na evropsko prvenstvo v rokometu na 

mivki. Poudari pomembnost rokometa na mivki, ki bo v kratkem postala tudi olimpijska 

disciplina. Preda besedo Mateji Kavčič, ki izpostavi, da smo z rokometom na mivki začeli 

dokaj pozno, saj so sosedje iz Hrvaške že desetletje v samem vrhu trenutno svetovni 

podprvaki, pred tem svetovni prvaki. Na razvoj rokometa na mivki gleda optimistično in 

upa, da se bomo lahko v kratkem kosali z najboljšimi. Goran pove, da smo organizirali že 5 

prvenstev, kar nam je omogočilo pridobivanje javnih sredstev in bomo s tem lažje razvili 

rokomet na mivki pri nas. Roman Volčič izpostavi vprašanje Mateji Kavčič, zakaj se na 

kongresnem trgu v Ljubljani ne izpelje turnirja. Mateja odgovori, da je sicer do pogovorov 

prišlo vendar se so sedaj nič konkretnega ni dogovorilo, da pa se trenutno pogovarjamo za 

premik rokometa na mivki na obalo, saj so v Kopru odprli center s peščenimi igrišči, ki naj 

bi bili namenjeni vsem športom na mivki. Roman predlaga, da se vseeno zaradi 

prepoznavnosti predstavitvene tekme izpelje v terminih odbojke na mivki, s čemer se 

strinja tudi Bor Rozman, saj moramo postati kot panoga prepoznavni.  

Goran spregovori še o finančnem planu, ki je odvisen od ministrstva za šolstvo in šport, 

fundacije za šport, sponzorjev. V znesek je vključen tudi znesek sodniških stroškov, ki so 

sicer prokiti s strani klubov. Gospoda Rozmana zanima v kakšnih procentih se iz določenih 

virov RZS financira. Goran obrazloži da je 30 % prihodkov s strani države, 40% sponzorjev in 

30% lastnih prihodkov z raznoraznimi aktivnostmi, organizacijo tekem, prvenstev, prodajo 

vstopnic, poslovnih središč...    

Goran predlaga da se letni plan sprejme. Pripomb ni, vsi potrdijo in sprejmejo predlagan 

letni plan. 
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SKLEP 

Člani predsedstva soglasno sprejmejo in potrdijo letni plan RZS za 2019. 

 (16 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH) 

 

Seje se udeleži gospod predsednik, zato podpredsednik povzame do sedaj obravnavani 

dnevni red ter besedo in nadaljnje vodenje seje preda njemu. Kozole se opraviči ker mora 

sejo zapustiti, vsem zaželi vse najlepše v novem letu in sejo zapusti. Predsednik pozdravi 

vse člane, omeni super energijo ter se veseli, da kljub njegovi odsotnosti vse poteka brez 

težav. Nadaljuje po dnevnem redu s poročilom z EP 2018 za članice in problematiko 

ženskega rokometa. Goran Cvijić povzame poročilo selektorja Uroša Bregarja, ki se je 

opravičil za odsotnost na seji, saj ima obveznosti s klubom RK Krim Mercator. Goran pove, 

da je dejstvo, da smo bili v skupini z najmočnejšimi nasprotnicami, Rusija in Francija sta 

igrali finale. Bili smo igralsko okrnjeni, zaradi poškodb so manjkale tri igralke Amra 

Pandžič, Alja Koren, ki je nosilka igre v obrambi in prvo desno krilo v napadu. Na prvenstvi 

nista odšli že Živa Čopi in poškodovana Eleonora Kodele. Na prvi tekmi smo imeli slabo 

realizacijo prav z desnega krila, saj je ta igralna pozicija pri nas v deficitu, prav tako pa 

nam nista bili naklonjeni romunski sodnici, kar se je izkazalo po tekmi, ko je strokovni štab 

naredil analizo tekme. Dela pa nas ponosne in nas veseli, da so bile punce vseeno na 

prvenstvu prave in zaključile EP z zmago proti olimpijskim prvakinjam iz Rusije. Zmaga 

nam je prinesla končno uvrstitev v boben nosilk in s tem smo dobili v kvalifikacijah za SP za 

nasprotnico Makedonijo, za katero ocenjujemo, da je premagljiva. Poudari, da imamo 

potencial za prihodnost, da je bila naša reprezentanca na prvenstvu daleč najmlajša, da pa 

je potrebno aktivirati še nekatere igralke, s tem spomni na Elizabet Omeregie, ki je 

pridobila slovensko državljanstvo, a do junija še nima pravice nastopa za našo 

reprezentanco.  

Gospod predsednik pove, da je bil tudi on na EP in da je bila klima dobra, predvsem pa je 

bila reprezentanca na prvenstvu neobremenjena. Tam je bila tudi Mateja, ki je doprinesla 

k odlični klimi in bila desna roka Anji. Ogledal si je dve tekmi. Tekma s Francijo je bila 

težka predvsem zaradi slabega začetka tekme, nismo želeli biti povoženi in lahko rečemo 

da nas Francozinje niso povozile. Prav zato se je odločil in namenili nekaj časa pogovoru z 

dekleti. Običajno nima tako dolgega govora, pa je dekletom vseeno rekel besedo več. 

Zdelo se mu je pomembno, da je bila celotna ekipa skupaj, da so dekleta začutila podporo, 

se sprostila pred tekmo z Rusijo, selektor je izvedel tudi obdarovanje, treninga ni bilo in 

team spirit je bil pravi. Lahko kdo reče, da tekma za reprezentanco Rusije ni bila 

pomembna ampak zagotovo so jo želele zmagati, česar mi z prelepo igro nismo dovolili. 

Tekmo je bilo resnično lepo gledati. Poudari, da tekma ni bila nepomembna, da je šlo za 

gol razliko in da nam je prav ta zmaga pripeljala za nasprotnice v kvalifikacijah za SP 

reprezentanco Makedonije. Predsednik še omeni, da se o strategiji rokometa v ženskem 

rokometu pogovarjajo, pohvalil je iniciativo Romana Volčiča ter povedal, da bodo 

sestankovali v petek zjutraj ob zajtrku, kjer se bodo pogovorili o nadaljnjih rešitvah za 

ohranjanje čim več igralk v prihodnosti. Predsednik omenjeno problematiko predlaga za 

samostojno točko dnevnega reda na naslednji seji predsedstva. 

Bor Rozman povpraša o problematiki sojenja na EP v Franciji in o nadaljevanju zgodbe o 

sojenju iz Zagreba. Goran Cvijić odgovori, da se s strani EHF rešujejo zadeve in da se o 

tem pogovarjajo, prav tako so se o spremembah in problematiki sojenja pogovarjali na 

finalnem vikendu EP za ženske v Franciji. 
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Predsednik predlaga da se poročilo selektorja Uroša Bregarja potrdi, vsi člani predsedstva 

se s povzetim poročilom strinjajo in potrdijo poročilo. 

SKLEP 

Člani predsedstva soglasno sprejmejo poročilo ženske reprezentance iz EP v Franciji 

2018 ter problematiko ženskega rokometa. 

 (16 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH) 

  

Ad. 4 

Predsednik nadaljuje sejo po dnevnem redu in besedo preda Goranu Cvijiću. Goran poudari 

pomembnost prenosa tekem Lige NLB ter besedo preda Sebastjanu Gergeta, ki članom 

predsedstva razdeli gradivo in s statistiko predstavi uspešnost prenosov, pozitivne učinke 

ter aktivnosti za podaljšanje sodelovanja v sezoni 2019/2020. 

Predsednik pohvali Gorana Cvijića in ostale, ki so sodelovali pri zagonu prenosov in podpre 

nadaljevanje. Prav tako sprejmejo in potrdijo sodelovanje za sezono 2019/2020 vsi ostali 

člani predsedstva. 

SKLEP 

Člani predsedstva soglasno potrdijo in sprejmejo podaljševanje sodelovanja v sezoni 

2019/2020. 

 (16 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH) 

Predsednik nadaljuje s točko tekoče in razno, kjer preda besedo generalnemu sekretarju, 

ki izpostavi dogodek 70. obletnico RZS, ki bo decembra 2019. Želi izpostaviti, da je 

potrebno sestaviti ekipo, ki bo pripravila program in ideje za izpeljavo dogodka. 

Predsednik predlaga delovno skupino v kateri so člani predsedstva Borut Škabar, Bor 

Rozman, Tomaž Jontes, Goran Cvijić in Vanja Lombar.  

Goran Cvijić pove, da se je porodila ideja, da bi bila RZS iniciator za izdelavo športnega 

centra dvoranskih športov. Goran, Bor in Uroš so to že postavili kot idejo, da bi RZS, NZS, 

KZS in OZS prišli do športnega nacionalnega trenažnega centra, kjer bi lahko imeli dovolj 

prostora za izvajanje svojih aktivnosti. Dr. Edi Kolar je podal idejo, da bi se povezali tudi z 

OKS. Goran predlaga, da Bor nadaljuje in dopolni Gorana. Bor pove, da bi se gradili 

podoben center, kot ga ima že NZS na Brdu pri Kranju. Pove, da se je naredil že korak 

naprej, da župan Kranja idejo podpira. Pove, da so bile ideje, da bi bil center lociran tudi 

kje drugje, vendar je ideja, da bi bilo Brdo najbolj primerno, saj je v neposredni bližini 

letališča, narava, dobri pogoji,.. V kolikor pride do potrditve, se naredi korak naprej in se 

prične delati, v začetku s sestankom z ostalimi zvezami ter poiskati evropska sredstva, 

načrte, soglasja,... 

Dr. Edi Kolar se vključi in pove, da je podoben projekt izpeljal in sicer gimnastični center. 

Podpre idejo in pove, da je pomembno, da bi imeli tak center. Želi sodelovati in pove, da 

je zelo pomembno pripraviti program nacionalnega centra, zato da se lahko prilagodi 

infrastrukturo in načrte za izgradnjo takega centra.  

Bor Rozman pove, da se gleda tudi širše in sicer za tuje obiskovalce, da pa je resnično 

pomembno kristalizirati program, ki je podlaga za nadaljnje delo.  
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Roman Volčič podpre omenjeni projekt, opozori le na stroške vzdrževanja, ki se pojavijo 

po izgradnji centra. 

Tomaž Jontes pove, da je zelo pomembna tudi izbira lokacije in da je potrebno razmisliti 

ali je najboljša izbira resnično Kranj. 

Predsednik se s Tomažem strinja in se veseli razprave, ki se je odvila, podpre projekt in je 

mnenja, da se postavi koncept. Omeni tudi, da v kolikor ne bi imeli evropskih sredstev, da 

bi lahko pričeli z manjšim projektom, s privatnimi sponzorji. Predlaga Bora in Edija za 

motorja ekipe, vsi člani predsedstva so na voljo in projektu da prioriteto v naslednjem 

letu.   

Predsednik zaključi sejo s predstavitvijo Vanje Lombar in Edija Kolarja ter nazdravi 

celotnemu predsedstvu ter sejo zaključi ob 18.30. 

 

Ljubljana, 20.12.2018                                                 Predsednik 

        Franjo Bobinac 

 


